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Erdi Arotik ez omen du emakumezkorik dantzatu Lesakako zubi gaineko 
ezpata dantzan. Joan den igandean, ordea, emakumezko zein gizonezko 
dantzariek hartu zuten oinpean zubi ospetsua. Onin ibaiko urak ez ziren 
asaldatu horregatik: tradizio zaharra urak eraman zuen eta lesakarrek txalo 
zaparradaz hartu zuten ohitura berria. Dena normaltasunez.

   iraNtZu pastor      xabier letoNa

Emakumeek Lesakako 
zubia hartu dute
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Enrique Maya Iruñeko alkateak egin ahalak egin zituen ikurrina eta bestelako 
aldarrikapenak sanferminetako txupinazoan egon ez zitezen, baina ez zuen 
lortu, horretarako bitarteko ugari jarri bazituen ere. "Arrantzale bizardunen" 

gisako ekintzarik gerta ez zedin teilatuetan foru poliziak jarri zituzten, kaleetan 
era guztietako poliziak ziren uniformez zein zuri-gorriz jantzita, eta Udal plazara 
ikurrina edo bestelako banderarik sartzeko ahaleginei errepresioz erantzun zie-
ten. Azkenean, eguerdiarekin bat eta oztopoak oztopo, plaza argazkian ikusten 
den gisan agertu zen, aldarrikapenari eta adierazpen askatasunari bide emanez. 

Udal barruan ere egon zen istilurik eta EH Bilduko hainbat zinegotzi balkoi ba-
tean ikurrina ateratzen saiatu zirenean, bultzaka atera zituzten bertatik, Mayaren 
aginduak zorrotz betez. Tentsio handiko uneak bizi izan ziren eta Joseba Asiron 
alkate ohia Mayarengana hurbildu zen bere jokaeraz kargu hartzeko.

Aldaketaren indarrak udal gobernuan izan diren lau urteetan ez da istilurik 
izan txupinazoan eta ez zaie jazarpenik egin aldarrikapen anitzei. Tradizio bat bai-
litzan, Navarra Sumak egun gutxi batzuetan lortu du txupinazoko ohiko jazarpen 
giroa berreskuratzea.

AkordioA NAfArroAko GoberNuA osAtze AlderA 
Uztailaren 5ean Nafarroako Gobernua osatzeko pauso garrantzitsua eman zen eta 
PSNk, Geroa Baik, Ahal Duguk eta Izquierda-Ezkerrak gobernu programa adostu 
zuten. Uztailaren 14tik aurrera alderdietako zuzendaritzek berretsi beharko dute 
akordioa.

Lau alderdien arteko akordioa, aldiz, ez da nahikoa PSNko buru Maria Chivite 
lehendakari izendatzeko, EH Bilduren hiru parlamentariren –zazpi ditu– absten-
tzioa behar baitu 26 eserlekura iristeko. EH Bilduk gogorarazi du bere botoak 
ezinbestekoak direla eta PSNk erantzun du ez duela EH Bildurekin hitz egingo 
boto horiek eskuratzeko.  

  xabier letoNa

azkenean ikurrina 
txupinazoan

Euskadin 2.530 pErtsona 
gutxiago dago 
langabEzian. badakizuE 
zEnbat lan-hitzarmEn 
bEhar izan dirEn kopuru 
horrEtara iristEko? 93.400. 
batEz bEstEkoa itzEla da, 
37 lan-hitzarmEn bEhar 
izan da pErsona bat 
langabEziatik atEratzEko

@garrosa

 Euskara? FEminismoa? 
mEmoria historikoa? pFF... 
txorakEriak! sanFErminak 
Egin bEhar dira Egin 
bEhar dirEn moduan, hau 
da, Era tradizionalEan: 
zEzEnak, santua Eta don 
simon —sangria Edo 
udaltzainburu ohia, 
irakurlEak hauta bEza 
nahiago duEn ajE!

ion orzaiz (Berria)

Ez da bEharrEzkoa drogak 
lEgEztatzEa. lEgE lEhorra 
bEzala, dEbEkua bErtan 
bEhEra utz dEzagun Eta 
kito. tabakoa Eta kaFEa 
mutilazioEkin zigortzEn 
zirEn iranEn Eta Errusian

antonio escohotado 
(El Diario)

historia inpErialarEn 
paraFErnalia Ez 
ahal da nagusituko 
—xaloa ni— gEtariako 
ospakizunEan, kalEEtan, 
FEsta giroko prEgoi Eta 
salto-brinkoEtan

anjel lertxundi (Berria)
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gaiZKi erraNKa eZ haNKa eZ buru

saNti leoNé

   aDur larrea
www.adurlarrea.com

El Pais egunkariak kontatu du: Netflixen sekulako arrakasta 
izan duen film bat, Murder Mystery, Espainiaren eta espaino-
len irudi estereotipatua ematen ari da. Ez dut ikusi –nork bere 

gustu zinematografikoak ditu: Jennifer Aniston eta Adam Sandler 
ez dira preseski nire aktore gogokoenen zerrendan– baina bertze 
nonbait irakurri dut filmeko atal luzeena Frantzian gertatzen dela, 
eta Espainiakoa pasarte labur bat bertzerik ez dela. Nolanahi ere, 
ez da horrelako irudi bat ematen den lehen aldia. Doom Patrol te-
lesailean apez espainol baten eskuetan irekitzen diren estigmetan 
dago infernurako sarrera, eta bai apezaren bai fededunen itxurak 
Rio Grandetik hegoaldera bizi direnen itxuraren antz susmagarriki 
handia du. Euskaldunak eta espainolak zaku berean sartuta, miti-
koa da McGyver oihan tropikalean kolonbiar itxurako ETAkideen 
artean ibili zeneko kapitulua.

Estereotipo horiek ekartzen duten sinplifikazioaz gainera, 
estereotipoaren jomugan dagoenak izan uste duen inportantzia 
hainbertzekoa ez dela ikustea izaten da minaren sorburua  –"Es-
painia non den ere ez dakite"–, bai eta estereotipo hori negati-
boa izatea –alemanak eraginkorrak, zorrotzak eta akasgabeak 
direlakoa ere estereotipoa da, baina ez dut uste horregatik inor 
asaldatzen denik–.

El Pais-eko artikulugileak aipatzen du Murder Mystery-k Es-
painiaren gaineko irudi zaharkitua ematen duela; pertsonaia 
batzuek, adibidez, banderaren koloreak daramatzate arropan 
–sinestezina!–. Arrazoirik ez du falta: tristea da hainbertze diru 
gastatzea horrelako irudi bat emateko, Espainiako zentro-eskui-
neko politikari gehienak –eta zentro-ezkerreko ez guti– irudi 
penagarri berbera doan ematen ari badira.

Itsusia, nolanahi ere, horrelako estereotipoekin jostetan aritzea. 
Zera, aste honetan Los Japón ikusi beharko dugu. 

murder mystery

arNaldo oTEgi, EH Bilduko koordiNaTzailE orokorra:
"Gure kultura politikoan, subiranotasuna oinarri, beti eman diogu 
lehentasuna eaJrekin egindako aliantza integral eta bakarrari. Uste dut 
posizio hau berraztertu behar dugula: adibidez, Guardian eaJrekin ari 
gara gobernatzen eta durangon ahal dugurekin. Horrek esan nahi du 
aliantzen jokoa modu asimetrikoan bideratu behar dugula". 
(gara, 2019/07/8)

“eH BildU-ren aliantza PolitiKa 
BerraztertU BeHar dUGU" 
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juaN Mari arregi

eKoNoMiareN talaiaN aNalisia

Ez gaude ohituta politikarien ar-
tean soldata murrizketak ikuste-
ra, alderantziz baizik, udal eta foru 

hauteskundeen, bai eta europarren eta 
autonomikoen ondorioz erakundeetan 
aldaketak dauden bakoitzean hala gerta-
tzen da. Horregatik, justua eta beharrez-
koa da Durangoko Udalak harturiko era-
baki bat azpimarratzea, talde berria sartu 
denean. Orain artean EAJk gidaturik egon 
bada ere, azken hauteskundeez geroztik 
EH Bilduren eta Herriaren Eskubidearen 
eskutara igaro da udal gobernua. 

Tabira zaharreko alkate berriak, Ima 
Garrastatxuk, ia %40 murriztu du au-
rrekoak –Aitziber Irigoras jeltzaleak– 
jasotzen zuen soldata. Hala, 73.822 eu-
rotik 47.000 eurora igaroko da alkateak 
urtero kobratuko duena, hilean 2.437 
euro. Bizkaiko Aldundiko funtzionario 
bezala Garrastatxuk aurreko lanean ja-
sotzen zuenaren soldata bera. Era be-
rean, dedikazio osoz lan egingo duten 
zinegotziek hilean 3.000 euro beha-
rrean 2.000 euro kobratuko dute. Du-
rangoko Udalak 425.000 euro aurreztu-
ko ditu, obra sozialera bideratzeko.

Eredugarria da udal ordezkari po-
litikoen soldatak murrizteko harturi-
ko erabakia, bai eta alkateak hartutako 
irizpidea ere kopurua zehazteko: aurre-
tik jasotzen zuenaren berdina izango 
da, soldata duina iruditzen zaiolako. 
Gainerako indar politikoek kontuan 
hartu beharko lukete agintzen duten 
erakundeetan. Zenbat milioi euro au-
rreztuko genituzke Euskal Herrian, Es-
painiako eta Frantziako estatuetan edo 
Europar Batasunean, zerbitzu sozialak 
hobetzeko? Hango eta hemengo politi-
kariek 5.000 edo 6.000 euro gainditzen 
dituzten hileko soldata eskandalaga-
rriak jasotzen dituzte. Halako neurri 
batek, gainera, herritarrekin duten ha-
rremana hobetuko luke. 

Politikarien 
soldatak

  laNDer arbelaitZ MitxeleNa

EITBren erreforma "integrala" egin asmoz, orain bi urte Gasteizko Legebiltza-
rrean sortutako lantaldeak eskatuta, inkesta bat pasa diete hedabide publi-
koko langileei. Borondatezkoa izaki betetzea, mila igurutik 412 profesionalek 

erantzun dute. Besteren artean galdetu diete ea zer pentsatzen duten ematen du-
ten informazioaz. %74,4k uste dute gobernuaren alde informatzen dutela –kasu 
honetan EAJ eta PSEren alde–; %9,5 ez daude baieztapenarekin ados eta soilik 
%16,1ek uste dute EITBren informazioa ez dela aipatu alderdien aldekoa. Horrez 
gain, langileen gehiengoa ez dago ados EITBko kargu eta kudeatzaileak aukeratze-
ko sistemarekin, eta antolakuntza eredu berri baten beharrak adostasun handia 
du, inkestan ikusi denez.

Etxe barrutik baieztatzen da, beraz, iazko ekainean Euskal Soziometroak 
ikus-entzuleen artean jasotako iritzia: telebista publikoaren erabilera alderdikoia 
nabari dute herritarrek, hedabidea ez dute independente sumatzen.

Panorama hain da nabarmena, herritar eta eragile sozialei kazetaritzaren mun-
duko geroz eta ahots gehiago gehitu zaizkiela EITBz eta albistegiez kezka publikoki 
agertzeko prest. Mariano Ferrer –"Teleberria pintxo-ostatu bat bihurtu da, lotsa-
garria da"– eta Mirentxu Purroy –"ETBri lasai ederrean dei diezaiokegu Arantxa 
Tapia Telebista"– kazetari beteranoen hitzak, bi aipatzearren, ez dira oharkabean 
pasatzen uztekoak etxe hori gure gisa sentitu eta onena opa diogunen artean. 

"Ezinbestekoa da erredaktoreen karrera profesionala sustatzea, albistegien egu-
nerokoa erabakitzen dutenak irizpide profesionalen arabera hautatu behar dira 
soilik, gardentasunez eta aukera berdintasunez". Etxe hori barnetik ongi ezagutzen 
duen Jasone Agirre kazetari ohi eta EH Bilduko legebiltzarkidea oso gogor mintza-
tu zen EITBko zuzendaritzaren aurka eta txartel horia atera zion. "Ardura guztiak 
atzamarrez" banatzen direla salatu zuen, "konfiantza pertsonalaren arabera". 

EITBko LAB sindikatuko ordezkari Arritxu Iribar eta Andoni Basabek Eusko 
Legebiltzarrean langile askoren egoera zaurgarria salatu zuten. "Kontratu preka-
rio batekin nekez egin diezaiokezu aurre zentsurari eta autozentsurari", adierazi 
zuten, Berriako Urtzi Urkizuk fin jaso zuenez. 

Eta beraz? Egoerari buelta eman eta Euskal Herriak telebista publiko duina izate-
ko –gaur egun ETB1 %2ko ikusle kuotara ez da heltzen–, Tele5 imitatzeari uztea behar 
larria da. TV3 kataluniarra herri batek behar duen telebistaren eredu on bilakatu da eta 
%25aren bueltan dabil bere ikusle kuota. Gauzak aldatzeko, kanpotik ikus-entzuleen 
presioa eta barrutik langileena beharko da. Ez da ezer berria, azken urteotan Eslovakia, 
Polonia eta Espainiako Estatuko telebista publikoetako langileek protestak egin dituzte, 
azken hauek Ostiral Beltzak "telebista publiko objektibo eta plurala" eskatuz. Hedabide 
publikoak boterearen gustoko tresnak dira, herritarrok gogor defendatu beharrekoak. 

Euskal Herriak behar 
duen EiTB duin baten alde
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elKano, militarismoa eta Kolonialismoa 
GETARIAK0 UDALA AURKA. Espainiako armadak eta, Gipuzkoako eta Bizkaiko di-
putazioek antolatu dituzte Joan Sebastian Elkanoren omenezko ekitaldiak Getarian.  
Duela 500 urte munduari emandako lehen itzulia ospatzen da horrela, inongo zentzu 
kritikorik gabe, "historia ezin dela egungo begiekin epaitu" ikuspegia oinarri. Udalak 
arbuioa erakutsi dio Elcano ontziak dituen balore militaristei, EAJ eta EH Bilduren 
botoekin. Herritar ugarik, bestalde, "Etxeu nahi" esan diete ("Ez ditugu nahi"), eta 
Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak ere salatu du ontziaren presentzia. 

Demokrazia Berria alderdiko Kyriakos 
Mitsotakis izango da Greziako presi-
dente berria. 2012 eta 2015 artean he-
rrialdea gobernatu zuen alderdia da 
Demokrazia Berria. Bozken %39,7 es-
kuratuta irabazi ditu hauteskundeak. 
Greziako sistema politikoak 50 eserle-
ku gehiago ematen dizkio hauteskun-
deak irabazten dituen alderdiari eta, 
hortaz, gehiengo osoa izango du Demo-
krazia Berriak legebiltzarrean. Alexis 
Tsiprasen Syrizak gobernua galdu du. 
2015ean bozken %35arekin irabazi zi-
tuen hauteskundeak, eta oraingoetan 
%31,6ra jaitsi da..

Eskuinak 
irabazi ditu 
hauteskundeak 
grezian 

%44,2ko aBSTENTzioa
Gainontzeko alderdiak urrun geratu 
dira. Hirugarren indarra Kinal Aldake-
taren Aldeko mugimendua izan da, boz-
ka paperen %7,81arekin. Laugarren 
Greziako Alderdi Komunista, %5,37 
lortuta. Eskuin muturreko Urrezko 
Egunsentia alderdiak ordezkaritza gal-
du du, gutxieneko %3aren langara hel-
du ezinik (%2,96). Baina eskuin mutu-
rra presente egongo da beste alderdi 
politiko baten bitartez: Irtenbide Gre-
ziarrak bozken %3,74 jaso du. Syrizako 
ekonomia ministro ohi Yanis Varufaki-
sen MeRA25 alderdiak ere ordezkari-
tza lortu du. Legebiltzarreko indar txi-
kiena izango da (%3,49). Abstentzioa 
%44,2koa izan da.

diario dE noticias. nafarroako egunka-
riak lizarra eta tuterako egoitzak itxi ditu, 
zazpi langile kaleratuz. egunkariko lan ba-
tzordeak ez du onartzen aldebakarreko 
erabakia eta datorren 11tik aurrera greba 
mugagabea iragarri du.

josE javiEr osEs. laBeko sindikalista da 
eta Huerta de Peraltako istiluetan parte 
hartzeagatik 2.880 euroko isun eskaera 
du, desobedientzia delitua leporatuta. 
epaiketara ez aurkeztea erabaki zuen eta 
desobedientziarekin aurrera jarraitzea. 

FrEdEric haranburu askatzea delibera-
tu du Parisko dei auzitegiak, baina preso 
segituko du, prokuradorearen ustez "etak 
edozein momentutan har baititzake berriz 
armak". dagoeneko 30 urte egin ditu pre-
so Frantziako espetxeetan.

36ko gerran

19.998
pertsona hil ziren Gipuzkoa, Bizkaia eta araban, 
eHUren Giza eskubideen Unesco katedrak eta 
aranzadi zientzia elkarteak eusko Jaurlaritzarentzat 
egindako ikerketaren arabera. 

5.887 gizateriaren kontrako krimena 
izan zirela ondorioztatu dute.
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   pello Zubiria KaMiNo

Rolf Schuttenhelm holandarrak ingu-
rumen gaiez egiten du kazetaritza, 
besteren artean klimaren aldaketa 

jorratzen duen Bits of Science webean. 
Berrikitan bere sorterriaren kinka la-
rriaz idatzi du honakoa Vrij Nederland 
kazetan, gero 15-15-15 blogean gaztela-
niaratu diotena: “Itsas  mailaren goraka-
da uste duguna baino arazo larriagoa da 
eta Holandak ez dauka B planik”.
 Hona hasiera: “Holanda famatua da 
mundu osoan bere polder [itsasoari be-
te-lanez irabazitako lur eremu] eta di-
keak direla medio. Ezagunak gara Ipar 
Itsasoan mende luzez itsasoari aurre 
egin diogun nazio txiki langile bat ga-
relako. Baina historian zehar borroka-
tu dugun itsaso hori ez zen bolumenez 
handitzen ari. Orain arazoa serioski ari 
da larritzen ozeanoetako uraren bero-
tzeagatik eta glaziarren bezala poloe-
tako izotz geruzen urtzeagatik, honek 
itsasoa mantso baina eten gabe mailaz 
igotzea eragin duelako.
 Bistakoa denez, dikeak handitzen ari 
gara eta ibaiek badute tartea noizean 
behin gainez egiteko, baina hori aski 
izango ote da? Eta garrantzitsuagoa: 
noiz arte iraungo du? Itsasoa goraka ari 
da eta hasieran uste genuena baino az-
karrago gainera. Hona galdera handia: 
Herbehereek bizirik iraun ahal izan-
go ote dute, gaur ezagutzen dugun mo-
duan?”.
 Bere kronika luzea egiteko Schuttenhel-
mek galdetu die Holandako itsas mailaren 
adituei eta klimaren ikerlariei. Denek ai-

patu diote gaiaren larriagatik eztabaida 
publikoa sakondu beharra, erabaki ba-
tzuk berehala hartu beharko dituztela-
ko. Holandarrei dagoeneko ez zaizkie 
aski CO2 isuriak kontrolatzeko mundu 
mailako borroka eta olatuei aurre egite-
ko harresiak goratzea.
 Itsas mailaren igotzeko joera bizia-
gotzen ari da: XX. mendean batez beste 
urtean 2 milimetro, XX. mende hasieran 
3 mm eta azken hamarkadan 4,3 mm. 
Kalkulurik pesimistenek aipatzen dute 
2100. urterako ia hiru metroko igoe-
ra. “Esan gabe doa –dio Schuttenhel-
mek– agertokirik ezezkorren hori ez 
dela probableena. Baina horren ordez 
itsasoa metro bakar batez igotzea bera 
ere asko da, aurre egiteko ur bolumen 
izugarria. Eta okerrago dena, 2100ean 
ez dela igoera geldituko”.
 Holandak dagoeneko bere azalera-
ren %20 itsas mailaren azpitik dauzka 
eta metro baten igoerarekin denetara 
%50 geratuko zaizkio 0 kotaren azpitik. 
Horregatik ohartzen dira etorkizuna 
hein handi batean ez daukatela beren 
esku, mundu osoko beste jende askok 
(Bangladesh, Ozeano Bareko hainbat 
uharte…) jadanik sentitzen duten mo-
duan. Planeta mailako fenomeno baten 
mende, lehen kaltetuetakoak dira. Zer 
egin ordea?
 Itsas mailaren azpitik bizi diren lu-
rraldeak ebakuatzea zientzialari batek 
baino gehiagok aipatu dio kazetariari. 
“Epe luzera alde egite kontrolatu ba-
ten beharra eduki dezakegu” esan dio 

Utrechteko Unibertsitateko Itsas eta 
Atmosfera Ikertzeko Institutuan ari den 
Michiel van den Broeke meteorologoak. 
Michiel Helsen klimaren aldaketako ira-
kasleak ere horretaz eztabaidatzea es-
katzen du: “Baliteke epe luzera Holan-
dako mendebaldea ezin salbatu izatea. 
Gizarteak eztabaidatu beharra dauka 
Holandako zein eremu defenditu deza-
kegun eta zein kostetan”.

IGOERA MAILA ETA IGOERAREN 
ABIADURA
Norbaitek edukitzekotan uholdeen me-
moria, holandarrek daukate. Duela 65 
urte, 1953ko urtarrilaren 31n hasita, 
Ipar Itsasoko uholde handiek kolpatu 
zituzten Holanda, Belgika, Ingalaterra 
eta Eskozia. Holandan bakarrik 1.836 
hildako eragin zituen, Rhin, Waal eta 
Meuse ibaiek itsasoratzean sortzen du-
ten deltako urek gainditu zituztenean 
haiei eusteko eraikitako harresiak, eus-
karaz zanpiurak esaten zaienak. Geroz-
tik ingeniaritza lan harrigarriak egin 
dituzte holandarrek, Delta programa fa-
matuak koordinatuta, eta harrotasunez 
erakusten dute nola 2018ko urtarrilean 
bertan ekaitz erraldoi bati aurre egin 
ahal izan zioten.
 Baina urtez urte berritzen joan diren 
Delta programa motz geratuko da las-
ter, arduradun nagusietakoa den Mar-
jolijn Haasnoot ur eta klima ikerlariak 
aitortu duenez: gaurko aurreikuspen 
planak eginak daude itsasoak gehienez 
gora metro bat egiten duenerako, eta 

zEin Etorkizun dutE 
HolandarrEk 
itsas mailarEn gorakadak 
jarraitzEn baldin badu?

Klimaren zoratzeak bere kalteak modu deigarrienean erakusten ditu 
muturreko fenomeno meteorologikoetan, atzo Mozambikeko ekaitz tropikal 
hilgarriarekin, asteotan Europak nozitu duen beroaldiarekin... Isilago doa 
hedatuz bestelako eragin bat, itsasoaren maila eten gabe igo araziz. Hasi 
da Europan bertan ere sentitzen eta adibide argiena dira Herbehereak. 
Kostaldeko euskaldunek ere begiratu beharko lukete harantza. 
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orain zalantza da ea noiz gaindituko den 
muga hori. Izan ere, etorkizunerako pla-
nak askoz lehenago prestatu behar dira. 
“Iraganean –dio Haasnootek- azpiegitu-
ra proiektu handiak erabakitzerakoan 
100 edo 200 urterako bizi erabilgarria 
edukitzen genuen kontutan. Orain egi-
tekotan, kontutan eduki beharko genuke 
itsas mailaren igoera oso handi bat”.
 2017an Deltares fundazioak egin 
zuen eztabaida berezi bat irudikatze-
ko nolakoa izan ote daitekeen 100-200 
urte barruko Holanda muturreko itsas 
maila batekin, 3 metro altuago mende 
honen amaiaren eta 5 metro 2200an. 
Marjolijn Haasnoot bera aritu zen hac-
kathon hartan gainbegiratze lanetan. 
Ideien ekaitz hark lau agertoki nagusi 
eman zituen, lau egokitze posible: bi 
holandarrek jarraituz gero gaur dauden 
lekuetan, hirugarrena Ipar Itsasorantz 

mugituz eta laugarrena lehorreragoko 
lurretara migratuz.
 Egokitzeko lehen aukera litzateke 
Holanda gotorleku bihurtzea, dike eta 
ur punpatze egitura erraldoiak eraikiz. 
Baina une batean ibaiak itsas mailaren 
azpitik geratuko direnez, horien ur guz-
tia dikeen gainetik punpatu beharrak 
energia koste izugarria ekarriko du eta, 
hala ere, eremu horietako laborantza 
lurren salinizazio handia saihestu gabe. 
Azkenean, Holandaren erdia gotorleku 
baino lur gazizko bainu-ontzi erraldoi 
bilakatuko da.
  Bigarren agertokia: gaur mundu 
osoak miresten duen nekazaritzaren 
eremu zabalak sakrifikatzea –defenditu 
ezinezkoak direlako– errioek zabale-
ra irabazi eta padurak bilakatzeko eta 
hirien biziraupena bermatzea piloteen 
gainean eraikiz. Agertoki futurista, egia, 

ideien ekaitzean aipatu zen hirugarre-
na bezala: defentsarik onena atakea de-
lakoan, itsasoan ugarteak eraikitzea, 
nahiz eta orduan ere jarraitu beharko 
duten lurpean ur gazia filtratzeak era-
gindako arazoei aurre egin ezinik.
 Laugarren irtenbideaz ez da hitz egin 
nahi gehiegi, koste sozial eta politikoa 
dakarrelako aipatze hutsak, baina beste 
soluzioen koste ekonomiko izugarriak 
ikusita noizbait urratu beharko da ta-
bua: defenditu ezin diren eremuetatik 
populazioa lehorrerago eramatea. Esan 
nahi baita, tartean Alemaniaren lurre-
tara ere mugitzea.
 Marjolijn Haasnootek uste du itsasoa-
ren maila bera baino erabakigarriagoa 
izango dela igoeraren abiadura: “Poli-
ki baldin badator, egokitu ahal izango 
gara. Baina oso azkar igotzen bada, ego-
kitzeko astirik gabe aurki gaitezke”. l

dElTa ProgramarEkiN
ITSASOARI AURRE EGITEKO 
AZPIEGITURA HARRIGARRIAK ERAIKI 
dITU HOLAndAK. IRUdIAn, PHILIPS 
ZAnPIURA ETA KOnPORTA. 
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Lectura fácil eleberriari esker ezagu-
tu zaitut. arrakasta handia izan du: 
anagrama argitaletxeak ematen duen 
Herralde Saria jaso duzu, eta bost 
edizio argitaratu dira zortzi hilabete-
tan. argitaratzeko prozesua, ordea, ez 
omen da erraza izan.
Seix Barral argitaletxeak eskaintza eko-
nomiko bat egin zidan, eta horregatik 
hasi nintzen liburua idazten. Nobelaren 
bihotzean fanzine bat dago, Yo, también 
quiero ser un macho, eta fanzineen esti-
loan idatzita dagoenez, collageak erabili 
ditut: zenbait testu zuzenean atera ditut 

komunikabideetatik, eta izen-abizenez 
aipatu ditut hainbat egiazko pertsona, 
hala nola Juan Soto Ivars, Carolin Emc-
ke eta Pablo Pineda. Argitaletxeak es-
katu zidan izenak aldatzeko, Pinedaren 
aurkako kritika oso gogorra zelako, eta 
beldur zirelako ez ote ziguten salaketa 
ipiniko, eta eleberria bahituko. Onartu 
nuen eta izena aldatu nion. 

Baina ez zen hor amaitu. 
Ez. Liburua inprimategian sartzear ze-
goela, argitaletxekoek esan zidaten bel-
durrak zeharo jota zeudela, eta fanzinea 

kendu edo osorik berridatzi behar nue-
la, eta instituzio kapazitisten aurka egi-
ten nuen kritika gordina leundu. Esan 
zidaten eleberria babestu nahi zutela, 
ahalik eta ondoen atera zedin, baina 
nik ez nituen haien argudioak onar-
tu. Orduan, esan zidaten azken batean 
fanzineak ez zirela literatura ona, eta 
horren aurrean planto egin nuenean, 
argi eta garbi esan zidaten eleberria ez 
zela aterako non eta ez banuen fanzinea 
kentzen. Zentsura horretatik ateratze-
ko bide bakarra neukan, eta, beraz, alde 
egin nuen argitaletxetik. 

Cristina morales donostiara etorri zen orain dela bi aste, Literatura 
Mutanteak izeneko udako ikastaroan hitzaldia ematera. ondo 

baino hobeto egokitzen zitzaion ekitaldiaren lema, haren azken 
eleberrian presentzia handia baitute tradizioz literaturarekin 

lotzen ez diren elementuek, hala nola fanzineek eta dantzak. argi 
eta bizi mintzatu zaigu, bere liburuetan egin ohi duen bezalaxe. 

Cristina morales
aho bizarrik gabE

   DaNele sarriugarte MoChales       DaNi blaNCo

Ez dugu gurE 
sExualitatEa ikusarazi 

bEhar, Egiturazko 
indarkEriak baizik
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azkenean, baina, atera zen liburua.
Bai, niretzat oso gogorra izan zen, baina 
nire agenteak eta biok aurrera egin ge-
nuen eta Herralde Sarira aurkeztu ginen. 
Irabazi egin nuen, eta nobela bere horre-
tan atera zen, fanzine eta guzti. Egia da 
fanzinea apur bat laburtu nuela, baina 
ez arrazoi ideologikoengatik, baizik eta 
osoa sartuz gero 600 orrialdeko nobela 
izango zelako, eta hala izanez gero 30 
eurotan saldu beharko genuelako. Eta 
nik ez nuen nahi hain liburu garestirik. 

Hasierara etorrita, zein izan zen ele-
berriaren abiapuntua? zer kontatu 
nahi zenuen?
Orain dela urte batzuk, Bartzelonako 
espazio askatu batean nengoen, Can 
Batllón. Bertan industria-nabe asko zeu-
den, nahieran erabiltzeko, eta hantxe 
dantzan nenbilela inprobisatzen, aska-
tasun izugarria sentitu nuen. Askatasun 
hori kontatzeko gogoa piztu zitzaidan.

dantzak garrantzi handia du libu-
ruan, eta bereziki, dantza integratua 
delakoak.
Bartzelonan ezagutu nuen dantza inte-
gratua, gizarte-etxeetako ikastaro ba-
tzuen bidez. Hasieratik asko interesatu 
zitzaidan buru eta gorputz ez-normati-
boekin dantza egitea –baldin eta burua 
eta gorputza ezberdintzeak ezertarako 
balio badu–, iruditzen baitzait aukera 
ederra eskaintzen digula dantzariei es-
katzen zaigun hirutasunari ihes egiteko: 
edertasuna, segurtasuna eta fluidotasu-
na. Beraz, hala hasi nintzen askotariko 
jendearekin dantza egiten: garun-para-
lisia zeukan jendearekin, iktus bat jasan-
dako jendearekin, gurpil-aulkian doazen 
pertsonekin… Ondoren, eskoletan par-
te hartu ez ezik, hainbat ikuskizunetan 
parte hartzen hasi nintzen, eta hala iritsi 
nintzen dantza komunitariora. Hor ez 
dago ezgaitzat jotako jendea bakarrik–
edo, azken eufemismoa erabilita, anizta-
sun funtzionala duen jendea bakarrik–; 
aitzitik, dantza komunitarioan denetatik 
dago, adibidez, haurrak eta zaharrak, 
dantzan inoiz egin gabeko jendea… 

itxura batean behintzat, proiektu ede-
rra dirudi, baina kritika gogorra egin 
diozu liburuan. 
Bai, ikusi bainuen eremu horretan, non 
komunitatea eta gizarte kohesionatua 
aldarrikatzen baitziren, bada eremu 
horretan ere berdin gertatzen zirela es-

pazio instituzional eta kapitalistetako 
indarkeriak. Bi hanken gainean gabil-
tzan dantzariei eta dantzari gazteei es-
katzen ziguten dantzari zaharrak edo 
anitzak gidatzeko, haien eredu izan gin-
tezen, halako gorputzen mugimendua 
ez baita dantza-mugimendu normatiboa 
bezalakoa. Logika horretan, muturreko 
egoerak sortzen ziren: adibidez, ikus-
kizunak iraun bitartean, kamerinoetan 
giltzapetzen zituzten ezgai intelektual 
gisa sailkatutako pertsonak, traba egiten 
zutelako, eta, adibidez, tokatzen ez zi-
tzaienean sartzen zirelako oholtzara. Ez-
gai intelektualtzat jotakoekin gertatzen 
zen hori, eta azpimarratu beharra dago, 
zeren ezgaitasun fisikoa daukatela esa-
ten den pertsonen kasuan, haiek gai bai-
tira diziplinaren kodean sartzeko. Izan 
ere, koreografiak gauza diziplinatuak 
dira, batek agindu eta besteok obedi-
tu egiten dugu. Halako gauzak ikustean, 
izututa geratu nintzen eta berehala egin 
nuen alde, eta horregatik kritikatu dut 
liburuan. Argi geratu zitzaidan halako 
proiektuen helburua ez zela denok bate-
ra dantza egitea; aitzitik, ezgaitzat jotako 
jendea erabiltzen zen, norbaitek integra-
zioaren domina jantzi zezan.

Ezgai intelektual gisa sailkatutako lau 
emakume dira zure liburuko protago-
nistak: Nati, marga, Patri eta Ángels. 
lehengusuak dira eta elkarrekin bizi 
dira tutoretzapeko pisu batean. Nork 
bere kontatzeko estiloa du. Nola era-
baki zenuen eleberria hala antola-
tzea?
Nobela Natirekin jaio zen, eta beste hiru 
ahotsak Natiri lagun egiteko sortu ni-
tuen hasiera batean, Natiren diskurtsoa 
hobeto sar dadin, zeren Natiren ahotsa 
oso erradikala da, garrasi betean ari da 
beti, eta hori asko interesatzen zitzaidan 
arren, ondotxo nekien harekin bakarrik 
ez nuela lortuko nobela izeneko produk-
tu kultural bat, zeina burgesa baita eta 
oso muga argiak baititu –irakurgarria 
izan behar du, besteak beste–. 

Eleberrian, pertsonaietako bat –mar-
ga– antzutzeko prozesu bat abiatzen 
da. Horixe da liburua zeharkatzen 
duten beste gaietako bat. 
Nik Zuzenbidea eta Zientzia politikoak 
ikasi nituen, eta karrerako zenbait gauza 
berreskuratzen aritu nintzen eleberria 
idaztean, adibidez, ezgaiaren figura be-
rreskuratu nuen, zeina apenas erakutsi 

Zientzia politikoak eta Zuzenbi-
dea ikasi zituen, baina idazke-
tari emana bizi da. Lau eleberri 
eta ipuin-liburu bat idatzi ditu, 
eta hainbat sari eta beka jaso. 
dioenez, nahiago du dantzan 
egin, idatzi baino, eta Iniciativa 
Sexual Femenina dantza talde-
ko kidea da. 

Cristina 
morales

granada, 1985



ziguten, eta derrigorrezko antzutzeen 
gaia berdin: egiturazko indarkeria da, 
eta ondorioz, guztiz ikusezina da! Ku-
riosoa da, zeren Marga da antzutu nahi 
dutena, eta hain justu ere, pertsonaia 
horrek bere desirari jarraitzen dio beti, 
hemen eta orain bizi da eta plazera bila-
tzen du, ez gatazka. Xorro-xorro ibiltzen 
da, nahi duena lortu baina liskarrei ihes 
egiteko. Eta momentu batean, Natire-
kin hizketan ari dela, zera esaten dio: 
agian antzutzearen kontu hori ez dela 
hain txarra, agian horrela nahi adina jo 
ahal izango duela larrua, eta agian za-
palkuntza hori bere mesedetan erabil 
dezakeela. 

Hori islatu nuen ez bainuen inongo 
moralik ezarri nahi. Eleberrian garbi 
agertzen da hainbat pertsonari ebakun-
tzak egiten zaizkiela beren baimenik 
gabe, eta ezin garela horrekin ados ager-
tu, baina ez nuen inondik ere adierazi 
nahi antzutzea gauza txarra denik, be-
rez. Ez nuen antzutzea deabrutu nahi, 
borondatezko antzutzea, jakina; leku 

hori aldarrikatzeko modukoa iruditzen 
baitzait, borondatezko amatasuna be-
zalaxe. Baina inor baimenik gabe antzu-
tzea? Naziek egiten zuten hori, eta kolo-
nizatzaileek ere bai. 

aniztasun funtzionala 
duten pertsonen se-
xu-askatasuna ere 
bada gai arantzatsu 
bat, eta liburuan 
lantzen duzu. go-
gora ekarri zidan 
antonio Centenok 
eta raúl de la mo-
renak horren in-
guruan egin duten 
dokumentala: Yes we 
fuck. ikusi al duzu? zer 
iruditu zaizu? 
Ikusi dut, bai, eta balio handi-
ko lana iruditzen zait, baina “baina” 
batzuk jarriko nizkioke. Aniztasunaren 
munduan, aniztasun intelektuala dago 
piramide sozialaren oinarrian, eta talde 

batean bietakoak badaude, ezgai fisi-
kotzat jotzen direnak eta ezgai intelek-
tualtzat jotzen direnak, bada lehenen-
goak bigarrenen gainetik jar daitezke, 

kode sozialaren arabera ekiteko 
gai baitira. Eta dokumenta-

lean ere halaxe gertatzen 
da, ezgai intelektualtzat 

jotzen direnek askoz 
toki gutxiago dau-
kate, eta batzuetan, 
haiek beren sexua-
litateaz hitz egiten 
dutenean, ikus-en-
tzuleek barre egiten 
dute, ez baikara gai 

diskurtso hori asimi-
latzeko, ez dagoelako 

gure ohiko hizkuntza
-kodearen barruan. 

dokumentalean, aniztasun fun-
tzionala duten pertsonen sexualita-
te-eskubidea aldarrikatzen da, eta, 
horretarako, adibidez, sexu-lagun-

Ezgai fisikotzat 
jotzen direnen eta ezgai 

intelektualtzat jotzen 
direnen artean lehenengoak 

bigarrenen gainetik jar 
daitezke, kode sozialaren 

arabera ekiteko gai 
baitira”
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tzaileen bidea aipatzen da, alegia, 
halako pertsonentzako sexu-zerbitzu 
bat egon dadila.  
Bai, eta “baina” bat jarri nahi nioke ho-
rri ere. Dokumentalean bide hori alda-
rrikatzen da, eta uste dut dokumenta-
laren zuzendariek ere sutsuki babesten 
dutela. Sexu-langileen antolakundeek 
“sexu aseptikoa” deitzen diote horri, 
eta aukera horrek ezberdintasun bat 
gehiago ezartzen du puta onaren eta 
puta txarraren artean, ez baitira ber-
dinak halako lanak egiten dituena edo 
Camp Nou [Barcelona futbol taldearen 
estadioa] inguruan egoten dena. Mailak 
sortzen dira prostituzioaren barruan, 
eta are, batzuk putatzat hartzen dira eta 
beste batzuk ez.

Nolanahi ere, dokumentala oso era-
bilgarria iruditzen zait , egiturazko 
hainbat indarkeria ikusarazten ditue-
lako eta orain arte mahai gainean ez 
zeuden eztabaidak mahai gainean ipini 
dituelako. Askotan esaten da, ikuspuntu 
positibo batetik esan ere, gure jarduna 

ikusarazi behar du-
gula, gure sexualita-
tea ikusarazi behar 
dugula… Ni kokote-
raino nago horre-
kin; egiturazko in-
darkeriak ikusarazi 
behar dira benetan, 
ez daitezen gehiago 
egiturazko izan. 

Eleberrian, pertso-
naien plazerean 
eta sexualitatean 
ez dago bitarteka-
ririk.  
Ez, nahita gainera. Bi 
anitzek egiten dute 
elkarrekin txortan: 
Natik eta Ibrak, eta 
gainera, hori egite-
ko, zapaltzailearen 
tresnak baliatzen 
dituzte, komun ego-
kitua hain zuzen ere. 
Egokitzapen uni-
bertsalak, egokitze-
ko eta integratzeko 
printzipio uniber-
tsalak,  azkenean, 
sexu ez normatibo-
rako bidea ematen 
du. Interesatzen zi-
tzaidan Natiren eta 
Ibraren arteko jar-
duna ezkutuan gera 

zedila, hots, haientzat ez da harrotzeko 
zerbait, txortan egin dute eta listo. 

zure eleberriko pertsonaiek aniz-
tasun funtzionala dute, eta zuk ez. 
Halako kasuen inguruan eztabaida 
handia ibili da azkenaldian. zein da 
zure ikuspegia? 
Nik ez daukat ezgaitasunik, pertsona 
normalizatu bat naiz, eta nik idatzi du-
dan nobelako pertsonaiak ez dira nor-
matiboak. Horrek esan nahi al du nik 
inori ahotsa eman nahi diodanik? Jakina 
ezetz, ez naiz inoren bozeramaile, eta 
hori argi uzteko, ez dut errealitatea an-
tzeratu, hau da, Natiren sindromea ez 
da benetan existitzen, eta protagonis-
ten diskurtsoa ere guztiz eraikia da, ez 
dauka errealitatearen antzik. Bestalde, 
inoren diskurtsoaz jabetuko banintz ere, 
ez dut uste txarra denik berez: adibidez, 
gizarte-langileen diskurtsoaz jabetu naiz 
liburuan, nahita egin ere, agerian utzi 
nahi nuelako zer-nolako barrabaskeriak 
egiten dituzten gizarte-langileek beren 

presoekin; eta CUPeko militanteen dis-
kurtsoarekin berdin, horretaz jabetu 
naiz dinbi-danba emateko. Baina hori ez 
du inork zalantzan jartzen. 

Nolanahi ere, kontua AEBetatik dator. 
Han, idazle zuri batek pertsonaia beltzak 
edo marikak sortzen baditu, mugimendu 
oso potentea dago horren kontra, esaten 
duena idazle zuri hori ahotsa kentzen ari 
zaiola beltzei eta marikei. 

Eta mugimendu hori zer iruditzen 
zaizu? 
Guztiz perbertsoa. Hasteko, ikuspegi ho-
rren arabera, literatura pikutara doa kol-
petik. Hori ez zait gaizki iruditzen, lasai 
asko bidal dezakegu literatura pikutara, 
baina beste hau bai iruditzen zait izuga-
rria: ikuspegi horren arabera, marikek 
edo beltzek idatzitako literaturaren in-
teres bakarra da beren posizio identita-
rioa, hau da, mundua beren esperientzia 
subalternotik kontatzea. Hala, ikuspegi 
horrek subalternoaren posizio subalter-
noa betikotzen du. Beltzak, agian, Napo-
leonen gerrei edo Sofoklesi buruz idatzi 
nahi du, zuk ba al dakizu!

idaztea baino gehiago gustatzen 
omen zaizu dantzan egitea. 
iniciativa Sexual Femenina taldeko 
kidea zara. 
Hiru dantzarik osatzen dugu taldea, 
dantzari normalizatuak gara, baina 
desnormalizazioa bilatzen dugu. Tal-
de berri samarra da, eta pieza bakarra 
egin dugu: Catalina. Egia esan, oso lo-
turik dago Lectura fácil eleberriarekin. 
Eszena batean, Marga badoa mahaia 
jartzera, eta horretan ari dela mahaia-
ren ertza aluan sartu eta masturbatzen 
hasten da. Orduan, taldeko hiru kideok 
hori lantzen hasi ginen. Ezgaitasun in-
telektuala daukaten pertsonez uste da 
bereziki lizunak direla, bereziki sexua-
lak, are, gizonen kasuan uste da bor-
txatzaileak direla, ez direla gai beren 
sexu-grina kontrolatzeko; guk, orduan, 
super sexualizatutako subjektu hori 
normalizatu beharrean, erabaki genuen 
gu ere igarotzea halako super sexua-
lizatze prozesu batetik, piezan balioa 
izan dezala, ez dadila baliorik gabeko 
zerbait izan, eta hortaz, mahaiaren kon-
tra igurzten gara. 

Pieza hori erakusten al zabiltzate? 
Bai, itzela litzateke Euskal Herrira eto-
rri ahal izatea. Hurrengo ekitaldia Te-
rrassan egingo dugu, irailaren 28an, 
TNT jaialdian. Gonbidatuta zaudete. 
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DaViD bou
LA dIRECTA-KO 
KAZETARIA

Bartzelona,  
aukera galdua 

Ada Colauk Kataluniako hiriburu-
ko alkate karguan segituko du, 
hauteskundeen kanpaina aurre-

tik imajinatzen zaila zen testuinguru 
batean: PSCren aldeko zortzi botoen, 
lehen ministro ohi Manuel Vallsen hau-
tagaitzaren hiru botoen –orain arte 
Ciudadanosek sostengatua– eta bere 
zerrendak lortutako hamar errejido-
reen botoekin. ERCk eta Barcelona en 
Comúk zinegotzi kopuru bera dute, bai-
na bigarren honek 5.000 boto gutxi  lor-
tu ditu eta hauteskundeak galdu.

Egiaz, udal batzarraren osaketak zapo-
re gazi-goxoa laga dio jende askori, Bar-
celona en Comú (BeC) eta ERCren arteko 
lehia aukera gisa ikusten baitzuen azken 
urteetako aliantza politikak aldatzeko: 
ardatz nazional eta soziala uztartzeko au-
rrekariak ezarriz, gehiengoak eraikitzen 
joan ahala, justizia sozialaren eta autode-
terminazioaren alderako bidea egiteko. 

Zarata mediatikoaz harago, amaie-
ra horren arrazoiak bi aldeetan daude. 
Lehenbizikoa: Comuns-en ingurukoek 
ez zuten alkatetza galdu nahi eta Ada Co-
lau ERCren menpeko lidertza batean zo-
koratu –kasu onenean lidertza parteka-
tua– edo oposizioan amaitu ere. Horrela 
jokatuz gero, euren kapital politikoa gal-
tze bidean ikusten zuten, baita PSOEtik 
ezkerrera –estatu osoan– gorantza doan 
espazio politikoaren inguruan hesi bat 
jartzea ikusi ere. 

Badago beste faktore bat, ez gutxies-
garria: Iniciativa per Catalunya Verds-en 

(ICV) eragina edota pisua Kataluniako 
Comuns-en egitura eratzailean. PSUCe-
tik eratorritako marka bankuekin di-
tuen zorrek itota bizi da ozta-ozta: bar-
ne egitura mantentzeko eta kargu eta 
soldata publikoei eusteko hamar milioi 
euro baino gehiagoko zorrak ditu. Egoe-
ra horri eusteko modu bakarra PSCrekin 
ituntzea zen –tradizionalki kide gogo-
koena izan dena–, gobernu akordioaren 
terminoak ongi zehaztuta, oraindik ere 
negoziatzen ari dena, botere akordioa 
udalerriaz harago eraman ahal izateko: 
Metropolira eta Diputaziora hain zuzen 
ere. Hau da, euren konfiantzazko kargu 
politiko pila lanean ari den erakunde pu-
blikoetan ere agintzeko.

Tragikomedia horren beste aldean 
ERC dugu. Antzinako Convergènciareki-
ko menpekotasunaren ondorioz –procés 
dela kausa– lasta eta eragozpen handie-
giak dakartza arrastaka. Horren lekuko 

dira udaletxean, hedabideetan eta sare 
sozialetan azken legealdian ikusi ditu-
gun oposizio gogorrak, hiriaren edozein 
arazoa erabilia izan baita Barcelona en 
Comú-ren kudeaketaren aurka modu go-
gorrean egiteko, askotan euren kideen 
aurka jotzeko euren izena trakets era-
biliz. Adibiderako: tranbiaren bateratze 
proiektua edota askotariko kontsulta be-
zalako proposamenak etengabe blokea-
tzea. ERCk a priori bi egitasmo horiek 
partekatzen zituen, baina interes elekto-
ral hutsak direla eta, deslaitu ziren.

Faktore horiek eta herritarren inte-
res orokorretik at dauden kalkulu po-
litikoak erabakigarriak izan dira, baita 
hiriak merezi duen elkar ulertzea ezi-
nezkoa bihurtu ere. Emaitza: botere fi-
nantzarioen ordeko Manuel Valls hor 
egotea, hainbat enpresarik eta bankarik 
hauteskunde kanpaina ordaindu diotela 
agerikoa izaki; hiriaren politikak baldin-
tzatzeko gaitasuna eta politikaren zen-
tralitatea lortu dituena, bozka-ontzietan 
espresatu denarekin bat ez datorrena.  

Kontua orain hauxe: nola eutsi-
ko dio Ada Colauk PSCren eta Vallsen 
xantaiari,  aurrekontuak bezalako diru 
sartu-irtenen neurri garrantzitsuak 
onartzeko? Zer-nolako rola jokatuko du 
ERCk oposiziotik, alderdi bozkatuena 
izanda? Beligerantziaz jokatzen jarrai-
tuko du edo hiriaren aldeko kontsen-
tsu handiak bilatuko? Hauxe da berme 
bakarra: herritarrak ez dira deus esan 
gabe geldituko. 

nola eutsiko dio ada Colauk 
PsCren eta Vallsen xantaiari,  

aurrekontuak bezalako 
diru sartu-irtenen neurri 

garrantzitsuak onartzeko? 
zer-nolako rola jokatuko 

du erCk oposiziotik, alderdi 
bozkatuena izanda?  
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soNia goNZáleZ 
IdAZLEA ETA AbAR

antton olariaGa

Euskal langileok, 
estatuko alferrenak

Edo halaxe kontatu ziguten egun-
kari eta telebistek, behintzat: “Lan 
absentismoak estatuan gora egin 

du eta horretan Euskadi eta Nafarroan 
txapeldun”. 

Ezer baino lehen, esan behar da albis-
teari bide eman zion txostena Adeccok 
gauzatu zuela. ABLEko (Aldi Baterako 
Laneko Enpresak) enpresa garrantzi-
tsuenetako batek, alegia. Marko kontzep-
tuala argi izan dezagun.

“Absentismo” entzun eta “eskakeatzen 
diren langileak” etortzen zaizkigu burura 
edo, behintzat, irudi hori ematen ahale-
gitzen dira. Osterantzean, albistea oso 
bestelakoa izango zatekeen eta langileon 
gaixotze mailetan jarriko zukeen fokoa. 
Zeren eta absentismo berbaren atzean 
gaixotasun bajak baino ez baitaude. Gai-
xotasun bajak, amatasun lizentziak eta 
kontziliazio arazoak, Adeccoren neurke-
taren arabera. Justifikaziorik gabeko ka-
suek, eurek esaten dutenez, “ez daukate 
batere intzidentziarik”. Hau da, patrona-
larentzat arazo handia da langileok gai-
xotzen garenean, umeak ekartzen ditu-
gunean edo senideren bat zaindu behar 
dugunean, dirua “galdu” arazten diegu 
eta. “Galera” horietarako enpresek ez 
ezik, langileok ere hilabetero kotizatzen 
dugula esatea ahazten dute baina.

Txosten hau kanpaina oso baten tes-
tuinguruan dator: lan osasuna sistema 
publikotik atera eta enpresa pribatuen, 
hau da, mutualitateen esku zeharo uz-
teko, baita kontingentzia arruntengatik 
baja hartu behar dugunean ere. Mutuali-
tateen helburua ez da osasuna zaintzea, 
Osakidetza edo Osasunbidearena den 
bezala, enpresen irabaziak bermatzea 
baino. Eta, horretarako, lanera edozelan 

bidaliko gaituzte, baita burua galtzar-
bean ere. Ez fidatu horien guztien bata 
zuriekin, gehienen jokabidea hipokrati-
koa baino, hipokrita hutsa baita. 

Era berean, albistea izan zitekeen 
EAEn eta Nafarroan langileok bajak edo 
lizentziak hartzeko beldur gutxiago dau-
kagula. Eta hau ezin da ulertu Euskal 
Herriko mapa sindikalean eta langileen 
borroka kontzientzian erreparatu ba-
rik. Horregatik datua altuagoa da enpre-

sa handi eta sindikalizatuetan. Hau ere 
txostenak dakar (sindikatuen aldagaia 
aipatu ez arren). Absentismoak ez du 
gora egin, krisi aurreko maila berresku-
ratu egin du; bestela esanda, enplegua 
galtzeko beldurra apaldu da. Horra hor 
beste lerroburu posible bat.

Enpresak errentagarriak izan behar 
dira. Bestela, testamentuko zazpi plagak 
jausiko zaizkigu gainera, lanbide arte-
ko gutxieneko soldataren igoerarekin 
gertatu behar zen bezala. Baina zelan 
neurtzen da errentagarritasuna? Enpre-
sen mozkinen arabera. Besterik ez. Hau 
da, ugazabek, administrazio kontseiluek 
eta akziodunek urte amaieran irabaziko 
dituzten sosen arabera. Irabazi horiek 
ekonomia erreala apenas mugitzen ez 
badute ere. Ekonomia erreala –eredu 
kapitalista kontsumistan– herritarron 
kontsumoaz mugitzen da hein handi ba-
tean. Hala ere, errentagarritasun eko-
nomikoaren kontzeptuan ez da seku-
la sartzen herritarron soldata. Eta hori 
kontuan hartzen ez bada, errentagarri-
tasun soziala askoz gutxiago, ez baitiru-
di batere errentagarria lanak gaixotzea 
eta hiltzea edo, gaixorik gaudela, lanera 
joatera behartuta egotea. 

Azken apuntetxo bat: alferrak omen 
gara, baina Hego Euskal Herriko pro-
duktibitate maila, Eurostaten datuetan 
oinarriturik, Europako altuenetakoa da, 
Espainiakoa, Frantziakoa edo Alema-
niakoaren gainetik. Euskal Herri osoa 
kontuan hartuta Gaindegiak ematen 
dituen datuen arabera ere Europako 
batezbestekoaren oso gainetik gaude. 
Baina honetaz Adeccok ez du txoste-
nik egingo, ezta patronalak albisterik 
emango ere. 
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MiKel iriZar 
EUSKALGILEA

Castillo suareZ
idazlea

Eako Poesia Egunak

Nafarroa Nafarroa da

1977ko udan Iruñea inguruko Ara-
zuriko soroetan sartu ginen As-
katasunaren Ibilaldia-ko milaka 

lagun, zutabeetan antolatuta eta ikurri-
naz josita, Nafarroa Euskadi da oihuka-
tuz. Hogei bat urte geroago, aukera izan 
nuen Juan Cruz Alli elkarrizketatzeko, 
eta pasarte hura gogoratzean zorrotz 
esan zidan: “Hanka sartu zenuten ba-
rruraino; 30 urte kostatuko zaizue ho-
rri buelta ematea”. Gutxiagatik erratu 
zen: 27 urte eta txiripa handia behar 
izan ziren Uxue Barkos Nafarroako 
lehendakaritzara iristeko.

Zinez uste dut 2015ekoa txiripaz ger-
tatu zela. Nafarroak ez zuen lehenda-
kari abertzalea izan abertzaletasunak 
gehiengoa lortu zuelako, baizik Espai-
nian une horretan batera gertatu ziren 
hainbat mugimenduren eraginez: Pode-
mosen gorakada, PPren ahulezia, Ciu-
dadanosek ozta-oztako porrota... Aski 
izan da horietako faktore batzuk mugitu 
izana “aldaketaren gobernua” errebalida 
gainditu gabe geratzeko.

Distantziatik, badirudi agintari aber-
tzaleek gauza asko egin dutela ondo az-
ken lau urteotan. Baina lan on horrek 
ez du behar adina sari jaso hauteskun-
deetan eta, oraindik ere, Nafarroa urrun 
dago gehiengo abertzaletik. Hau oso argi 
behar genuke Euskal Herria amesten 
dugunok, ezin dugu jokatu hori egina 

balego bezala. Euskal Herriaren ideiak 
batzuen ilusioa pizten du, baina baita 
askoren aurkakotasuna eta beste hain-
baten errezeloa ere. “Aldaketa” katego-
riak ez du funtzionatu, mugitu diren bo-
toak ez baitira laukoaren baitan geratu; 
eta “erregimena” mamuak ere inor gu-
txi beldurtu du, aldaketak galdu dituen 
boto asko erregimenaren parte omen 
den PSNk jaso baititu.

Egindako akatsen erru zati bat , 
eta ez txikia, Nafarroatik kanpo dago. 
1977an bezala, beste euskal lurraldee-
tatik Nafarroan sartu gara maiz nafa-
rrek egin behar zutena esatera, gure-
tzat aski ez ziren urratsak kritikatzera, 
oraindik ez dauden gehiengo sozialak 
ordezkatzera... Eta berriro hanka sartu 
dugu; orduan baino arinago, baina sar-
tu egin dugu. 

Nafarroa Nafarroa da, eta izango da 
nafarrek nahi dutena. Ez du balio esa-
teak, neronek ere egin izan dudan be-
zala, euskaldun guztiak garela nafarrak; 
honetarako ez. Nafarroa Garaian bizi di-
renen artean ehundu behar da egitasmo 
burujabe bat, haien gehiengoaren sos-
tengua izango duena. Urrats hori aurre-
baldintza da Nafarroa inolako egitasmo 
partekatutan sartzeko. Eta, hau idazten 
ari naizela, zabalik dago bide horretan 
abiatzeko aukera, nafar gobernu berria-
ren osaketarekin. 

Eako Poesiak bukatu dira, eta kon-
turatu naiz ezin dudala laburbildu 
zer izan den niretako urte haue-

tako guztietako jarduna. Ez dakidala 
zerekin geratu, era guztietako oroitza-
penak pilatzen zaizkidala, eta zorte-
ko izan naizela, errepikatuko ez diren 
gauzak bizi izan ditudalako. Ikor Ko-
txekin autoan joatea isildu gabe 19 gra-
dutan. Elurre Iriarteren arrimuan ego-
tea landa-ikuspegiaz ari denean, eta 
mundu berri bat aurkitu nigan. Negar 
egin Miren Agur Meabe zintzo eta leial 
ateratzen denean nire alde horrenbes-
te egorekin ezin naizenean borrokatu. 

Gintonic bat hartzea Ignaciorekin pan-
karta guztiak jarri ondotik. Pedrorekin 
barre egin mikroak probatzerakoan. 
Larrinaga ahizpen zentzua eta senti-
beratasuna. Eta Asun Landaren deiak: 
berak baietz eta nik ezetz beti. Baina, 
oraingoan, eta aurrekaria ez izateko 
esperantzarekin, nik baietz eta berak 
ezetz: berak dio ez idazteko marabi-
lla honen atzean daudenei buruz. Bai-
na idatzi nahi dut Eako Poesia Egunen 
atzean dagoen emakume kuadrila nire 
lagunak direla, beti kontuan hartu du-
tela nire iritzia, eta beti sentitu naizela 
herrikoa urtean behin bada ere. 
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Sorginkeriari buruzko Malleus Ma-
leficarum izenburuko tratatuan 
(1486) aipu hau ageri da: “Eliza-

ren arabera, sexu-harremanean gizonak 
arimadun gizakitxo bat txertatzen du 
emakumearen gorputz barruan, eta hau 
bederatzi hilabetez egongo da umeto-
kian, amaren batere ezaugarririk bere-
ganatu gabe”.

Ekainaren 28aren harira, Espainia-
ko aldizkari digital batek zenbait gay 
ospetsu elkarrizketatu zituen eta haie-
tako batek, hotel-kate baten jabe abe-
ratsak, hauxe zioen: “Triste jartzen nau 
geuk umeak edukitzeari trabak jarri 
nahi izatea”. Baieztapen horrek falazia 
borobila ezkutatzen du, ordea, eragotzi 
nahi dena ez baita umeak edukitzea, 
erostea baizik.

Hala Elizak nola kapitalista miso-
ginoek emakumeok zulo/labe/ontzi/
inkubagailu soiltzat hartzea ez da ha-
rritzekoa, baina ezkerretik eta femi-
nismotik ere entzun dugu umeen sa-
lerosketa –edo marketineko termino 
irensgarriago eta aseptikoagoetan 
esanda, haurdunaldi subrogatua– arau-
tzearen aldeko argudiorik.

Batzuek aukera askea aipatuko di-
zute, askatasuna subjektuaren bizi-bal-
dintza materialei lotuta dagoela eta 
erabaki “indibidual” guztiak sozialki 
determinatuta daudela ahaztuta. Beste 
batzuek altruismoaren karta ateratzen 
dute, feminismoak berrehundik gora 
urte dauzkanean argi eduki beharko 
genukeenean maitasuna eta altruismoa 
historikoki inposatutako mendetasun
-rolen fruitu direla askotan, besteen 
behar eta desirak geureenen aurretik 
jartzeko sozializatu baikaituzte. Desirak 

eta eskubideak nahasten dituenik ere 
bada, emakume batek besteren ume-
kiak inkubatzea eskubidetzat hartuz 
gero –noiz eta jaiotza-tasa inoiz baino 
baxuagoa denean–, eskubide hori zein 
emakumek ase beharko luketen azaldu 
gabe. Ez baitirudi oso sinesgarria ema-
kumeak norberaren umerik ez, eta bes-
terenak edukitzen hasiko direnik.

Eta zeri zor zaio egungo jaiotza-ta-
sa baxua? Umeak edukitzerik ez dute-
nek umeen merkaturako sarbiderik ez 
izateari ez, preseski. Kontua da ama 
izan orduko areagotu egiten dela po-
brezia-arriskua eta hori bada berehala 
konpondu beharreko arazo sozial bat, 
gutxi-gutxi batzuren apeta genealogi-
koak ez bezala. Eztabaida honen pro-
tagonistak dira erdigunean jarri behar 
ditugunak –amak–, eta amatasuna zama 
ez izateko politikak bultzatu: amatasun
-baimen duinak, haurtzaindegi publi-
ko merkeak, haurdunak ez kaleratzea, 
zaintzaren gaineko erantzukizun sozial 
eta kolektiboa… Hobe genuke biztan-
leriaren erdiari eragiten dioten esku-
bideok betetzea, ustezko eskubide be-
rriak asmatzen ibili beharrean. 

Hala elizak nola kapitalista 
misoginoek emakumeok 

zulo/labe/ontzi/inkubagailu 
soiltzat hartzea ez da 

harritzekoa, baina ezkerretik 
eta feminismotik ere entzun 

dugu umeen salerosketa   
arautzearen aldeko 

argudiorik

Emakumeok 
ez gara ume-fabrikak

Maria Colera iNtxausti 
ITZULTZAILEA
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  Z. oleaga

irailean ikasturte politikoa hastearekin makroepaiketa berri bat abiatuko da 
espainiako erreinuko auzitegi nazionalean. 2007ko 18/98 epaiketaz geroztik 
euskal herritar gehien epaituko dituen epaiketa da. Baita ere espetxe zigor 
eskari handienarekin hasten dena: 8 eta 20 urte eta erdi artekoak auzipetu 

bakoitzarentzako, 601 urte orotara. 47 auzipeturi terrorismo delituak egozten 
dizkio estatuak, etxeraten, Jaiki Hadin, euskal Preso Politikoen Kolektiboaren 

(ePPK) Bitartekaritza taldean edo Herriran egiten zuten lanagatik. 
elkartasuna antolatzen hasi da pixkanaka batean eta bestean.

11/13 maKroePaiKeta

Espetxeak bete 
kartzelak hustu nahi 

zituztenekin?

Irailaren 16an hasiko da epaiketa. 
Asko dira auzipetuak, 160 inguru 
defentsen lekukoak. Hiru hilabete 
eman beharko dituzte auzipetuek 
aste bitartean Madrilera jaitsi eta 

igo. Estatuaren fiskaltzaz gain bi bik-
tima elkartek akusazio partikular gisa 
jardungo dute: Daniel Porterok gidatzen 
duen Dignidad y Justiziak eta AVT.

2019an epaituko dituzte 47 euskal 
herritarrak, baina 2013an egin zituzten 
auziari loturiko estreinako atxiloketak 
estatuko segurtasun indarrek. Guar-
dia Zibilak burutu zituen polizia ope-
razioa guztiak, beti ere Eloy Velascok 
zuzentzen duen Auzitegi Nazionaleko 
seigarren Instrukzio Epaitegi Zentrala-
ren aginduak betez. Herriraren aurkako 
sarekada izan zen lehena, errenkadan 
etorri ziren hurrenak.

 INJUSTIZIAREN KRONOLOGIA
2013ko irailaren 30ean Guardia Zibilak 
18 pertsona atxilotu eta inkomunikatu 
zituen Herriraren aurkako operazioan. 
Preso eta iheslari politikoen aldeko mu-
gimenduaren lokalen itxiera eta bi urte-
rako bere jardunaren suspentsioa agin-

du zituen Velasco epaileak. Urriaren 3an 
behin-behinean aske geratu ziren atxi-
lotuak. Epaileak naziotasun frantziarra 
duen Emilie Martinen aurkako Atxilotze 
Agindu Europarra  ere igorri zuen, baina 
bi urtera auzibidetik kanpo geratu zen.

2014ko urtarrilaren 8an EPPK-
ren Bitartekaritza Taldeko zortzi kide 
izan ziren atxilotutakoak, tartean hiru 
abokatu. Bost eguneko inkomunikazio 
aldiaren ostean zortziak espetxeratu 
zituzten. Urtarrilaren 16an, operatibo 
berdinaren barnean, Naia Zuriarrainek 
auzipetu moduan deklaratu eta behin
-behinean aske geratu zen.

Urtebetera euskal preso eta ihesla-
ri politikoen abokatuen aurkako ope-
razioa agindu zuen Auzitegi Naziona-
lak. Hamabi abokatu atxilotu eta haien 
bulegoak miatu zituen Guardia Zibilak 
2015eko urtarrilaren 12an. Herrirako 
hiru kide ere atxilotu zituen, terroris-
moa finantzatzea leporatuta. Egun be-
rean Bilboko LABen egoitzan sartu zen 
Guardia Zibila, eta urtarrileko presoen 
aldeko manifestazio erraldoian herrita-
rrek preso eta iheslarien sostengu eko-
nomikorako emaniko dirutza (104.000 

euro) eraman zuen. Abokatuak urtarri-
laren 14an aske geratu ziren, epaiketa-
ren esperoan. Herrirako kideak, aldiz, 
espetxeratuak izan ziren. Velasco epai-
leak Iñaki Goioaga abokatu eta senata-
riaren auzipetzea ere eskatu zion Espai-
niako Epaitegi Gorenari.

Kate errepresiboak ez zuen ete-
nik. Azken operaziotik hiru hilabetera, 
2015eko martxoaren 15ean, Etxerat eta 
Jaiki Hadi izan ziren jomuga. Elkarte ba-
koitzeko bina pertsona izan ziren atxi-
lotuak eta inkomunikatuak, horietako 

Lau dira leporatzen 
dizkieten delituak: 
talde terroristako kide 
izatea, terrorismoaren 
finantziazioa, terrorismoari 
gorazarre egitea, 
eta kautelazko 
neurrien urratzea
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AUZIPETUEn ALdEKO dInAMIKA HERRITARRAK SORTU dIRA HERRI ETA AUZOETAn. 
GASTEIZKO ALdE ZAHARREAn AnE ZELAIA AUZIPETUA bAbESTEKO AUZOKIdEEK EKITALdIA 
AnTOLATU ZUTEn. IRUdIAn, TALdE ARGAZKIA. 

hiru psikologoak. Guardia Zibilak psiko-
logoen psikologo-paziente arteko doku-
mentazio konfidentziala eraman zuen 
miaketetan. Bi eguneko inkomunikazio 
aldiaren ostean 15.000 euroko fidantza 
ordainduta atera ziren kalera laurak, 
behin-behineko askatasunean.

ESKUBIDE INDIBIDUAL ETA 
KOLEKTIBOEN ZANPAKETA MASIBOA
Lau dira oro har estatuak 47 auzipetuei 
leporatzen dizkien delituak: talde te-
rroristako kide izatea, terrorismoaren 
finantziazioa, terrorismoari gorazarre 
egitea modu jarraian, eta kautelazko 
neurrien urratzea. Ordea, delitu larri 
horien froga bezala aurkezten diren jar-
duerak publikoak izan ziren uneoro: au-
zipetuek prentsaurrekoak ematen zituz-
ten, txostenak osatzen, mobilizazioak 
antolatzen, eragile sozial eta politikoe-
kin bilerak egiten.

Eskubide indibidualei dagokienez, 
baldintzapean aske geratutako auzipe-
tu guztiek hilabetero epaitegian sinatu 
beharra dute, pasaportea kendu zieten 
eta estatutik irtetea debekatua dute. He-
rrirako kideei presoen aldeko mobiliza-

zioak “antolatzeko” zein horietan “parte 
hartzeko” debekua dute. Abokatuek eta 
psikologoek ezin dute presorik bisita-
tu, euren lana izugarri mugatzen duena. 
Bitartekaritza taldeko pertsonekin kox-
ka bat harago doa errepresioa: Gehienek 
urte bete eman zuten espetxean, 20.000 
euroko fidantzarekin irten arte. Jon Enpa-
rantzak eta Arantza Zuluetak bi eta hiru 
urte bete zituzten preso hurrenez hurren, 
isolamendu neurri oso gogorretan.

Eskubide kolektiboen arloan ere 
urraketen zerrenda mardula da oso. As-
katasunerako eskubidearen eremuan, 
adibidez, justifikatu gabeko espetxera-
tze prebentiboak agindu zituzten epai-
leek. Elkartze eta adierazpen eskubi-
deetan, Herriraren jarduna debekatzeaz 
gain 38 web orrialde, 32 twitter kontu 
eta facebookeko beste 125 itxi zituen 
estatuak. Sekretu profesionala urratu 
zen abokatu eta psikologoen kasuetan. 
Baimenik gabeko miaketak ugariak izan 
ziren eta zenbait atxiloturi asistentzia 
legala ukatu zitzaien, defentsarako es-
kubidea ezerezean utziz. Zulueta eta En-
parantzaren integritate fisikorako esku-
bidea larriki urratu zen.

38 motxiladun 
ume gehiago?

Hamazortzi urtez azpiko 38 haur 
eta neraberen gurasoak daude 47 
auzipetuen artean. 38 horietatik 
25ek sei urte dute gehienez ere. 
Hau da: 11/13 sumarioari loturi-
ko lehen atxiloketak gertatu zire-
nean jaio gabe zeuden. Egun 113 
dira Euskal Herriko gatazka poli-
tikoa medio, gurasoetako bat edo 
biak espetxean dituzten adinga-
beak, kopurua heren batean igo-
tzea litzateke, beraz.

Sarek Motxiladun Umeak txos-
tena aurkeztu zuen 2017ko aza-
roan. Guraso bat edo biak espe-
txean dituzten umeek agertu ohi 
dituzten sintoma psikologiko ohi-
koenak jasotzen ditu txostenak: 
garapen goiztiarra, antsietatea, 
erruduntasuna, loaren alterazioa, 
galerarekiko beldurra, haserrea 
edo esperantzarik eza. Haurretan 
ez ezik, espetxeak guraso, fami-
lia eta hurbileko lagunengan ere 
sortzen duen sufrimendua handia 
eta askotarikoa da.
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Zuz. Kidetza: Talde terroristako zuzendaritzako kide izatea
Kidetza: Talde terroristako kide izatea 
Goratzea: Terrorismoa jarraian goratzea

Finantzatzea: Terrorismoaren finantzatzea 
BN Haustea: Baldintzapeko neurriak haustea

Berezia: Inhabilitazio berezia lan edo kargu publikorako
Osoa: Inhabilitazio osoa espetxe zigorra baino X urte gehiago

*Egotzitako delituen laburdurak:

talde argazkian zazpi auzipetu falta dira.

Ondoko orriko taularen legenda
**Inhabilitazioen laburdurak:

EGOERA POLITIKOARI LOTURIKO 
ERABAKI POLITIKOAK
Operazio horiekin guztiekin, preso eta 
iheslarien eskubideen aldeko mugimen-
dua eta haien babes legal eta asistentzia-
la oztopatu nahi zituen estatuak. Ez zen 
nolanahiko unea Euskal Herrian. 2011n 
ETAk bere jarduera armatuaren behin 
betiko amaiera iragarri zuen. Posizio po-
litikoen arteko indar harremanak aldatuz 
zihoazen, eta gatazkaren konponbidea-
ren esparruan presoen auzia gakoa zen 
politikoki eta emozionalki: agenda poli-
tikoaren lehen lerroan zegoen urte ho-
rietan. Testuinguru horretan jaio zen He-
rrira, 2012ko otsailaren 5ean. Denbora 
laburrean indar dezentez errotu zen mai-
la nazionalean eta hainbat herritan (250 
herri-bilgunetik gora herri eta auzoetan). 
Gorako bide horretan “Tantaz tanta, itsa-
soa gara” ekimen anbiziotsua aurkeztu 
zuen Herrirak 2013ko irailaren 14an. Bi 
aste geroago atxilotu zituzten mugimen-
duko hamazortzi kideak eta debekatu 
elkartearen jarduna, preso eta iheslarien 
aldeko kale giharra dezente ahulduz.

Garai erabakigarriak baziren kalean, 
ez ziren gutxiago espetxeetan. Erabaki 

politikoki garrantzitsuen eta sentiberen 
inguruan ari zen eztabaidatzen EPPK. 
Bitartekaritza Taldeko kideen eta aboka-
tuen aurkako sarekadek espetxean beti 
zaila den barne eztabaida are gehiago 
zaildu zuten. Euskal Herriko eragile po-
litiko eta sozialekin komunikazio bideak 
moztu zituen, hain zuzen ere indartu 
nahi ziren unean.

Estatuaren estrategia errepresiboak 
bere helburuak lortu zituen neurri ba-
tean. Preso eta iheslarien aldeko mugi-
mendu herritarra txakalaldian sartu zen. 
Presoak euskal jendartetik eta haien ar-
tean isolatuagoak geratu ziren. Presoen 
auzia tentsio gune handienetarikoa bi-
lakatu zen egoera politikoaren analisi 
ezberdinak egiten zituzten ezkerreko 
abertzaleen artean. Urte horietan sor-
tu zen Amnistia eta Askatasuna, ezker 
abertzaleko ahots disidentea.

Baina estatuak ez du lortu nahi zuen 
guztia. Presoen aldeko mugimendua eta 
ekimenak egoten jarraitzen dute. Indar 
mobilizatzailea mugatuagoa bada ere, 
oinarrizko eskaeren inguruko ados-
tasunak zabalduz joan dira. EPPK-k 
bere eztabaida amaitu ahal izan zuen.

1936an, 1977an, 2013an edo 2019an, 
espetxeak inpunitatearen eta zigorraren 
espazio opakuak dira, lekukorik ame-
titzen ez dutenak. Bidegabekerien le-
kukotasuna eman eta presoei laguntza 
ematen zieten herritarrak kondenatu 
nahi ditu estatuak. Gatazka armatuaren 
ziklo luzea gutxieneko justizia termi-
noetan ixteko lanean ari zirenak zigortu 
nahi ditu, zer eta iraganeko “dena ETA 
da” estatu-arrazoiaren izenean. Espe-
txeak hustu eta iheslariak etxeratu nahi 
zituzten auzipetuek; ETAk bere jarduera 
armatuaren amaiera iragarri eta zortzi 
urtera, estatuak beraiekin bete nahi ditu 
espetxeak. 

Operazio horiekin 
guztiekin, preso eta 
iheslarien eskubideen 
aldeko mugimendua 
eta haien babes legal eta 
asistentziala oztopatu 
nahi zituen estatuak
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Arantza Zulueta Amutxastegui

Jon Enparantza Aguirre

Jose Luis Campo Barandiaran

Asier Aranguren Urroz

Aitziber Sagarminaga Abad

Egoitz Lopez de Lacalle Uribarri

Aintzane Orkolaga Etxaniz

Mikel Almandoz Erbiti

Jon Garay Vales

Jose Antonio Fernandez Hernando

Sergio Labayen Alonso

Imanol Karrera Turrillo

Ane Zelaia Viguera

Nagore Garcia Bohollo

Gorka Gonzalez Gonzalez

Amaia Esnal Martiarena

Jose Manuel Ugartemendia Isasa

Jesus Mª Aldunberri Urkizu

Beñat Zarrabeitia Asensio

Eneko Villegas Amezketa

Roberto Noval Arostegui

Ibon Meñika Orue-Etxebarria

Oscar Sanchez Setien

Eneko Ibarguren Agirre

Ekain Zubizarreta Iribecampos

Jon Mindegiaga Oiarbide

Alfonso Zenon Castro

Kepa Mantzisidor Txirapozu

Eukene Jauregi Lejona

Ane Ituiño Perez

Aiert Larrarte Aldasoro

Ainhoa Baglieto Gabilondo

Arantza Aparicio Lopetegi

Onintza Ostolaza Arruabarrena

Haizea Ziluaga Larreategi

Amaia Izko Aramendia

Jaione Carrera Ciriza

Atxarte Salvador Navarro

Francisco Balda Araña

Javier Carballido Ezkerra

Nagore San Martín Monton

Oihana Barrios Salinas

Izaskun Abaigar Garcia de Azilu
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   Z. oleaga       Dos por Dos

irailaren 16an hasiko da epaiketa. 
zeintzuk dira Fiskaltzaren, 
akusazioen eta defentsen 
abiapuntuko tesiak?
Abiapuntu nagusia beste hainbat pro-
zeduretako berbera da. Zenbait eragile 
kokatzen dituzte ETAren espetxe apa-
ratuaren barruan, oraingoan presoen 
alorrean lan egiten dutenak. Lehen al-
diz eragileez gain profesionalak ere  au-
zipetu dituzte. Defentsari dagokionez, 
oinarria da eragile eta pertsona horiek 
ez zirela ETAren parte, ez espetxe apa-
ratuarena eta beste inongo aparaturena; 
haien lana erabat publikoa zela, presoen 
eskubideen ingurukoa. Defentsen oina-
rri komuna da hori, pieza eta eragile ez-
berdinak baitaude, bakoitza bere berezi-
tasunekin eta defentsa ildo propioekin. 

Epaiketa honetan berezitasun ga-
rrantzitsua dago. Leporatzen dizkieten 
egitateak 2012tik aurrerakoak dira. Hau 
da, ETA erakundeak bere jarduera behin 
betikoz eteteko erabakia publiko egin 
ostekoak. Hori berria da, aurreko ma-
krosumarioetan ez da eman. Ikuspuntu 
politikotik garrantzia du. Baina ikuspegi 
juridikotik ere ematen digu aukera [ETA-

ko] kidetza delituaren inguruko zenbait 
ezaugarri zalantzan jartzeko.

Berezitasun horrek Espainiako 
auzitegi Nazionalean eragina izan 
dezake?
Izan dezake. Kidetza delitua leporatzeko 
beharrezkoa da erakunde armatu aktibo 
bat egotea. Jarduera desagertuta egonik, 
delituaren elementu oinarrizkoetako 
bat zalantzan jarri dezakegu.

Badago beste kontu garrantzitsu bat. 
Auzipetuek adierazi zuten presoen es-
kubideen errespetuaz gain agertoki po-
litiko berri bat ere ari zirela bultzatzen. 
Eta agertoki hori gauzatzen joan da. Bes-
teak beste, ETA desagertu egin da. Hori 
epaitegiak ezin du ukatu, ez da balizko 
egoera bat, objektiboa da. Baina Auzitegi 
Nazionala da eta badakigu hor bestela-
ko indarrak eta eraginak sartzen direla 
jokoan.

Espainiako Estatuak eta biktimen 
elkarteek argudiatu dezakete jardun 
armatua bai, baina jardun terrorista 
ez zela amaitu 2012an. ETa 2018an 
desegin zen.

Saiatu daitezke, noski. Baina gure tesia 
da kidetzagatik zigortzeko talde armatu 
bat egoteaz gain ekiteko borondatea ere 
egon behar duela. Eta 2012an publikoa 
zen hori ez zela gertatuko.

Dena den, kontu zehatzago eta tekniko 
horiek zein beste batzuk eztabaidara era-
mango baditugu ere gure defentsa lerro 
nagusia aurrerago dago: pertsona, anto-
lakunde eta profesional horiek ez ziren 
ETAren parte. Presoen eskubideen eta 
agertoki berri baten aldeko lana egiten 
zuten, aldarrikapen politikoak barne.

Borroka armatuaren eta legez kan-
poratze politiken garaian estatuak ez 
zuen Etxeraten edo abokatuen aurka 
egin. Borroka armatua amaituta, aldiz, 
muga horiek gainditu ditu.
Zerikusi handia du bizi zen une politikoa-
rekin. Euskal jendartean oso hedatuta ze-
goen, eta hein batean badago, presoen 
gaia konpondu beharra zegoela gatazka 
politikoa konpontze bidean jartzeko. Nire 
inpresioa da estatuaren ekimena oso bi-
deratua zegoela presoen inguruan sortu 
ahal zen aldarrikapen komun oso zabal 
bat desaktibatzera edo lausotzera. Au-

Agenda politikoan presoena 
gai zentrala bihurtzea 

zen Espainiako Estatuaren 
beldur nagusia

iker Urbina Fernandez gasteiztarra defentsa abokatuetako bat 
da 11-13 makroepaiketan. sumarioak bost atal ditu, eta Herrirari 
dagokionean ari da. 2000. urtean hasi zen espainiako auzitegi 

nazionalean euskal preso politikoen kasuak eramaten. Kongresutik ere 
ezagutu du madril, 2011-2015 legegintzaldian diputatu aritu baitzen 
eH Bildu koalizioaren ordezkari bezala. irailean hasiko den epaiketari 

begira, esperantza eta beldurra nahasten dira bere hitzetan.

iker urbina, AbOkAtuA
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zia klabe horretan ulertu daiteke soilik. 
Ez zen izan une bateko operatibo bat, 
2013an hasi eta bi urtetan eman ziren 
atxiloketak, oso modu neurtuan.

Presoena Ezker abertzalean oso gai 
sentibera da. Hor kolpatzean barne 
tentsioak piztu nahi izan zituen 
estatuak?
Seguru. Estatuak ondo daki presoen gaia 
Ezker Abertzalearen barruan garrantzi 
handikoa dela. Baina nik uste dut une har-
tan Espainiako Estatuaren beldur nagusia 
zela presoen gaia agenda politiko oroko-
rrean finkatzea, konpondu beharreko ele-
mentu bezala. Ezker Abertzalearen arazo 
partziala izango zela ziurtatu nahi zuen.

denbora asko eman duzu madrilen, 
bai urte luzez abokatu bezala 
salbuespen epaitegien bueltan, bai 
Espainiako kongresuan lau urtez EH 
Bilduko diputatu bezala. aldaketarik 
sumatu duzu han?
Ziur naiz Espainiako Gobernuaren espa-
rru batzuetan epaiketa hau ez dela bizi 
duela urte batzuetako makroepaiketen 
antzera. Horrek esan nahi du erabat al-
datu dela? Ez. Baina estatuak epaileei 
egiten zien presioa horrelako jarduerak 
zigortu zitzaten ez da orain hamar urte-
koa. Kasuan kasukoa izan daiteke, baina 
ez orokorra. Hor alde garrantzitsua dago, 
aukera ematen duelako epaileek beste 
malgutasun batekin aztertzeko egitateak.
Hori esanda ere, Auzitegi Nazionalak 
ezohiko organo judiziala izaten jarraitzen 
du, eta bere funtzioa betetzen du. Eskae-
rak hor daude, oso gogorrak. Eta ziur naiz 
epaiketa egiten bada fiskalak zein akusa-
zio partikularrek eskaera horiek manten-
duko dituztela.

“dena ETa da” tesitik sortutako azken 
makroepaiketak espetxeratzeak 
ekidin zituzten akordioekin 
itxi ziren, edo eginda ere epaia 
errugabetasunezkoa izan zen. 
Horrelakorik errepikatuko dela 
pentsatzeko motiborik bada?
Egun epaiketa da duguna, eta buru bela-
rri ari gara prestatzen. Ez dago bestelako 
elementurik. Horrek ez du kentzen beste 
epaiketa batzuetan egin dugun bezala guk 
ere aztertu dugula akordioaren aukera, 
saiatzen ari garela. Besteak beste, dauden 
eskaerak oso handiak direlako, eta oso 
kontziente garelako juridikoki ditugun 
argudioak sendoak izanik ere Auzitegi Na-
zionalean gaudela, eta ondoren Gorena 
datorrela. Baina uneotan ez dago aukera-

rik, errealitate bakarra epaiketarena da, 
eta uste dugu arrisku handia da-
goela pertsona asko kondena 
larriekin irteteko.

kanpo aldagaiek 
epaiketa baldintzatu 
dezakete? Eskuin 
espainolisten 
oldarraldiak 
edo kataluniako 
egoerak, esaterako.
Pertsonalki, ezezkoan 
nago. Esan bezala, hona-
koa egoera berezia da. Per-
tsona batzuei pertenentzia deli-
tua leporatzen zaie ETAk bere jarduera 

bertan behera utzia zuen garaian, eta 
urte gutxira desegin egin zen. 

Epaileentzat ere bada bere-
zia, horri heldu behar dio-

te ildoa markatu dezake 
juridikoki.

Konbentzituta nago 
epaiketa bi gako na-
gusiren inguruan ar-
daztuko dela: bat, au-
zipetutako pertsonak 

ETAko militanteak zi-
ren edo ez; eta bi, epai-

leek kidetza “frogatutzat” 
emango balute ere, Euskal 

Herriko testuinguru politikoak ze 
eragin izan dezakeen maila juridikoan 

“Leporatzen dizkieten 
egitateak 2012tik 

aurrerakoak dira, ETAk 
bere jarduera behin betikoz 

eteteko erabakia publiko 
egin ostekoak, hori 
garrantzitsua da”
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   oNiNtZa irureta aZKuNe

   DaNboliN

Zestoako etxebizitza Malen Etxeak 
kudeatzen du. Malen Etxeak Zu-
maian dauka egoitza eta etxeko 

langile migratzaileen lan eskubideak 
defendatu eta emakumeok ahaldun-
tzen aritzen da elkartea. Etxebizitza ez 
da Malen Etxearena, Elizarena baizik. 
Apaiz etxea izana da eta urtetan hutsik 
egon da. Ez Malen Etxeak ezta bertan 
bizi diren emakume migratzaileek ez 
dute alokairurik ordaintzen. Elkarteak 
diru-laguntzen bidez lortzen duen ko-
purua ematen dio urtean behin Elizari, 
1.500-1.700 euro inguru. Etxea zaharra 
da eta berrikuntza behar handiak ditu. 
Duela gutxi 3.000 euro eskatu dizkiete 
herritarrei, fatxada konpontzeko obra-
ri eta argindar instalazioa berritzeko 
gastuei aurre egin ahal izateko. Eliza da 
jabea, baina ez du berrikuntzetan di-
rurik gastatzeko asmorik adierazi. Epe 
motzean lortu dituzte 3.000 euroak.

Aterpetxean sei etxeko langile migra-
tzaile hartu ohi dituzte. Azken aldian, 
ordea, larritzen ari dira Malen Etxea-
ko kideak. Uste zuten hiru bat hilabe-

te nahikoa izango zirela emakumeak 
beren kabuz bizitzen hasteko, alegia, 
etxeren batean logela bat alokatzeko. 
Baina sarri ez dira gai horretarako. Ba-
tzuek ez dute lanik lortzen, eta beste ba-
tzuek etxeko langile arituagatik ez diote 

prekarietateari ihes egiten. Beste modu 
batez esanda, soldata murritzak dituzte 
eta jaioterrietan zama ekonomikoak, 
haurrak eta senideak haien beharrean 
eta maiz banketxeei eskatutako maile-
guak itzultzeko.

Jéssica Guzmán Correa eta Girsilane 
Becerra Montes Malen Etxeako kideak 
dira. Lehena txiletarra eta elkarteko 
lehendakaria da. Bigarrena brasildarra 
eta elkartean lanean hasi berria. Ema-
kume migratzaileen ibilerez asko dakite. 
Alabaina, biak zur eta lur geratu ziren 
Latinoamerikatik Europara etxeko lane-
tan aritzeko bidaiatzen duten emaku-
meen ibilerak aztertzen dituen adituak 
diagnostikoa egin zuenean: salerosketa. 
Aditu hura Zestoara gonbidatu zuten Ma-
len Etxeakoek eta aterpetxeko neskak 
aurkeztu zizkioten. Neskei hainbat gal-
dera egin eta gero iritsi zen ondorio ho-
rretara: mafiaren atzaparretan zeuden. 
Eta horixe adierazi zien elkarteko kideei. 
Hala dio Guzmánek: “Gu harrituta geun-
den, zeren aterpetxean genituen hiru-lau 
gazteei galderak egiten genizkien: ‘Nora 
iritsi zara?’, ‘Dirua nola lortu duzu?’, ‘Nola 
izena du hona etorri zinenean harrera 
egin zizun emakume horrek?’. Gure gal-
derei ihes egiten zieten. Langileen sale-
rosketa zer zen ere ez genekien, halako-
rik ez zitzaigun buruan sartzen”. 

mafiek itotako etxeko 
langile migratzaileentzat

ez diote etxebizitza deitzen, aterpetxea da haientzat. asmoa ez da 
etxe horretan bizitzea, non lo egin ez daukaten bitartean aterpea 
izatea baizik. Gero eta denbora gehiagoz egoten dira ordea 
emakumeok zestoako aterpetxean; lanik gabe daudenean ez dute 
alokairuan logela hartzeko aukerarik, baina lanean arituta ere ez 
askok. motxila ugari dituzte bizkar gainean. malen etxeako kideek 
latinoamerikarrak ekartzen dituzten mafiak ezagutu dituzte eta nola 
jarduten duten kontatu digute. artikulu honen jatorrizko bertsioa 
zestoako Danbolin aldizkariaren maiatzeko zenbakian argitaratu da.

atErpEtxEa

Langileen salerosketa 
zer zen ere ez genekien, 
halakorik ez zitzaigun 

buruan sartzen
Jéssica Guzmán

Malen Etxeako lehendakaria
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aTErPETXEa
Etxebizitzari aterpetxea deitzen diote, 
emakumeek epe motzean erabiltzeko 
bizilekua baita. Argazkian, une ho-
netan aterpetxean bizi diren hainbat 
emakume eta Malen Etxeako kideak.
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Sinesteko lanak zituzten hasieran, 
baina halako egoerak ezagutu ahala ma-
fien egitekoa ederki ikasi dute. Adibide 
bat jarri digute Malen Etxeako kideek. 
Neska gazteari mafia gerturatu zaio, eta 
betiko mailegu-emailearekin edo ban-
kuarekin egin beharrean tratua, haiekin 
moldatu da. Esan diote bidaia prestatu-
ko diotela eta Europan etxeko lanetan 
edo zaharrak zaintzen erraz aurkituko 
duela lana. Beraz, arazorik gabe itzuliko 
duela mailegua. 7.000 euroko mailegua 
izan daiteke. Mafiek bidaia prestatuko 
diote, pasaportea atera, Bilbon emaku-
me bat izango du zain harrera egiteko. 

Neskak, ordea, ez ditu hartuko 7.000 
euroak. 5.000 eurotik gora eman behar-
ko ditu bidaia gastuetarako. 1.700 euro 
inguru emango dizkiote Latinoameri-
kako bere jaioterrian eta diru horrekin 
ailegatuko da Bilbora. Bilbon zain duen 
emakumeak 1.000 euro inguru kenduko 
dizkio eta 400 bat eurorekin utziko du 
neska. Iritsi bezain pronto zor duen di-
rua itzultzen hasi behar du. 

Guzmánek hala dio: “Mafiak ez dio 
lanik bilatzen, berak aurkitu behar du. 
Aurkitu ezinik badabil agian esango dio 
Sevillara joateko, han lana dagoela uzta 
biltzen. Eta lan horretatik prostituziora 
jauzi oso txikia dago. Neskak lana egin 
behar du, zeren zorra pagatu behar du. 
Ordaintzen ez badu telefonoz mehatxa-
tuko dute, esanez familiari etxea ken-
duko diotela, hipotekatuta baitaukate. 
Zorra itzuli bitartean esklabo bizi dira”. 
Lanik ez badute gorriak ikusiko dituzte 
eta lana baldin badute mafiari emango 
diote jaten, baina lotarako logela aloka-
tzeko gai ere ez dira. Soldata osoa doa 
Latinoamerikara, eta ez senideengana, 
hain zuzen.

NOR BIZI DA ATERPETxEAN?
Orain neska gazteak ari dira iristen Zes-
toako aterpetxera, baina ez da izan gaur 
arteko profila. Malen Etxeak artatzen di-
tuen emakumeak Latinoamerikatik eta 
Karibetik datoz eta 30-40 urte inguru 
dituzte. Bananduak edo ama bakarrak 
dira, edo ezkonduak baina egoera pre-
karioan daudenak. Lanera datoz, han-
goei laguntzeko. Badakite zaintza lanak 
izango direla aukera bakarra, etxeko 
langile izango direla. Emakume horie-
tako batzuk hegazkinetik jaitsi eta zu-
zenean doaz aterpetxera, lagunen batek 
esan die Zestoan hasierako egunetarako 
lo tokia izango dutela. Beste emakume 
batzuk hemen lanik gabe geratu dira 
eta nahiz eta denbora batez beren ka-
buz moldatu, halako batean alokairua 
ordaintzeko dirurik gabe gelditzen dira. 
Beste batzuk urte luzez izan dute non 
lo egin, alegia, zaintzen duten zaharra-
ren etxean bizi izan dira, baina halako 
batean hil da pertsona hori eta etxerik 
gabe daude.

EGOERA GOGORRENAK
Ahulenak paperik gabeak direla diote 
gure solaskideek. Atzerritarrei buruzko 
legeak hala agintzen duelako, lehen hiru 
urteetan ezin dituzte paperak lortu, bai-
na horrek ez du esan nahi lanik egingo 
ez dutenik. Paperik gabe lana egiteak 

esan nahi du paperak dituen langileak 
baino soldata okerragoa eta ordutegi 
bukaezinak onartuko dituela. Lanbide 
arteko gutxieneko soldata baino askoz 
gutxiago irabazten dute. Guzmánek 
dioenez, egun osoz etxe batean lanean 
ari diren emakumeen %90ak ez dauka 
baliabide ekonomikorik gela bat aloka-
tzeko. Zorrak dituzte jatorrizko herrial-
dean, umeak dauzkate, bakoitza bere 
motxilarekin etortzen da. Paperik gabe-
ko dezente baserrietan ari dira lanean. 
Berez, zaintzaileak dira, alegia, zaintza 
behar duen pertsona batekin egoteko 
hartzen dituzte, baina denetarik egiten 
aritzen dira: jatorduak prestatu, etxea 
garbitu, baratzean egin, behiei jaten 
eman, arropa garbitu, lixatu, senideren 
baten etxean ere lanak egin…

ETxEKO LANGILE EGOILIARRAK 
DESAGER DAITEZELA
Etxeko langile egoiliarra etxeko lanak 
egin eta etxe horretan bertan bizi den 
langilea da. Guzmáni eta Becerrari al-
darrikapen nagusia zein duten galdetu 
diegu eta erantzuna argia izan da: “Ma-
len Etxearen eskaera nagusia etxeko 
langile egoiliar lana desagerraraztea 
da. Europan zaintza behar duten per-
tsonak txandaka artatzeko sistemak 
badaude, eta ondo funtzionatzen dute. 
Ezin da emakume bat eduki etenik gabe 
lanean, etxean. Langile horrek ere bizi 
behar du, atsedena behar du”. Lan eta lo 
etxe berean egiten duten langileen ere-
dua Portugalen, Italian eta Espainian 
baino ez dagoela diote, behintzat Eu-
ropan. Solaskideek agintari politikoei 
eskatzen diete ardura hartzeko. Gero 
eta zaharragoa den gizartean, etxekoek 
etxetik kanpora lana egiten dutela, 
eta zahar askok egoitzan ez baizik eta 
etxean bizi nahi dutela kontuan hartu-
ta, gizarte politika zehatzak antolatze-
ko eskatzen diete. Solaskideek badakite 
menpeko diren zaharren senideek ezin 
dituztela bi-hiru soldata ordaindu, eta 
era berean, uste dute langile bakarra 
hiruren lana egitera behartzea ez dela 
zilegia. Zama senideen bizkarretik ken-
du eta erantzukizuna agintariek har-
tzea eskatzen dute.

 Gizarte eredu honek zaintza lanak 
lehen lerrora ekarri eta politika publi-
koen bidez irtenbideak aurkitzen ez di-
tuen bitartean senideek enplegatzaile 
rola hartu dute eta prekarioen artean 
prekarioenak direnek, urrunetik etorri-
tako emakumeek, zainduko dituzte gure 
etxeak, haurrak eta zaharrak. 
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Etxeko langileek ez daukate lan hitzar-
menik, Etxeko Zerbitzuan Erregimen 
Berezian daude. Ez dute lan hitzarme-
nik langileen eta enpresen ordezkari-
tza gutxienekotara ez direlako iristen. 
Oro har, lantoki bakoitzean (etxe ba-
koitzean, alegia)  langile bakarra ari da 
lanean, eta ordezkaritza enpresariala 
kasu honetan etxeko senideak izaten 
dira. Ez daude antolatuta ez langileak 
ezta enplegatzaileak ere.

LAB sindikatuak Langileen Esta-
tutuko 87.3 artikuluak eskaintzen 
duen aukera baliatu nahi du lan hi-
tzarmena negoziatuko lukeen mahaia 
eratzeko deialdia egiteko. Lan hitzar-
mena lortuko balitz sektorearentzat 
lehenengoa izango litzateke.

Oskar de los Bueis LABeko kidea 
da eta berak adierazi digunez lan hi-
tzarmena ez da helburua, ez bada 

etxeko langileentzako lan eta bizi bal-
dintza egokiak lortzea. Sindikatuaren 
asmoa etxeko langileak eta haien es-
kubideen alde lanean ari diren era-
gileak biltzea eta bultzatzea da. Lan 
hitzarmena lortuz gero konfrontazio-
rako erreminta garrantzitsua litza-
tekeela uste du De los Bueis-ek.  Lan 
hitzarmena egiteko deiaren bidez, 
zaintza lanak mahai gainera ekarri 
eta eztabaida indartu nahi dute: nork, 
nola, zein baldintzatan egin behar du 
lan; ardurak nork ditu gai honetan; 
zaintza lanen nolako eredua eratu 
behar da...  Bide horretan gizarteko 
hainbat erakunde publiko interpela-
tu nahi dituzte, besteak beste, Eusko 
Jaurlaritza, Osalan eta Emakunde. 

LABeko kideari lan hitzarmena lor-
tzeko aukerak zenbaterainokoak di-
ren galdetu diogu: “Indar metaketaren 

arabera, lortuko 
dugu hitzarmena 
edo ez. Biktimatzat hartu izan dira lan-
gileok, haien lan baldintza kaskarrak 
aipatu izan dira. Orain daukagu auke-
ra hitzarmena egiteko. Zein izan daite-
ke bada aitzakia hala ez egiteko?”. 

Dagoeneko sindikatuak azaldu die 
proposamena etxeko langileen hain-
bat elkarteri eta asmoa uda ondoren 
eragileen arteko plataforma sortzea 
da, langileek gidaritza hartu dezaten 
eta negoziazio mahairako prest egon 
daitezen. Sektorearen egoera aztertu, 
arazoak zerrendatu eta konponbideak 
landuko lituzke plataformak. Mahaia-
ren beste aldean Confebask egotea 
espero du LABek, eta hala egingo ez 
balu epaitegietara jotzeko asmoa du. 
LABek ez du argitu gainerako sindika-
tuekin nola bideratuko duen gaia.

LAB sindikatuak etxeko langileentzako 
lan hitzarmena bultzatuko du
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Azkenaldian, bala-bala zabaltzen 
ari da Glovoko rider-ek lanean 
duten esplotazio-egoeraren be-
rria, gero eta jende gehiagok 

begi kritikoz ikusten du motxila horia-
ren banaketa-enpresa. Poztekoa da lan-
gileen egoeraren kontzientzia hedatzea, 
baina, aldi berean, kritika gehienek isto-
rioaren aktore nagusi bat utzi ohi dute 
kanpoan: Glovorekin “elkarlanean” ibil-
tzen diren jatetxeak. Ezinbestekoa da 
haien rola aztertzea, haiek osatzen bai-
tute Glovoren diru-iturri nagusia, eta ez 
eskaera bakoitzean bezeroek ordaintzen 
dituen 1,90 euroek.

Glovorekin “elkarlanean” aritzeko 
kontratua sinatu duten jatetxeek eskaera 
bakoitzarekin irabazitakoaren %22 eta 
%30 inguru1 banaketa-enpresari eman 
behar izaten diote. Hori du dirua lortze-
ko bide nagusia. Demagun zure hiriko 
hanburgesategi batean 40 euroko eske-
ra egin nahi duzula; kasu horretan, jate-
txeak Glovori 8,80 eta 12,00 euro artean 
ordainduko lizkioke. Glovoren esanetan, 

jatetxeentzako tratu onuragarria da hori: 
nahiz eta eskaera bakoitzaren zati bat 
banaketa-enpresari ordaindu behar izan, 
trukean bezero gehiago dituzte. Argudio 
hori zabaltzeko asmoz jatetxeei bidali-
tako propagandan, “ausaz” hautatutako 
hainbat adibide arrakastatsu agertzen 
dira. Horietako jatetxe batek, kasurako, 
hilean %190 eskaera gehiago izan zituen 
Glovorekin lanean hasi eta gero. Propa-
gandan, inolako kosturik gabe eskaera 
berriak erraz lortzeko gai eta jatetxeekin 
irabaziak partekatzeko prest agertzen da 
Glovo. Sinetsarazi nahi die diru gehiago 
lor dezaketela dagoeneko dituzten gas-
tuak —soldatak, alokairua, aseguruak— 
handitu gabe.

Zaila da, ordea, horrelako adierazpe-
nak egiaztatzea, ostalaritzan batez ere, 
non finantza kalkuluak ebaztea bereziki 
korapilatsua den. Aurreko arrazoike-
taren arabera, azken finean, Glovo ar-
tekari izan gabe existituko ez zatekeen 
eskaera estra baten %70 irabazi du jate-
txeak. Ideiak erakargarria dirudi, baina 

guztiz engainagarria da. Kalkulu horrek 
ez du kontuan hartzen jatetxeen jardu-
narekin lotutako inolako gasturik, hala 
nola osagai, soldata edo alokairuarena. 
Gastu horiek zenbatuta, jatetxeak es-
kaera normal baten %6 eta %22 arte-
ko irabazi netoa baino ez luke izango. 
Ehuneko hori Glovok hartzen duen %30 
horrekin konparatzen badugu, orduan 
badirudi jatetxeek orratza haria baino 
luzeagoa dutela negozio horretan.

Dena den, argi ibili behar da kalkulu 
sinpleekin: Glovo bidezko eskaera bakar 
batek ez ditu langile gastuak edo alo-
kairua garestituko; bai, ordea, eskaera 
multzo nabarmen batek. Azterketa kon-
plexuago baina zehatzagoek adierazten 
digute banaketa-plataforma digitalek ja-
tetxeei pixkanaka azpiak jaten dizkiete-
la haien negozioen jardun nagusitik —
bezeroei janaria ematea— aldenarazten 
dituztelako diru gutxiago emango dien 
zerbitzu batera erakartzeko —Internet 
bidezko eskaerak artatzea—. Jatetxeek 
dirua galtzeko arriskua ere badaukate, es-

lau atalez osatutako saileko bigarren artikulua da hau. Bertan, 
aztergai dira Glovoren negozio-eredua, baita bere ingurukoekin 
daukan harremana ere. Glovorekin lanean ari diren jatetxeetako 
jabeak elkarrizketatu ondoren eta ikerlan sakonean oinarrituta, 
on-demand delako banaketa-plataformek ostalaritza-sektorean 
duten eraginari erreparatu diogu, baita erabiltzen dituzten 
taktika monopolistei ere. Hasieran batean, enpresa horien 
banaketa zerbitzuak dirua erraz egiteko bidea badirudi ere, 
egiatan jatetxeei gastu nabarmena eragin diezaieke.

Seguru 
jatetxeentzat 
ona dela?

eGilea i  paul iaNo    
itzUltzailea  i  Diego pallés lapueNte
arGazKiaK  i  Dos por Dos / KaulDi irioNDo

GLOVO ETA BERE JATETxEAK (II)
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kaera eta bezero tradizionalen kopuruen 
arteko desoreka handia egonez gero.

Hori guztia egiaztatzeko Glovoren 
moduko enpresekin luzaro lanean aritu 
diren jatetxeen bilakaera aztertu behar 
da. New Yorker aldizkarian argitaratu-
tako analisi sakon batean, jatetxe baten 
jabeak kontatu zuenaren arabera, zaila 
da eskaera baten mozkin zehatza kalku-
latzea, baina Internet bidezko eskaerak 
beren ardura nagusi bilakatu eta hiru 
urtera, lehen baino hiru aldiz2 iraba-
zi-marjin neto txikiagoa daukate. “Argi 
frogatu dugu: zenbat eta janari gehiago 
banatu, orduan eta irabazi urriagoak 
izaten ditugu... Nire ustez, eskaerekin 
dirua galdu edo, bederen, gastatutakoa 
berreskuratu baino ez dugu egiten”.

Horrelako banaketa-enpresak heda-
tu ahala, etxetik janaria eskatzeko joe-
ra areagotzea guztiz esperotakoa da; 
ondorioz, jatetxeetara gero eta gutxia-
gotan joango da jendea. Morgan Stan-
ley inbertsio-bankuak 2017an egindako 
ikerketa baten arabera, AEBetan Inter-
net bidez janaria eskatu zutenen %43k 
esan zuten janaria online eskatzearekin 
ordeztu dutela jatetxera joateko ohitu-
ra. Beste hitz batzuetan, Glovo zabaltzen 
den heinean, tokian tokiko jatetxeen 
diru-iturriak kanibalizatzen ditu eta, 
modu horretan, jatetxeak Glovorekin 
lan egitera eta hari salmenten %30 or-
daintzera behartuta egoten dira. Lehen, 
bezero horietako askok janaria jatetxee-
tan bertan erosten zuten, eta jatetxeek 
horren prezio osoa irabazten zuten.

Praktika horiek xantaia hutsa bai-
no ez dira, edo, enpresarien hitzetan, 
negozio-taktika monopolistak. Glovo 
ezinbesteko artekari bihurtu da zen-
bait enpresa eta haien bezeroen arteko 
harremanetan eta, horrenbestez, egoe-

2017an egindako 
ikerketa baten arabera, 
AEBetan Internet bidez 
janaria eskatu zutenen 

%43k esan zuten janaria 
online eskatzearekin 

ordeztu dutela jatetxera 
joateko ohitura
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ra ezin abantailatsuagoan dago bien 
gaineko influentzia daukalako. Eta, ne-
goziotan, influentzia izateak etekinak 
ekartzen ditu.

MeNPekotAsuN eGoerAk
On-demand edo eskaeren ekonomiak ba-
naketa-sektorera ekarri dituen aldaketak 
defendatzen dituzte askok eta eboluzio 
natural bezain saihestezina direla esa-
ten dute. Haien iritziz, negozioek kontsu-
mitzaileen eskaeretara egokitu besterik 
ez dute egin. Arrazoiketa horrek “kon-
tsumitzaileen eskaera” aldatzeko asmoz 
publizitatean gastatu diren diru kopuru 
itzelak alde batera uzteaz gain, sektorean 
izandako funtsezko egitura-aldaketak 
ere ez ditu kontuan hartzen.

Aldaketa horien erakusle dira Glovok 
emandako hurrengo urratsak: berare-
kin bat egin nahi ez duten jatetxe sus-

magarri horiek baztertu ditu eta bere 
aplikazioaren bidez soilik funtziona-
tzen duten negozioak sortzen hasi da, 
hala nola “dark kitchens” direlakoak eta 
“SuperGlovo” supermerkatuak. “Dark 
kitchens” —sukalde ilunak— horiek 
Glovok sukaldariei alokatzen dizkien 
egoitzak dira; horrela, jatetxe arrunt bat 
sortu ordez, lanpara makalez argizta-
tutako sukaldeetan lan egin dezakete. 
Ez zerbitzaririk, ez mahairik, ez aulki-
rik. Beraz, Glovoren beharra daukate 
espazio fisikoa mantendu zein bezeroak 
lortzeko, prestatzen duten janari guz-
tia rider-en bitartez banatu behar dute. 
Eta, hala ere, nahiz eta Glovoren erabat 
menpe egon, arrisku ekonomiko guztiak 
sukaldariek baino ez dituzte hartzen.

Jendearekin etxetik kanpo jatera ate-
ratzean lortzen den interakzio sozial 
hori galdu eta, trukean, etxeko sofan 

bertan egin daitekeen ekintza hotz eta 
aseptikoa ematen dizu negozio era berri 
horrek. Gauzak horrela, gutako gehie-
nok uko egingo genioke horrelako ja-
nari-industria batean parte hartzeari, 
baina Glovorentzat sistema biribila da: 
pieza guztiak bere kontrolpean daude.

Glovok parte hartzen duen sektore 
guztietan, aktore ekonomiko oro ahalik 
eta menpekotasun egoera handienera 
eramaten saiatu da, betiere haien arte-
ko distantzia mantenduta arrisku eko-
nomikorik ez hartzeko. Estrategia hori 
jatetxeentzat kaltegarria da oso, bana-
tzaileentzat bezala.

MoNoPolioAreN bilA
Jokaera monopolista horren adibiderik 
argiena Egipton dugu. Duela urtebete, 
Delivery Hero banaketa-enpresa lehia-
kideak Glovoren akzioen %16 erosi zi-
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Jatetxeek uste izaten dute 
Glovoren zerbitzuari laster 
uko egiteko aukera izango 

dutela, baina egiatan 
gero eta menpekotasun 

handiagoa dute

tuen eta horrekin, haren erabaki estra-
tegikoetan eragina izateko eskubidea 
lortu zuen. Enpresako goi-kargudun ba-
tzuen arabera, Glovo sektoreko enpresa 
nagusi bilakatu zen Egipton, justu bat
-batean herrialde horretatik alde egin 
baino lehen. Egiptoko Lehiaren Aginta-
ritzak kasua ikertu ondoren, salatu zuen 
bi konpainiek adostu zutela merkatua 
elkarren artean banatzea eta monopolio 
bat ezartzea.

Praktika zahar hori berritu duten en-
presen artean Uber da “aitzindari”. Jen-
de askok ez badaki ere, Uberrek dirua 
galtzen du urtero hasiera-hasieratik, in-
bertsioetan jasotako 20.000 milioi euro 
horiek gabe dagoeneko desagertuta zen. 
Uberren inbertitzaileek azken lau urtee-
tan zehar 14.000 milioiko galera onartu 
dute dena estrategia baten parte zelako: 
lehiakide guztiak negoziotik kanporatu 

nahi dituzte taxi-zerbitzuen prezioak ika-
ragarri jaitsiaraziz. Galera hori 2018an 
baino ez zen txikiagotu, eta soilik gida-
riei gutxieneko soldata baino gutxiago 
ordaindu zielako. Horren ondorioz, urte 
horren buruan Uberreko langileen here-
nak dirua galdu zuen lanean aritu arren.

Uberren benetako estrategia zera izan 
da betidanik: kapital-injekzioen bitartez 
hazkundea mantentzea hiri-autoen zer-
bitzuak erabat kontrolatu eta monopo-
lioa osatu arte. Horixe bera da Glovoren 
estrategia. Bestelakorik ez dute, enpre-
sa-eredua ez baita baliorik sortzeko gai 
eta ez baitu inolako aktiborik.

Desberdintasunak desberdintasun, 
egoerak garai bateko kolonialismo an-
kerraren antza dauka. Glovo mundu 
mailako gurutzada moral batean da-
bil jendearen bizitza hobetu nahian —
nahiz eta “hobekuntza” horiek inork ez 
dituen eskatu—. Horretarako, enpre-
saren jakintza pribilegiatuaz baliatzen 
da —egun, algoritmoak eta big data 
esaten zaio horri— tokian tokiko eko-
nomia konplexu eta sendoak hartu eta 
nahieran berregituratzeko. Etorkizu-
nean arrakastatsu izateko ahalmena zu-
ten ekonomia horien autonomia suntsi-
tu eta monolaborantzan oinarritutako 
jarduera bilakatzen ditu, esklabotzaren 
bitartez atzerriko interesentzako onda-
sunak sortzeko baino balio ez dutenak.

crAck droGAreN ANtzerA
Ikusitakoaren arabera, Glovok jatetxeei 
egiten dien proposamena mugatzailea 
bezain garestia da. Hortaz, zergatik ari-
tu nahiko luke jatetxe batek Glovorekin 
“elkarlanean”? Jatetxe askok daukaten 
behar bat asetzen duelako Glovok es-
kaintzen duen zerbitzuak. Gasteizen, 
ostalaritza-enpresari baten hitzetan: 
“[Glovok] rider-ei gehiago ordaintzea 
nahi dudan? Jatetxearentzako kostua 
txikiagoa izatea? Bai, jakina. Baina ezi-
nezkoa zait jatetxe honetan neure ka-
buz banatzaile bat kontratatzea: egun 
batean eskaera bakarra izan nezake eta, 
hurrengoan, hamar”. Pertsona horrek 
jatetxea familiarekin batera kudeatzen 
du eta hastapenetan baino ez dago. Ez 
dute horrelako urratsik egiteko behar 
den esperientzia egungo merkatu alda-
korrean. Glovok, bestalde, “nahiko ondo 
funtzionatzen du”, banatzaile bat lanaldi 
osoan kontratatu ordez zerbitzu erraza 
eskaintzen baitie eta horrela ez baitira 
eskaera kopuruarekin arduratu behar.

Nahiz eta Glovorekin lanean ari diren 
Gasteizko jatetxe gehienak zerbitzuare-

kin pozik egon, batzuk ez daude ados 
ordainean jaso dutenarekin. Kontratua 
ukatu duten zenbaitek beren kexak ko-
mentatu dizkidate: eskaeren %22 eta 
%30 inguru ordaintzea irensteko bal-
dintza zaila da, gehiegitan luze itxaron 
behar izaten dute, enpresarekiko tratua 
ez da beti fidagarria izaten edo, beste-
rik gabe, ezin dute beste enpresa bate-
kin horrelako menpekotasun sakona 
onartu. Behin, rider bat Glovorekin kon-
traturik ez duen jatetxe batean janaria 
erosten saiatu zen, bezeroak eskatuta. 
Jabeak ez zion saldu nahi izan eta, beraz, 
bezeroak jatetxeari zuzenean egin zion 
eskaera. Jatetxe horrek banatzaile pro-
pioa izaki, zertan ordaindu beste nor-
baiti prezioaren %30?

Egia da, ostalaritzako segmentu ba-
tentzat, zerbitzu hori lagungarria izan 
daitekeela, gutxienez, negozioaren has-
tapenetan. Horrelakoetan, noizbehin-
ka banaketa gutxi batzuk egin behar 
izaten dira eta lanaldi osoko banatzai-
le bat kontratatzea gehiegizko gastua 
da. McDonald's eta antzeko enpresa 
handiek ere onura lor dezakete beren 
tamaina dela eta, tratu onak lortzeko 
aukera baitaukate. Baina jatetxe gehie-
nentzat oso zaila da jakitea Glovoren 
proposamena onuragarria den ala ez: 
gastuak eta irabaziak identifikatzea era-
bat korapilatsua da. Glovo ziurgabeta-
sun horretaz baliatzen da bere tratuari 
daukana baino itxura hobea emateko. 
Bitartean, jatetxeak uste izaten du zer-
bitzu horri laster uko egiteko aukera 
izango duela, baina egiatan gero eta 
menpekotasun handiagoa garatzen du. 
Jabe batek New Yorker-en adierazi zuen 
bezala, banaketa zerbitzu hori “crack 
drogaren antzekoa da”: bere negozioak 
diru-sarrera horrekiko menpekotasuna 
garatu du, baina, era berean, ziur aski 
menpekotasun horrek berak akabatuko 
du negozioa. 
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markinez-amozarrain sendikoak euskaraz aritzen dira etxean 
eta lantokian. euskaldun asko hartzen dute haien ogibide den 

sagardotegian. trebiñun daude, eta izen bereko sagardotegian euskara 
lehen lerroan izan dadin saiatzen dira. lazarraga saria ere irabazi 

dute, eta xumetasunez jaso:  “egongo da, hor nonbait, euskararen 
erabileraren alde gu baino askoz gehiago egiten duen jendea”.

   Miel a. elustoNDo      ZalDi ero

Trebiñu Konderria du izena, 260 
kilometro koadro, 1.460 biztanle 
40 herri txikitan banatuak: Agilu, 

Albaita, Añastro, Araiko, Arana, Argo-
te, Armentia, Arrieta, Askartza… Hain 
zuzen, Askartza dugu helburu, hantxe 
baitugu Trebiñu sagardotegia. Bertan 
jaiotako Koldo Markinezek (Askartza, 
1958) hartu gaitu, administrazioz Bur-
gos den baina Arabaren bihotzean den 
euskararen lurrean: “Errotalde, To-
rreondo, Rititurri, Rutiaran, Uranzo, Tu-
rraran, Portaleta, Garaia, Sarria… ho-
riexek hemengo leku izenetako batzuk. 
Hemengo toponimia euskararena da”. 
Araban Trebiñu, Arabaren parte izan 
nahi bertakoek behin eta berriz adie-
razi dutenez. Haatik, Burgos, Trebiñu, 
eta barrendegiko Askartzan, Trebiñu 
sagardotegia, Bai Euskarari Elkartearen 
Lazarraga Sariaren jabe egina. 

30 urte dira Koldo Markinez saga-
rrondoak aldatzen hasi zela bertako 
soroetan. Hamabi urte daramatza, be-
rriz, bi semeekin batera sagardotegian 
lanean, emaztearen babesarekin. Ne-
kazaritza-ingeniaritza ikasketak egina, 
Markinezek bazekien zertan ari zen. 

Hala ere, Askartzan sagarrak bazuen 
eragozpenik franko: altuera, 650 metro-
tan baitago Askartza. “Teknikari naizen 
aldetik, galdera horixe ibili nuen bu-
ruan, nolako sagarra izango ote genuen 
garaiera honetan –baina ikusi dugu ka-
litate onekoa dugula hemengo sagarra–, 
eta nolako sagardoa egingo ote genuen, 
eta horri dagokionez ere sagardo ona 
egiten dugula jabetu gara”. Hala ere, kez-
ka, 650 metroko garaiera Askartzak. Ho-
tza eta izotza. “Udaberriko izotza dugu 
arazorik handiena. Gaur egun, hala ere, 
teknikaren bidez konpontzen dira era-
gozpen horiek”. 2.500 sagarrondo in-
guru dituzte, “eta gehiago landatzeko 
prest gaituzu”, diote, sagardotarakoak 
denak; sagar-zukua barne.

Asturiasko (Espainiako Estatua) eta 
Gipuzkoako barietatea aldatuak dituzte 
Askartzan, nahiz bertara hobeto ego-
kitu Asturiaskoa, Markinezek dioenez. 
“Gipuzkoan, adibidez, sagarrik gehienak 
itsaso ondoan daude. Asturiasen, berriz, 
itsaso ondoan ez ezik, baita mendial-
dean ere”. Eta, inondik ere, hango men-
dialdeko barietatea ezin egokiago dator 
Trebiñu Konderriko Askartzara.

MuGArriAk 
Koldoren seme Jon Markinez Amoza-
rrainek (Gasteiz, 1993), jaso zuen, anaia 
zaharrago Julenekin batera (Gasteiz, 
1988), Lazarraga Saria. Berak eman 
ohi du, askotan, sagardotegiaren berri. 
“Gure gurasoek hasi zuten proiektua, ai-
taren jaiotetxean. Orain jangela dagoen 
honetan, ukuilua zegoen. Hasieran, lau 
mahai besterik ez zeuden jangelan, 40 
laguni ematen ahal genien jaten. Nahi-
koa genuen horrekin. Orain baino pre-
karioagoa zen dena”. Harrera ona izan 
zuen sagardotegiak, eta gero eta jende 
gehiago etortzen hasi zen. “Eta etorri 
ezinik ere gelditu izan zen jendea, leku-
rik ez eta. Jatetxea handitu behar izan 
genuen gero”. Orain 120 lagun sartzen 
dira sagardotegian. “Sukaldea ere han-
diagoa da orain. Sei metro koadro zi-
tuen hasieran, eta 35 ditu orain. Upelak 
ere gehiago eta hobeto banatuak ditugu 
orain”, esan du Julen sukaldariak.

Sagardotegia esan eta Hernani, Usur-
bil, Astigarraga dira inork emango li-
tuzkeen izenak. Han dago ohitura, tra-
dizioa, kultura… Eta Jonek: “Bai, han 
da kultura handiena, baina hemen ere  



Uztailak 14, 2019

eusKara І 37

Uztailak 14, 2019

ikasten hasita dago jendea. Gure sa-
gardotegira etorri baino lehen, adibi-
dez, askok inoiz ez zuten sagardotegi-
rik ikusi. Upelak hortxe daudela esan, 
altxatu eta bertatik hartu behar dutela 
esan, eta batzuek: ‘Eta ez daukazu sa-
gardoa txarroan ateratzerik? Ez dau-
kazu botilan?’, galdetzen zuten. Julenek 
anaia gaztearen esaneratik jo du: “Jen-
deak txotxetik edaten ikasi du”. Aitaren 
txanda da: “Zera izan zen geure buruari 
egin genion lehenbiziko galdera: Ja-
rrita, ala zutik jango dute gure sagar-
dotegiko bezeroek?”. Eta bertako ohi-
turaren arabera jotzea erabaki zuten, 
jarrita jatearen alde egin zuten. “Baina 
buruan ibili genuen galdera”, dio Koldo 
Markinezek.

GAsteiztik bertArA
Urtean behin sagardotegira joateko ohi-
tura aski zabaldua da bazterretan. As-
kartzakora, berriz, urtean behin baino 
gehiagotan jo ohi du zenbaitek, Gasteiztik 
hogei minutura baitago Trebiñu. “Gipuz-
koa aldera joatea, autoa edo autobusa 
hartuta, bazkaldu edo afaldu eta itzultzea, 
ez dago astebururo egiterik. Hona, be-
rriz, Gasteiztik hogei minutura gaudenez, 
hilean behin ere etorri ohi dira batzuk”, 
esan du Jon Markinezek. Eta Koldok: 
“Mendiz ere etorri ohi da jendea Gasteiz-
tik, bi orduko bidean”. Mendi txangoa eta 
gero, freskatu eta jan, eta gero, autobusa 
hartu eta etxera egiten du bezeroak.

Menua bat eta bera da beti sagardote-
gian. Askartzan ere, jendeak duen sagar-

dotegi ohitura txikia gorabehera, betiko 
menua nahi du jatunak. “Horixe nahi du 
jendeak, txuleta! Bestelako menu bat ere 
eskaini ohi dugu denboraldia igaro eta 
gero, baina jendeak ez du dudarik: ‘Ez, ez, 
nik sagardotegiko menua nahi dut: txu-
leta!’. Horrela da”, esan digu etxeko aitak. 

Sagardotegiak, bestalde, ezohiko gi-
roa eskaintzen dio bertaratzen denari, 
Julenek dioenez: “Sagardotegia bestela-
ko lekua da, ohiko ostatu batean egiten 
ez dituenak egiten ditu jendeak hemen: 
kantatzen du, jaikitzen da, txotxetik eda-
ten du, ondoan duenarekin hitz egiten 
du… Giro berezia eskaintzen du sagar-
dotegiak. Nabarmena da. Trikitiarekin 
etortzen dira batzuk, kantari hasten dira 
beste batzuk… Kantutegiak ere baditugu, 

BaBESlEa: LEZOKO UnIbERTSITATEKO UdALA

markiNEzTarrak. EZKERRETIK ESKUInERA: JOn, KOLdO ETA JULEn MARKInEZ. AITAK dUELA 30 URTE LAndATU ZITUEn LEHEn SAGARROndOAK TREbIñUn ETA 
dUELA HAMAbI URTE JARRI ZUEn AbIAn SAGARdOTEGIA bI SEMEEn LAGUnTZAZ ETA EMAZTEAREn bAbESAZ.
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jendeak eskatzen ditu eta kantatzen du”. 
Bertan nahasten dira batzuk eta besteak. 
Gasteiz hogei minutura, eta hurrago dago 
Miranda Ebro. “Jende asko etortzen zai-
gu handik. Bestelako mundu bat da hori. 
Atetik sartu orduko nabarmentzen dira 
Mirandakoak”. Bestelako eitea, nonbait, 
Jonek oharrarazi duenez. “Grazia egiten 
die sagardotegiko giroak”, esan digu Ju-
lenek, eta iltzea buruan jotzen asmatu du 
Koldok: “Exotikoa zaie sagardotegia. ‘Sa-
gardoa hartzera jaiki egin behar dugula?’, 
edo haiek menuaz galdetu eta guk: ‘Ez, 
menu bakarra dugu hemen, sagardotegi-
ko menua, hau sagardotegia da’. Hala ere, 
urteak igaro dira, eta jendeak ikasi egin 
du, sagardotegiko kulturaz jabetu da”.

bAi euskArAri, lAzArrAGA sAriA
Euskaldunak dira Markinez Amozarrain 
familiako kideak. Eta euskaraz ari ohi dira 
sagardotegian, hala beraiek, nola beze-
roetako asko, Jonek dioenez. “Bai, euska-
ra asko entzuten da hemen. Uste duguna 
baino gehiago”. Beraiek ere saiatzen dira 
giro hori pizten. Bertso afariak egin izan 
dituzte, mintzalagun taldeak hartu dituzte, 
bateko eta besteko euskaltegietako ikas-
leak –Mirandakoak barne–, kantua ere 
noiznahi da sagardotegian. Hortik etorri 
da Bai Euskarari Elkartearen Lazarraga 
Saria. “Ezustea izan genuen. Aurreko ba-
tean ere joanak ginen sari banaketaren 
ekitaldira, ikustera, eta joan den azaroan 
ere halaxe joan ginen, ikustera. ‘Egongo da, 
hor nonbait, euskararen erabileraren alde 

gu baino askoz gehiago egiten duen jen-
dea’, pentsatzen genuen. Eta, orduan,  gure 
izena esan zutenean, hura ezustea”, azaldu 
du Jon Markinezek: “Pentsatzen jarrita, 
guk uste duguna baino garrantzizkoago 
gara euskaldunentzat, Trebiñun gaude-
la kontuan hartuz”.  Uste dutena baino 

laguntzaile hobeak dira euskararentzat, 
arnasgune ere bai baitira. Etxetik dakar-
te euskara semeek, heldutan ikasia du, 
berriz, aitak. “Hogeitaka urterekin ikasi 
nuen, Iruñean, ikasle nintzen garaian”. Bi-
dean, AEK, IKA eta bitarteko hainbat eza-
gutu zituen nekazaritza-ingeniari honek.

Trebiñu. Askartza. Araba. Burgos. 
Euskaraz bertako sagardotegian, baina 
Euskadiko sagardoaren jatorrizko izen-
dapenetik kanpo bertako sagardoa eta 
sagar-zukua. “Trebiñun gaudelako! Sa-
garrondoak ditugu, sagarrak, sagardoa… 
Gutxik egiten dute zirkulu osoa. Baina 
administrazioari dagokionez ez gaude 
Euskadin! Arabaren bihotzean, eta Eus-
kaditik kanpo!”. Politikariek egundaino 
konpondu ez duten auzia.

Txotx egin aurretik, azken gogoeta 
egin digu Koldo Markinezek. Sagardoaz 
ari da, jakina: “Sagardo tradizionala 
egiten ari gara Euskal Herrian. Etorki-
zunerako sagardorik, ez. Sagardo tra-
dizionala, jende modu jakin batentzat, 
sagardotegi kultura duenarentzako sa-
gardoa, beti-betiko sagardoa. Kontser-
badoreak gara horretan. Jendearekin 
hitz egin, baita sagardogileekin ere, eta 
horixe defendatzen dute, betikoa, ‘Hauxe 
da onena’, diote. Baina bada beste jen-
de asko bestelako sagardoa nahi duena, 
errazago edango dena. Horretan ari gara 
lanean, sagardo berezia egiten, etorkizu-
na besterik izango da-eta. Etorkizunak 
sagardotegia, eta sagardoa, guztiei ireki-
tzea ekarriko du, nire ustez, denentzako 
sagardoa egitea, AEBetan, Argentinan, 
Errusian… edango dutena. Horretan ari 
gara lanean, sagardo berri bat egiten, ko-
munitate guztiarentzat”, egin nahi izan 
du ohar Koldo Markinezek sagardo bere-
zi horretatik guri edaten eman aurretik. 
Txotxetik. 

"Ohiko ostatu batean egiten ez 
dituenak egiten ditu jendeak 

sagardotegian: kantatzen 
du, jaikitzen da, txotxetik 

edaten du, ondoan duenarekin 
hitz egiten du. Trikitiarekin 

etortzen dira batzuk, kantari 
hasten dira beste batzuk… 
Kantutegiak ere baditugu, 
jendeak eskatzen ditu eta 

kantatzen du”
Koldo Markinez
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Ez da ezer 
gertatzen

Versailles (Frantzia), 1789ko uztai-
laren 14a. Luis XVI.a (1754-1793) 
Frantziako eta Nafarroako erregeak 

hitz bakarra idatzi zuen bere egunkarian: 
Rien (ezer ere ez). Jauregitik hamazazpi 
kilometrora, herritarrek Bastilla espe-
txea hartu zuten egun hartan eta, hala, 
Frantziako Iraultza piztu zen. Urte batzuk 
geroago, astearte hartan abiatutako pro-
zesuaren ondorioz, gillotinak burua gor-
putzetik bereiziko zion erregeari.

Baina Iraultza piztu zen egunean Luis 
XVI.aren burua herritarren arazoetatik 
oso urrun zegoen. Herritarren goseak eta 
atsekabeek ez zuten lekurik haren egun-
karian, bere kezka nagusia ehiza baitzen. 
Uztailaren 14a ehizan eman ondoren, 
ehizaki bat bera ere bota ez zuelako ida-
tzi zuen Rien triste hura.

Ez zen bera izan egun historikoetan 
errealitatetik urrun bizi zen monarka 
bakarra. 1917ko otsailaren 23an –mar-
txoaren 8a, gregoriar egutegiaren ara-
bera– Errusiako Iraultzaren lehen fasea, 
Otsaileko Iraultza, abiatu zen Petrogrado 
hiriburuan. Gizonezko gehienak frontera 
bidaliak zituzten, emakumeek soldata es-
kasen truke lanaldi luzeak egin behar zi-
tuzten fabriketan eta erosteko ahalmenak 
behera egin ahala, hornikuntza arazoek 
eta goseak gora egin zuten. Biharamu-
nean errebolta zapaltzeko ahalegin borti-
tzek ez zuten helburua lortu. Egun batzuk 
geroago protestak herrialde osoan zabal-

duta zeuden eta armadako kide asko ere 
gobernuaren aurka altxa ziren. Otsailaren 
26an ez zirudien Nikolas II.a tsarra (1868-
1918) oso kezkatuta zegoenik; bere egun-
karian idatzi zuen goizean mezetara joan 
zela, jende askorekin gosaldu zuela, tsa-
rinari ohiko gutuna idatzi ziola, tea hartu 
zuela eta arratsaldean dominoan jokatzen 
aritu zela. Handik lau egunera abdikatze-
ra behartu zuten eta 1918ko uztailean hil 
zuten familiarekin batera.

Lehen Mundu Gerraren hasiera ere ez 
zuten denek berdin hartu. 1914ko ekai-
naren 18an Franz Ferdinand artxidukea 
hil zuten Sarajevon. Frantziako presidente 
Raymond Poincaré hipodromoan zegoen 

berria telegrama bidez iritsi zitzaionean.  
Ez zuen krisi batzorderik bildu edo ur-
gentziazko neurririk hartu ondorioak au-
rreikusteko edo erantzuna prestatzeko; 
zaldi-lasterketei adi jarraitu zuen.

Arduradun politiko horiek ez entzuna-
rena egiten zuten bitartean, zenbait herri-
tarrek albisteak jaso bai, baina ez zeukaten 
gertakizunen inguruko erabakiak hartzeko 
ahalmenik. Eguneroko jardunekin jarrai-
tzea besterik ez zuten. Hauxe idatzi zuen 
bere egunkarian Franz Kafka (1883-1924) 
idazleak 1914ko abuztuaren 2an, Gerra 
Handia ofizialki hasi eta ordu gutxira: “Ale-
maniak gerra deklaratu dio Errusiari. Arra-
tsaldean, igeri egitera joan naiz”. 

lehorteak jauregi bat azaleratu du
2010ean Kurdistanen lehortea zela, Mo-
suleko urtegian urak behera egin zuen eta 
eraikin baten arrastoak utzi zituen agerian 
Kemunen. Orduan aztarnak industeko ba-
liabiderik ez zegoen. Zoritxarrez, lehorteak 
berriro gogor jo du eremu hura eta joan 
den udazkenean arrastoak ikusgai zeuden 
berriz. Oraingoan Kurdistango Arkeolo-
gia Erakundea eta Tubingako Unibertsita-

tea (Alemania) ari dira indusketa lanetan. 
3.400 urteko jauregia da, Mitanni herriak 
eraikia. Herri horri buruzko datu gutxi 
daude eta Kemuneko jauregiak mitanniei 
buruz sakonago jakiteko aukera emango 
du. Ondo bidez, lehortea amaituko du, urak 
berriro estaliko (eta babestuko) du jaure-
gia eta, orain biltzen ari diren guztiarekin, 
adituak izango dute zer aztertua. U
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jaKoba erreKoNDo
JAKObA@bIZIbARATZEA.EUS

Bero zakarrak izan dira uda hasiera 
honetan. Ohitzen ahal gara! Klima 
aldaketa gezurkeria dela esaten ja-

rraitzen dutenak, beraiek jakingo dute 
zein patrika betetzen ari diren, baina 
datuak hor daude. Eta jarraitzen dute 
nekazaritza kimikoaren eta pozoitsua-
ren alde egiten. Errauskailua eraiki eta 
ingurumenaren alde ari direla diotenek 
bezala. Alabei kontuak bihurtu beharko 
dizkiete, baita ez dituztenek ere.  
 Beroak jo duen honetan, sufritzen 
dutenak nabarmen azaldu dira. Horre-
lakoetan kalte ikusgarriena hostajean 
gertatzen da. Landareak ur eskasia 
pairatzen du, eta erredura antzekoak 
erakutsiko ditu. Landareak ura lurre-
tik hartzen du, erroetako sustrai bi-
zarren bidez. Ur hori enborrean gora 
igoko da elikagaiak hostoetaraino era-
manez, gero ur hori lurrundu egingo da, 
hostoetan eta puntta berdeetan dituen 
estometatik kanporatuz. Hostajean ur 
eskasia gertatzeko lurrean urik ez iza-
tea edo ura izanagatik landareak behar 
adina ezin hartu eta hosto guztietako 
txoko guztietara ezin garraiatua gertatu 
behar da. Ur faltan, hostoetako estomak 
itxi egingo dira. Estoma horietatik ber-
tatik landareak oxigenoa askatzen du, 
eta CO2 hartu eta bota. Estomak itxita, 
gas truke hori egin ezinik, landarea eli-
kagaiak sortzeko gauza ez, eta ahuldu 
egingo da. Ur eskasia belzten bada, hos-
to berrienak, gurienak, ahulenak, bera-

tzenak, mardoenak, samurrenak, bigu-
nenak, gozoenak, berenak, leunenak, 
finenak, meheenak, minberenak, senti-
berenak, hauskorrenak erretzen hasi-
ko dira. Ertza erreko zaie lehenik; egun 
batetik bestera izkina horitu eta gorri-
tuko da. Hori maiz ikusten da urazetan 
edo letxugetan (Lactuca sativa); bero 
handiak ez izanagatik, ur asko behar 
du hosto mordoa elikatzeko eta uda 
“arruntetan” ere ur falta sentitu dezake. 
Uraza ez da, ez, udan eguzki galdatan 
bizitzeko jaioa. Udaberrian eta udazke-
nean hor nonbait, baina udan nahiago 
du erdi itzaletan egon, edo arratsaldeko 
eguzki gogorrenak ematen ez duen bizi-
lekuan. Ikaragarri maite du bizitza luze-
ko barazki handien hanketan egotea: to-
matea (Solanum lycopersicum), piperra 
(Capsicum annuum), alberjinia (Sola-
num melongena), zainzuria (Asparagus 
officinalis) eta abar. Beroa handitu aha-
la, landareok ere handitu egingo dira, 
eta itzala zerratu, egun gutxitan jateko 
modukoa egongo den urazaren mese-
detan; kru-kru kurruskatuko da hortz 
artean. Eta itzaletan hazi den urazaren 
hostoa jan edo eguzkitan, negutegian 
edo berotegian, eta gero eta gehiago, 
lurrik ukitu eta usaindu gabe ere hazi-
tako uraza jan, alde ederra dago. Plate-
ran jarri eta ezetz ezagutu, dema egingo 
dizu nekazari kimikari pozoizaleak, eta 
arrazoi izan dezake, baina osasuna ez 
du engainatuko. 

kru-kru 
kurruskAtu
Uraza ez da udan eguzki 
galdatan bizitzeko jaioa. 
Udan nahiago du erdi itzaletan 
egon. ikaragarri maite du 
bizitza luzeko barazki handien 
hanketan egotea: tomatea, 
piperra eta abar.

arratsalde on Jakoba

Flor de azahar delakoa daukagu 
(ez dakit euskaraz nola den)... 
noiz inausi behar den jakin 
nahiko nuke. aldez aurretik 
eskerrik asko... (Egoitz)
Benetako azaharra laranjondoa-
ren lorea da. Zeuk diozun hori sasi 
azaharra da, edo filadelfoa, Phi-
ladelphus coronarius. Udaberrian 
loratzen da. Loraldi ikusgarria du, 
zuri-zuria eta usaintsua, arrazoi 
horiengatik azaharra esaten zaio. 
Inausketa loraldia amaitzean egin 
behar da. Landarea gaztetzeko adar 
zaharrak kentzen joan. Urte asko-
tan inausi gabe egon bada, denak 
batera ez kendu. Loraldiaren ondo-
ren inausita, negua iritsi aurretik 
adar berriak hazi eta hurrengo ur-
teko goizeko loraldia prestatzeko 
nahikoa denbora izango du. 

IRAKURLEAK GALDEZKA

Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus
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Iaz antolatu zituen Ortutik Ahora elkar-
teak lehen aldiz sukaldaritza udalekuak 
Gernikako Allende Salazar eskolan. Eran-

tzun ona izan zutela ikusita, aurten errepi-
katzea erabaki dute, baina berrikuntza bat 
gehitu diote katering agroekologikoko ki-
deek: sukaldean ez ezik, ortuan ere ari dira 
aurtengo udalekuetako parte-hartzaileak. 
Azken batean, elkartearen izena bera hau-
rrekin praktikan jartzea da ideia: ortutik 
ahorainoko bide hori haurrak beraiek hasi 
eta bukatzea, zikloa itxiz. 

ESKOLAKO JANGELAN HASITAKO 
HARREMANA SAKONTZEN
“Eskolako neska-mutilek ezagutzen gintuz-
ten lehenagotik, guk ekoiztutako barazki 
ekologikoak eramaten baitizkiegu jange-
lako sukaldera”, azaldu du Irati Saez de la 
Fuente elkarteko kideak. Eskolako haurre-
kin jada bazuten harreman txiki hori gehia-
go landu eta jarraitasuna ematea izan da 
udalekuetako antolatzaileen helburu na-
gusia: “Gaiok haurrekin pedagogikoki lan-
tzea da asmoa, haiek ere ikustea zer nolako 
garrantzia duen bertakoa eta ekologikoa 
kontsumitzeak”. 
 Iaz soilik sukaldean aritu baziren, aurten 
aukera ona sortu zitzaien Ortutik Ahorako 
kideei: Allende Salazar eskolako Guraso 
Elkarteak eskola ortua jarri zuen martxan, 
eta haiekin elkarlanean lortu dute sukal-
daritza eta nekazaritza udalekuak osatzea. 

“Haiek sortutako ortu ekologikoa lantzen 
dugu, barazkiak eta haziak nondik dato-
zen ezagutzen dugu, eta bertatik lortzen 
ditugun barazkiak hartu eta sukaldera goaz 
umeekin horiek prestatzera”. 

NORBERAK EGINDAKOA BETI DA 
GOZOAGO…
Ekainaren bukaeran hasi ziren udalekuak, 
eta uztail osoan jarraituko dute, astebeteko 
iraupena duten blokeetan banatuta. “Bost 
bloke dira guztira, bakoitzean 20 ume ingu-
ru. Nahi duenak gai batean aste bat egiten 
du, errepikatu nahi duenak aste bat baino 
gehiago edo bost asteak osorik”, azaldu du 
de la Fuentek. Goizez soilik elkartzen dira 
haurrak, eta haiek baratzetik jaso eta su-

kaldean prestatutakoarekin egiten dute ha-
maiketakoa eta bazkaria. 
 “Talde mistoak dira, bost urtetik 12 
urterako haurrez osatuak, eta aberasga-
rria da eurentzat hori: zaharrenek txi-
kienei laguntzen diete, eta txikienek asko 
jasotzen dute handiagoengandik”. Adin 
ezberdinetako haurren arteko elkarlan 
hori oso polita dela dio kideak. Baratzea 
lantzeaz eta sukaldean egiteaz gain, aste-
lehenero Gernikako azokara joaten dira, 
bertako ekoizleak eta produktuak eza-
gutzera. Haurren erantzuna oso ona dela 
azpimarratu du antolatzaileak: “Gaur, 
adibidez, pizza egin dugu, eta ortuko 
lehen tomatetxoak eta piperrak jarri diz-
kiogu. Haurrak poz-pozik zeuden!”. 
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   MireN osa galDoNa

   KolDo iZagirre

Hogeita hamar urte luze honetan goza-
tzen dugun bakeak gorrotoa sustatu 
du gure ongizatea nahi ez duten indar 

ilunen artean...    
 Zorionekoak gu, Espainia bake bidean 
daraman estratega handiaren garaian bizi 
garenok...
 Franco eta Bakea banaezineko izenak dira...
 Horrela, egun oroz eta urteetan.
 Arik eta poetak hitza hartu eta ez omen 
dagokion lekuan ipintzen duen arte, gure 
arima lokartua kontzientzia bihur dadin.

 Bilbao bete daukute kez
 emagalduz eta bakez
 ogi beltza eta airea irabazten dira nekez
 Erandion bi gizon noble hil dituzte tiro 
batez.

 Lukas ebanjelistaren hitzak baliatu zi-
tuen Zeruko Argia-k euskaldunoi opa ahal 
izateko, bakearekin batera, “katiguei as-
katasuna” eta “zapalduak askatuta bidal-
tzea”. Burgosko Prozesua amaitu berria zen 
abendu hartan. Sei heriotza zigor. Bi egun 
geroago, Francok indultatu egin behar izan 
zituen hiltzera kondenatu guztiak, hiltzeko 
bina sententzia hartutakoak barne. Han-
diek bakarrik dakitela barkatzen komen-
tatu omen zuen Times-ek, hala informatu 
ziguten La Voz de España-k eta El Diario 
Vasco-k eta Unidad-ek eta El Correo Es-
pañol El Pueblo Vasco-k eta antzeko boletin 
ofizial guztiek. 
 Donostiako apezpikuak, berriz, indultoak 
Gipuzkoa baketzen lagunduko zuela adie-
razi zuen. 

1989-1995

Bilboko erredakzioa, 
espezie askodun saltsa

1989 inguruan hasi ziren Bilboko 
erredakziotik lehen orriak idaz-
ten, bai behintzat modu forma-

lean. Euskaldunon Egunkaria sortzen 
ari ziren garaiotan Argiakoak, eta bi 
proiektuen artean partekatzen zu-
ten erredakzioa. Anaitasuna aldizka-
ria hamar urte lehenago itxi zuten, 
baina euskal kazetaritzarekiko gri-
nak bizirik jarraitzen zuela argi ge-
ratu zen. Hala, Argian lur hartu zu-
ten Anaitasunako hainbat kazetarik. 
Laura Mintegi eta Antton Azkargor-
ta, besteak beste. Eskulana ez ezik, 
aldizkariaren ondarea ere Argiaren 
esku geratu zen, eta erreskadan iri-
tsi ziren hainbat kolaboratzaile ere. 
Tartean ziren loratzen hasi zen be-
launaldi oparoko gazteak.
 80ko hamarkadaren erdialdean 
hasi ziren kazetari izateko ametsari 
helduta gaur egun pisuzko zenbait 
izen kazetaritzako ikasketak egiten. 
Imanol Murua, Luistxo Fernandez, 
Jose Luis Aizpuru, Xabin Makazaga, 
Lorea Agirre, Jon Sarasua eta Xa-
bier Letona, besteak beste. Karme-
lo Landa izan zuten maisu, ikasgela 
barruan nahiz handik kanpo. Gerni-
ka 37-87 Batzordearen prentsa bu-
legoko arduraduna zen Landa, eta 
ikasleengana jo zuen laguntza eske, 
bakarrik ezin baitzituen lan guztiak 
egin. Lehen urrats haren ondorioa 

izan zen Bilboko erredakzioa; kaze-
taritzako praktikaldi errealista be-
zain gordin baten gisako itxura hartu 
zuten berehala kolaborazio haiek.
 Iñaki Uriarte AEK-ko komunikazio 
arduraduna zena ere pieza garran-
tzitsua izan zen Bilboko erredakzioa 
errotzeko. Bere bulego txikiko or-
denagailuak aprobetxatuz, handik 
idazten zituzten artikuluak. Ofizial-
ki, baina, Ibañez de Bilbao kaleko 
bulego bat izan zen lehen erredak-
zioa. Barroeta Aldamar kalera joan 
ziren urtebete beranduago, Euskal-
dunon Egunkariako lagunekin ba-
tera. 1992-1993 urte bitartean Za-
balburu Plazara lekualdatu ziren bi 
hedabideak elkarrekin.
 “Asko eta denetik” idazten zen ga-
raian sendotu zen Bilboko erredak-
zioa. Xabier Letona eta Myriam Gar-
tzia izan ziren erredakzio hartako 
kazetariak, Euskal Herriaren ikus-
pegi osoagoa eskainiz gipuzkoartuta 
zegoen proiektuari. 1995ean Zabal-
buru Plazako erredakzioa utzi behar 
izan zuten Argiakoek, arazo ekono-
mikoak tarteko, ezin izan baitzuten 
bizirik mantendu itoaldi betean. Bizi 
izandako urte laburrek, ordea, opa-
rotasuna eta harribitxi ugari utzi zi-
tuztela ezin uka daiteke; ez behin-
tzat gaur egungo zenbait kazetariren 
ibilbidea non hasi zen ikusita. 

1987ko Argia Eguneko argazkia, donostian. Ezkerretik hasita Josu 
Landa, eta bilboko erredakzioan aritzen ziren Antton Azkargorta, 

Pello Urzelai, Laura Mintegi, Arturo Izarzelaia eta Jexux Artetxe. 
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Pelikularik arrakastatsuenak ere, sa-
rri, liburuetan oinarrituta egon ohi 
dira. Bizibaratzea.eus webgunearena 

ere fenomeno bera da. Bizi Baratzea libu-
ruak izandako arrakasta ikusita (bosga-
rren argitaraldia kaleratu berri da, 12.000 
ale saldu dira dagoeneko) sortu zen izen 
bereko web orria, mundu digitalak es-
kaintzen dituen aukerak probestuz lan-
dareek eta lurrak hartzen duten eremu 
zabal horretan bere lekua egin eta errefe-
rentzia bilakatu asmoz. Eta lortu egin du.
 2016ko irailean eman genion ongi-eto-
rria webguneari orrialde honetan bertan. 
Errekondoren tenplu berria hots egin ge-
nion. Webgunea etengabe berritu dugu 
geroztik, eta irakurle kopurua gora doa: 
hilean 50.000 bisita jasotzen ditu webgu-
neak, eta astelehenero e-postan buletina 
doan jasotzen dutenen kopurua 2.000 
lagunetik gorakoa da dagoeneko. Buletin 
honek bizibaratzea.eus webguneko azken 
berriak zabaltzen ditu eta Argiaren bule-
tin tematikoen artean jarraitzaile gehien 
dituena da.
 Fidelek maiteena dute "Asteko lanak" 
deitutako atala. Izenak berak garbi esa-
ten duenez, ilargiaren mugimendu eta po-
sizioari erreparatuta baratzean aste ho-
rretan egin beharreko lanen zerrenda da. 
Webguneko sail honetan ibiltzen da jende 
gehien. Aukera ere badago Jakobari berari 
galderaren bat bidaltzeko, eta hori ere ja-
rraitzaile askok egiten dute. 
 Lurrari lotutako gaietan lanean ari di-
ren guztien elkargune izateko asmoz sor-
tu zen orrialdea, eta hasieratik jartzen 

zen agendaren adibidea. Euskal Herriko 
zazpi lurraldeetan gaiari lotutako ikasta-
roak, hitzaldiak, azokak, bisita gidatuak 
eta beste hainbat ekitaldi, denak agenda 
bateratu batean biltzea zen helburua. Eta 
lortu da. Ez dago beste inon horrelako-
rik, astero ehun ekitalditik gora gehitzen 
dira. Lurrari lotutako "Eragileen plaza" 
ere badago, bere webgune propioa ez 
duen edo sarean bere informazioa zabal-
du nahi duen talde edo elkarte guztien-
tzat irekia. "Landarepedia" atala ere sor-
tu da, landareen entziklopedia funtzioa 
osatzen duena. Eta Jakoba Errekondok 
eta Garazi Zabaletak Argia astekarian 

argitaratzen dituzten artikuluak webgu-
nean bertan irakurri ahal izateaz gain, 
Argiak zabaltzen dituen igurumenari, 
lehen sektoreari, lurrari eta abarri bu-
ruzko albiste guztiak ere jasotzen dira 
bizibaratzea.eus webgunean.
 Eta hau guztia modu parte-hartzailean 
eginda. Webgune irekia da. Nahi duenak 
agendan ekitaldiren bat gehitzeko auke-
ra du, Jakobari galderak egin, hiztegian 
hitz edo sinonimo berri bat gehitu, "lan-
darepedia"n informazio berri bat sartu, 
eragilea bazara profila osatu eta zure 
informazioa partekatu... 
 Baratzea bizi da. Bizia da. Bizi dabil. 

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.

nola da 

musutruk?
azoka.arGia.EUs
azoka

Astelehen goizero 2.000 pertsonak jasotzen du bizi baratzea buletina. Zuk ere jaso nahi baduzu, aski 
duzu bizibaratzea.eus webgunean zure email helbidea idaztea. 

bideA urrAtu duteN bertsoAk
56 orrialdeko bertso sorta

Baratzea bizi da
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Narratiba 
britainiarraren 

gailurrak
xx. mendearen erdialdean jaiotako hiru idazle ingelesen 

nobelak euskarara itzuli dituzte azken urteetan. 
Julian Barnes, Kazuo ishiguro eta ian mcewanen lanak hain 
urrunekoa ez zaigun historia bestelako begiekin irakurtzeko 

aukera ematen duten eleberriak dira.

   gorKa bereZiartua MitxeleNa

1983an Granta aldizkariak zen-
baki berezi bat argitaratu zuen: 
udaberria zen, landareak loratzen 
diren sasoia; topikoei kasu eginez 
gero, gaztetasunarekin lotzen di-

ren hilabeteak; eta klima horrekin bat 
eginda-edo, nobelagintza britainiar be-
rriaren erakusgarritzat jotzen ziren 20 
idazleren lanak publikatu zituzten. Al-
dizkari hartako editorea zen Bill Bufor-
di aitortu behar zaio begirada zorrotza 
zeukala, duela 36 urte fokupean jarri zi-
tuen egile haietako zazpik ondoren egin 
duten ibilbidea ikusirik bete-betean as-
matu baitzuen. Martin Amis, Julian Bar-
nes, William Boyd, Kazuo Ishiguro, Ian 
McEwan, Salman Rushdie eta Graham 
Swift: Granta belaunaldia. Urteen po-
derioz, kanoniko bihurtu dira letra bri-
tainiarretan eta Ishigurok duela bi urte 
irabazi zuen Literatura Nobel Sariaren 
uberak nazioarteko letren parnasoko 
ateak ere ireki dizkie.

Talde heterogeneoa da, baina ezau-
garri amankomun batzuengatik identi-
fikagarria. Hasteko, garai bertsuan jaio 
zirela, II. Mundu Gerraren amaiera al-
dera, Graham Greeneren Gerra Hotzeko 
nobelak nagusi zirenean, neoerrealis-
mo italiarra, nouveau roman frantsesa, 

AEBetako beat belaunaldia; eta argita-
ratzen hasteko adina iritsi zitzaienera-
ko, Margareth Thatcher izeneko lehen 
ministro bat zeukan Erresuma Batuak 
eta boladan zegoen Sex Pistols eta The 
Clashen gitarretatik eztanda egin zuen 
punk musika: Barnes da taldeko nagu-
siena (1946an jaio zen) eta Ishiguro, 
berriz, gazteena (1954). Alegia, hogeita 
hamar urteren bueltan zebiltzan Gran-
ta-ren zorioneko zenbaki hark euren 
testuen gainean lupa jarri zuenean.

Edadeaz gain, azpimarratu izan zaiz-
kie posmodernitateak berezkoak dituen 
jarrerak –tradizioaren berrirakurketa 
ironikoak egitea, idazle poskolonialak 
izatea–, klixearen kontrako gerran era-
kutsi duten engaiamendua, asko espero 
ez dituzun estiloko obrak idatzi izana 
–adibidez, Barnesek sukalde-liburu an-
tzeko zerbait dauka argitaratua, nazio 
kulinario honetako pertsona asko des-
kribatzeko ere balio duena, bidenabar: 
Pedantea sukaldean–. Baina haien ibil-
bideari begiratuta, atentzio handiena 
honakoak deitzen du: oreka zail bat lor-
tzeko gai izan direla, kalitate goreneko 
literatura egitearen despit, asko saltzen 
baitute; Booker saria irabazten dizute 
gaur eta bihar berriz, mundu osoko hiz-

kuntzetara itzulita ikusten dituzu, ira-
kurleak zain dauzkatelako, haien isto-
rioak komertzialak baitira, florete baten 
fineziarekin idatzita egoteaz gain.

Urtetan, idazleon lanak jatorrizko 
hizkuntzan, gaztelaniaz edo frantse-
sez eskuratzea izan du aukera bakarra 
euskal irakurleak. Baina azken hamar-
kadan dream team britainiarreko hiru 
idazleren lanak euskaratu dira. Ian McE-
wanen Hoben ordaina izan zen argita-
ratzen lehenbizikoa, 2013an, Igela argi-
taletxean, Xabier Olarraren itzulpenari 
esker. Segur aski McEwanen nobelarik 
ezagunena da, 2007an Joe Wrightek li-
buruan oinarrituta zuzendutako film 
arrakastatsua dela medio.

Tallis ahizpen istorioa irakurri ondo-
ren, bost urte itxaron behar izan dira 
belaunaldi horretako idazleen lan gehia-
go euskaraz leitu ahal izateko, pape-
rean behintzat –2016an Armiarma.eus 
atariak argitaratu zuen Ibon Sarasolak 
itzulitako Barnesen ipuin bat, Lurraren 
mailan–. Hori bai, bat-batean, auskalo 
euskal argitaletxeak ados jarri direlako 
edo –probableagoa dena– kasualitate 
eder batengatik, iaz Leicesterreko idaz-
learen azken eleberria (Istorio bakarra) 
argitaratu zuen Meettokek –Aritz Gorro-
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txategik itzuli zuen; gaztelaniaz baino 
lehen argitaratu zen euskaraz gainera–; 
eta Elkarrek berriz, Kazuo Ishiguroren 
nobela printzipaletako bat publikatu 
zuen, Egunaren hondarrak –hau ere zi-
nemara eraman zuten 1993an, Anthony 
Hopkins eta Emma Thompson prota-
gonista zituela–, zeina Amaia Apalauza 
Ollok eta Iñigo Roque Eguzkitzak itzuli 
duten, Nobel saria euskaratzeko Arrasa-
teko AED elkarteak ematen duen Jokin 
Zaitegi bekari esker.

Hortaz, egoera nahiko berezi baten 
aurrean gaude: ibilalditxo bat egin de-
zakegu, gure hizkuntzatik jaitsi gabe, na-
zioarteko literaturako pisuzko idazle be-
launaldi garaikide baten lanetan barrena.

MAITASUN FRUSTRATU ETA 
FRUSTRAGARRIAK
“Zer nahiago zenukete, gehiago maitatu 
eta gehiago sufritu, ala gutxiago maitatu 
eta gutxiago sufritu? Nire ustez, hori da, 
azken batean benetako galdera bakarra. 
(...) Zeinek kontrola dezake zenbat maite 
duen? Kontrolatu ahal baduzu, orduan 
ez da maitasuna. Ez dakit nola deituko 
duzun horren ordez, baina ez da maita-
suna”. Asmo deklarazio horrekin hasten 
zaio hizketan irakurleari Barnesen Isto-
rio bakarra-ko protagonista. Harreman 
sentimentalak maitasun erromantikoa-
ren marko zurrun horretatik begiratzen 
dituen pertsonaiak bere bizitzako ema-
kumearekin daukan erlazioaren higadu-
ra geldoa kontatzen du ondorengo 200 
orrialdeetan eta bi pertsonaren bizitzak 
nola hondoratzen diren irakurri ondoren, 
duda egiten duzu amaieran irauten due-

na zer den, maitasuna, sakrifizioa, ohitura 
edo errukia; edo osagai guztien konbina-
zio auto-suntsitzaile bat. Gauza bakarra 
da segurua: inondik inora ez dela beste 
maitasun hori, azukre zapore eta arrosa 
kolorekoa.

Eta gauza bera esan daiteke Ishiguro-
ri eta McEwani euskaratutako nobelez 
ere: amodioa hor dago, baina oso itxura 
fidagarria ematen ez dion filtro batetik 
pasatzen dituzte euren pertsonaien ha-
rremanak, printze eta printzesen isto-
rioen antza eduki dezakeen edozer ager-
tzen bada, kontua ez dadin joan mota 
horretako narrazioek eskatuko luketen 
–eta irakurleak aurreikusi dezakeen– bi-
detik: hamarkadatan lankide batenga-
tik sentitzen duena ulertzera ere iritsi 
ez den maiordomoa, nobelaren klima-
xean afektu adierazpen txikiena egiteko 
ere ezgai; edo betidanik ezagutzen duen 
neskari maite duela esateko lizunkeriaz 
betetako mezu bat bidaltzen bukatzen 
duen mutil gaztea: gauzatu gabeko mai-
tasun istorioak, frustratuak, frustraga-
rriak. Irakurlea intelektualki desafiatzen 
duten afektu inperfektuak.

GARAIZ KANPO
II. Mundu Gerra hasi aurreko urteak eta 
gerraostea kontrastean jartzea da hiru 
nobelen beste ezaugarri amankomun bat. 
Hoben ordaina-n Robbie Turner eta Ceci-
lia Tallisen arteko afera gertatzen dene-
rako, azken honen aitak ordu asko pasa-
tzen ditu ministerioan sartuta, etorriko 
den gatazka militarrerako prestaketetan 
murgilduta. I. Mundu Gerraren ondorioz 
Alemaniari ezarritako zigorrek kezka-

tzen dute Egunaren hondarrak-eko pro-
tagonistaren nagusia, Lord Darlington; 
eta horregatik Oxfordetik gertu daukan 
jauregian 30eko hamarkadan buruzagi 
naziekin antolatzen zituen bilerak gogo-
ratzen ditu protagonistak. Bestelakoa da 
II. Mundu Gerraren agerpena Istorio ba-
karra-n, protagonista maitemintzen den 
emakumearen senarrarengan hezurma-
mitzen baita: jokoz kanpo eta trauma-
tizatuta dagoen, tristea eta aldi berean 
erasokorra den Gordon McLeod pate-
tikoa, zeinaren soslai ilunak ez daukan 
zerikusirik frontea ezagutu ez duen 19 
urteko protagonista gaztearen kezkaga-
betasunarekin.

1939tik 1945era gertatutako guztia, 
gerraurrea eta gerraostea, XX. mendea 
erdibitu zuen momentua: aurretik ba-
ziren ohiturak, bazen obedientzia; ba-
ziren fideltasuna eta betirako ziruditen 
loturak, bai gizartean, bai pertsonen ar-
tean; eta, agian, inoiz gehiago itzuliko ez 
zen inozentzia moduko bat ere bai. Ge-
rraosteko espirituak berriz, askatasun 
pertsonalaren bilaketatik du gehiago, 
iraultza sexuala, gaztetasun berri bat, 
zeinak gurasoen aginpidetik ihes egiten 
duen eta xalotasuna galtzen duen insti-
tuzio sakratuenganako konfiantzarekin 
batera. Transformazio erraldoiak dira, 
traumatikoak eta oso denbora gutxian 
gertatuak. Eta historiaren arrabola gu-
pidagabe horrek azpian harrapatutako 
pertsonaiak dira idazle britainiar hauen 
nobelotan aurkitzen ditugunak.

Iragan hurbilari begiratzeko modu 
horren beste ezaugarri bat distantzia 
kritikoa da. Hiru idazleak gerra amai-
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tu ondoren jaio ziren eta, hirutik bi ele-
berritan kontatzen diren istorioak ez 
daude oinarrituta egileek zuzenean bizi 
ahal izan zituzten gertakizunetan. Are 
gehiago, pentsa liteke gerra egin zuen 
belaunaldiaren mitoak eraisteko asmo 
bat ere badagoela, Hoben ordaina-n des-
kribatzen den fronteko eszena bakarra 
armada britainiarraren erretiratze ta-
malgarri bat dela ikusita; edo Egunaren 
hondarrak-en Ingalaterrako aristokra-
ziaren parte batek naziekin izan zituen 
loturak iradokitzen direnean. Mito erro-
mantikoak bakarrik ez, tatxarik gabe-
ko demokraziaren aldeko borrokalarien 
ipuinak ere bertan behera geratzen dira.

KOKTELERA LITERARIOA
Baina interesgarriena da nola egiten du-
ten idazleok istorio horiek funtziona de-
zaten. Aipatu dugu nola kasu ematen du-
ten Barnesek, Ishigurok eta McEwanek 

euren pertsonaiak bide gastatuegietatik 
ez eramateko. Horrek ez du esan nahi, 
ordea, hutsetik abiatzen direnik. XIX. eta 
XX. mendeetako tradizio literarioaren be-
rrirakurketaren zantzuak nonahi ikusten 
dira Hoben ordaina-n, Egunaren honda-
rrak-en eta Istorio bakarra-n. Adibidez, 
McEwanen liburuaren hasieran murgil-
du eta saihestezina da Jane Austenen 
1813ko Harrotasuna eta aurrejuzguak 
eleberrian pentsatzea –Ana Isabel Mora-
lesek euskaratu 1996an; Elkarren Urrez-
ko Bibliotekan berrargitaratu zuten gero, 
2013an, Hoben ordaina publikatu zen 
urte berean–, bi nobeletako pertsonaien 
bilakaeren diferentziak gorabehera: Eli-
zabeth Benneten eta Fitzwilliam Darcy-
ren istorioak gaizkiulertu asko gainditu 
behar ditu ongi bukatzeko; gaizkiulertu 
bakar bat nahikoa da, aldiz, Cecilia Talli-
sen eta Robbie Turnerren artekoa beti-
rako hondatzeko. Tradizioa berrirakurri 

bai, baina berridatzi ere egin daiteke.
Lotura gehiago: nola ez akordatu Ford 

Madox Forden Historiarik goibelena-ko 
(Igela, 1999) narratzaile ez-fidagarriaz 
Egunaren hondarrak protagonizatzen 
duen Stevens maiordomoaren oroitza-
penak irakurtzean, eta pixkanaka ikus-
tean iraganari begiratzen dion modua 
beteta dagoela gezur errukitsuz, arrazio-
nalizazioz eta gertakariak zirena baino 
ederrago aurkezten dituzten distortsioz. 
Nola ez gogoratu, Istorio bakarra-ko pro-
tagonista emakume nagusiago batekin 
maitemintzen dela ikustean, Gustave 
Flauberten Heziketa sentimentala ardaz-
ten duen Frédéric Moreau eta Marie Ar-
nouxen arteko harremanaz. Bai, istorio 
hauek lehenago kontatuta daude. Bai-
na istorio guztiak daude aspaldidanik 
kontatuta. Barnes, Ishiguro eta McEwan 
berezi egiten dituena, berriz kontatzen 
hasten direnean daukaten artea da. 

20 gazteren lanak nabarmendu 
zituen 1983ko Granta aldizkariak, 
baina haietatik zazpi agertzen 
dira, gehienez, idazle-belaunal-

di hori aipatzen denean. Eta, irakurlea 
jabetuko zen moduan, denak gizonak 
dira. baita euskarara itzuli direnak ere. Ka-
non literarioak praktikoak izan daitezke 
zer irakurri eta zer ez erabakitzeko, bai-
na inoiz ez dira sailkapen neutroak iza-
ten eta, kasu honetan ere, begi-bistakoa 
da idazleen generoak eragina izan duela 
haien errekonozimenduan.

Best of Young British Novelists tituludun 
zerrenda errepasatuz, emakumeek ida-
tzitako lanak ere aurkitzen dira ordea. Eta 
askok ibilbide literario luzea egin dute 
azken hiru hamarkadetan: Pat barkerren 
Regeneration (1991), The Eye in the Door 
(1993) eta The Ghost Road (1995) nobelek 
osatzen duten trilogia, adibidez, I. Mun-
du Gerrari buruz Erresuma batuan idatzi 
diren fikzio onenen zerrendetan maiz ai-

patzen da. Maggie Geek hamabi nobe-
la argitaratu ditu geroztik, estilo moder-
nista eta gai sozialak uztartuz, eta Royal 
Society of Literature erakundeko presi-
denteordea da. Lisa St Aubin de Teránek 
fikzio autobiografikoaren eremuan egin 
du ibilbidea eta Rose Tremainek berriz 
errealismo magikoaren ildoari jarraituz 
lortu du aitortza, bai Erresuma batuan, 
baita atzerrian ere –besteak beste, Femi-
na sari prestigiotsua eman zioten Fran-
tziako Estatuan 1994an Sacred Contry no-
belarengatik–. 

Zerrendan badira literatura goiz sa-
mar utzi zuten emakumeak ere: buchi 
Emechetaren nobela garrantzitsuenak 
1980ko hamarkadan argitaratu ziren eta 
gerora literatur lanak argitaratu bazituen 
ere, ibilbide akademikoan jarri zuen indar 
handiagoa. 

Seguruenik Ursula bentleyren histo-
ria da Granta hartako emakume idaz-
leen artean tristeena: duela 15 urte 

hi l  zen  eta 
e m a k u m e a 
i z a t e a g a t i k 
b i z i t z a n  j a -
sandako gora-
beherek guztiz 
baldintzatu zu- ten haren 
karrera: 1982an ama izatearekin bate-
ra argitaratu zioten lehen eleberria eta 
haur horren zaintzaz arduratzen zen bi-
tartean idatzi zuen bigarrena, 1986ko 
Private Accounts. “Gero dena gaizki joan 
zen”, irakurtzen da The Guardian-ek pu-
blikatu zion obituarioan: ia hil egin zen 
akats obstetriko baten erruz, banandu 
egin zen eta Suitzatik Erresuma batura 
itzuli behar izan zuen, zerotik hastera. 
1990eko hamarkadan beste bi liburu 
argitaratu zituen, baina inoiz ezingo da 
jakin noraino iritsi ahal izango zen gene-
ro-desberdintasunek eta baldintza so-
zialek arnas pixka bat gehiago hartzen 
utzi izan baliote. 

zer gertatu zen 
Granta-ren zenbaki hartako 
emakumeekin?
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  liburua

Egile hauek lehendik ere argitaratu 
izan dute album bat euskaraz, He-
rensugeen semea (Ibaizabal), eta 

hura bezala hau ere ikusgarria da be-
netan. Neurri handiko liburu ilustrazioz 
betea dugu Pirata bihotza hau. 

Izenburuak iradoki bezala piraten 
istorioa kontatzen zaigu liburuan, bai-
na Luis pirataren istorioan bada pisu 
handiko elementu bat, oinarrizko ele-
mentua: bihotza. Luisen aita eta aitona 
piratak izan ziren eta gazte hau, haiek 
bezala, itsasoan barrena abiatzen da pi-
rata izateko asmoz. Luis arrantzale ba-
tzuk lapurtzen hasten da, ondoren itsa-
sontzi bat eta haren eskifaia eskuratuko 
du… eta handik aurrera ez da bakerik 
izango Luisen ontzia dabilen itsasoetan.  

Luis pirata lanetan arituko da, “Bere 

aurretik aitak bezala, eta lehenago aito-
nak legez… Baina gogor zeukan bihotza”, 
eta horrela liburuko orrietan aurrera egin 
ahala ikusi ahal izango dugu nola harra-
patzen dituen altxorrak, nola ari den han-
ditzen pirata gaztearen altxorra eta nola 
lapurtzen dien baita errege-erreginei ere. 

Testuak kontakizunaren erritmo bi-
zia islatzen du (“Iparrorratzari begiratu 
zion. Mendebalderantz zihoan, aitarekin 
urrunen iritsitako tokietatik aurrerago. 
Bihotza gogor, gogoa bero”; edo “Harri-
bitxi benetan berezia! Odolaren kolore-
ko errubia. Eguzkia baino distiratsua-
goa. Eta bihotzaren formakoa”), esaldi 
laburrek bizitasun hori islatzeaz gain 
irakurlearen begiek testutik irudietara 
eramaten dituzte. Azken hauek baitira, 
neurri batean, liburuaren parterik era-

kargarriena. Handiak, batzuetan orrial-
de biak betez, Luis gaztearen azalean 
emaniko aldaketak erakusten dizkigute 
Justine Braxen ilustrazioek, baita haren 
baitakoak ere.

Kontatzen duen istorioaz gainetik, Pi-
rata bihotza hau liburu ikusgarria da ob-
jektu gisa, eta hori eskertu egin behar zaio 
Ibaizabal etxeari. Baina egia da, baita ere, 
liburuan zehar pirata gaztearen irudi go-
gorra islatu arren amaieran badela Luisen 
bihotza hunkitzen duena, arrantzale gazte 
pobrea, hezur eta azal, nekatua, begiak 
ilun zituen gaztea. Amaierak hurrengo 
istorio baten hasiera irudikatuz: “Luisek 
arrantzale gazteari eskaini zion bere al-
txorra. Halaxe sortu zuen, azkenean, bere 
bihotza arintzea. Eta halaxe sortu zen pi-
rata bihotz zabala-ren elezaharra”. 

   xabier etxaNiZ erle

pirata bihotza
tEstua: sébastiEn pErEz
ilustrazioak: justinE brax
itzulpena: Patxi zubizarreta
iBaizaBal, 2019

Bihotz gogorrarena
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  DisKoa

  joxi ubeDa goiKoetxea

Disko ederra egin du Abereh Enkar-
terrietako musikariak. Kanta po-
litak dira, ederki jantziak, batzuk 

lasaiak, eta beste batzuk biziagoak. Giro 
intimistak sortu ditu, hunkigarriak.

Kezkak, sentimenduak, beharrak, 
desioak, ametsak ageri dira kantetan. 
Harremanak, harremanen inguruko ga-
zi-gezak. Batzuetan galduta sentitzen 
gara, beste batzuetan argi izpi bat ikus-
ten dugu. Sokatik tiraka ibiltzen gara, 
soka tenkatzen, baina soka eten gabe. 
Diskoaren azalak oso ongi adierazten 
du mamia. “Egin genuenaren sekretua 
beti gordetzen, soka askatzeko esan ze-
nidan eta nik salto egin nuen, baina ez 
naiz damutzen, hegan egiten saiatu gi-
nen”, Ekaitz gau honetatik ihesi kantan 
esaten duen bezala.

Abereh ezizenarekin, Erik Bergan-
za Estricalla taldeko kideak bakarka 
aritzeko proiektua martxan jarri zuen 
duela urte gutxi. 2017an, Zaunka datoz 
arin izenburua duen lehen lana kaleratu 
zuen, eta aurtengo ekainean Laino eta 
belatz artean bigarren lana argitaratu 
du, bere etxean ondutako eta grabatuta-
ko zazpi abestirekin.

 Lehenengo lanean bezala, azken dis-
koan doinu akustikoak gailentzen dira, 
folk kutsukoak, baina tarteka distor-
tsioa eta fuzz soinuak entzun daitezke. 
Izan ere, Estricalla taldearekin egiten 
duen hardcore gisako zarata, burrun-
ba, eta abiada bizian jotako kantetatik 
aldenduta, baina distortsioa guztiz baz-
tertu gabe, rock edo grunge akustiko 
kutsuko kantak osatu ditu.

J. Mascis, Lou Barlow, Kurt Vile, Cali-
fone, David Bazan, Jeremy Enigk, Brian 
Fallon eta Chuck Ragan bakarlariak, eta 
Dinosaur Jr. eta Hüsker Dü taldeak atse-
gin dituela suma daiteke kantak entzu-
nez gero. “Haiek dezente entzun ondoren 
argia ikusi duten kantak dira”, egilearen 
hitzetan. “Hilabetetako haurdunaldi bat” 
izan ostean burutu du lana. “Prozesu lu-
zea izan da. Baina hemen dago eta orain 
dator hoberena, errepidea hartu eta jo!”.

Horrela, bira luze bati ekin dio, eta 
ekainean Euskal Herriko hainbat he-
rritan, Galizian, Valentzian, Castellon, 
Madrilen eta Espainiako Estatuko beste 
zenbait hiritan jo ondoren, datozen as-
teetan ere han eta hemen ariko da bere 
kanta berriekin, ikus-entzuleak hunki-
tzen eta liluratzen. 

Soka tenkatzen, 
soka eten gabe

laino Eta 
bElatz artEan
abErEh 
BonBerenea eKintzaK, 2019

AbEREH, JEndAURREKO EMAnALdI bATEAn.
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  Marta seNDiu       joseba larratxe josEvisky

Basamortu bilakatutako itsasoan 
murgilduko gara. Hormigoizkoa den 
harri masa honetan zehar ibiliko 

gara eta horretarako gidari izango dugu 
arrantzale peto horia. Harekin batera, 
itsasontziek daramaten aingurak eta hari 
lotutako sokak lagunduko gaitu. Lurra-
ren bilaketari ekingo diogu elkarrekin 
eta topatzen ditugun arazo, zailtasun eta 
beldurrei elkarrekin egingo diegu aurre. 

“Gazte Sortzaileak” bekaren bos-
garren edizioan aukeratua izan zen 
proiektu baten aurkezpena da hau. Mi-
ren Narbaiza, Joseba Larratxe eta Jose-
ba Baleztena elkarrekin igo dira Gas-
teizko Aldabe Gizarte Etxeko oholtzara. 
Aingurak edo Zer hartu ontzitik itsasoa 
harri bihurtzen bada izeneko lana aur-
keztera datoz. Horretarako, bi musika-
rik eta komikigile batek osatzen duten 
taldea izango dugu bidelagun eta esze-

natokiaren ia osotasuna hartzen duen 
pantaila zuri bat. 

Aretoa iluntasunez josia dago, isilta-
suna da nagusi eta Joseba Larratxe (Jose-
visky) hizketan hasi da. Komiki honetan 
marrazkilari eta gidoilari lanak egin ditu 
eta transmititu nahi izan dituen edukien 
laburpen txiki bat egin du. Itsasoak ne-
guko egun ilun eta tristeetan duen kolo-
re gris-neutro gogor hori abiapuntu har-
tuta, lehortutako itsaso alternatiboan 
marinel galdu baten lur bilaketa proze-
suan barneratuko garela aurreikusi digu. 

Diziplinarteko emanaldi honetan, bi-
zitzan zehar topatzen ditugun hainbat 
egoera eta sentipen azaltzen dira, hala 
nola, kargak, beldurrak, etab. Umore 
kutsua gehitzen dio komikigileak, bai-
na eragin filosofiko batekin nahastuta. 
Ikuslearentzako arina ez izan arren, bu-
ruari ekiteko beta ematen dio. 

Begietako kliskak eten egiten dira 
komikiak aurrera egiten duen heinean 
eta idortuta gelditzen dira. Belarriek 
ere, Micek eta Joseba B. Lenoirrek egi-
ten duten musika eskatzen dute. Gitarra 
errepikapenak, grabazioak, zarata ho-
tsak, dunbala eta maraken konbinazio 
pausatu eta erritmikoek lagundu dituz-
te binetak. 

Marinelaren bilaketan barneratuta 
zaudenean eta haren istorioaren amaie-
ra zein izango ote den jakiteko gutxi fal-
ta den momentu horretan agertuko da 
hormigoizko olatu erraldoia. Beldurra 
ematen duen olatu handi eta suntsiezin 
horren atzean kokatzen da lurra. Pro-
tagonistaren kemen, indar eta ausardia 
direla eta, igotzeko ezinezkoa zen ola-
tua eskalatzea lortuko du, bide luze eta 
zail honen ondorengo sari ezin hobea 
izango dena. 

‘aingurak’ ikuskizuna 
noiz: maiatzak 18 
non: aldabe Gizarte etxea, Gasteiz

Hormigoizko olatua



Uztailak 14, 2019

eGilea i aNa ZaMbraNo DeNbora-pasaK І 51

Esaera zaharra
KOKA EZAZU PUZZLEAREn PIEZA bAKOITZA 

bERE TOKIAn ETA ESAERA ZAHAR bAT 
AGERTUKO ZAIZU.

Gurutzegrama

Anagramak

EzkEr-Eskuin:

1. Beharbada. ezain, itsusi. 2. abeslari multzo. lurrez estali, lurreztatu. 3. tratamendu. 
4. artista nafarra (argazkian). 5. iratze. aterkia. 6. trikitian, adore emateko. etzatera behartu. 
7. eskari. itsustu. 8. euskal jaka tipikoa. zenbait intsekturen beldarrei darien gaia, zata (pluralean). 

goitik bEhEra:

1.  Bilera batean erabakitakoa idatziz jasotzen duen agiria. euskaltegi sarea. 2. entzuten ez duena. 
era, molde. 3. Publizitatea egiteko erabiltzen den testu, irudi edo ikur multzoa. 4. idazlan baten 
egilea (pluralean). 5. Garai, denbora. europioaren sinboloa. 6. Pinu mota. abagune, aukera. 
7. nafarroako herria. 8. eskuaz helduz. 9. Kontsonante bikoitza. dirua gastatu. 
10. zuzen, tente. argi-izpi. 11. …egin, eskaini eta ez eman. 12. tamaina handiko hegaztiak. 
13. Garesti. 14. zailtasun handiz. 15. Kalabaza (alderantziz). 

HITZ bAKOITZAK AURREKOAK dITUEn 
HIZKI bERAK dITU, bAT IZAn EZIK, bAInA 

bESTELAKO HURREnKERAn.

PoSTa

umoki

ERRAZA

ZAILA

Sudokua

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

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

josu santEstEban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

Perdigoi handia

Estalki

Txalupa mota

Irmo sendo

Arreta arta

Momentuko

Euskal

Prezio balio

Ona ontasunez betea

Musika

Arnegu amorru

Mendixka

Umotasunez

ERRAZA

ZAILA

751342698
826519347
394786251
548631972
913275486
672498135
185924763
467153829
239867514

721946358
635871492
948325167
387614925
156297834
492538671
879153246
563482719
214769583

esKer-esKuiN: 1. AGIAn, MOTZ, 2. KORU, LURTU, 
3. TRATAERA, 4. GORRITI, 5. GARO, EURITAKOA, 6. 
AIRE, ETZAnARAZI, 7. ESKAERA, ZATARTU, 8. KAIKUA, 
ZIRIKUAK. goitiK behera: 1. AKTA, AEK, 2. GOR, 
GISA, 3. IRAGARKI, 4. AUTOREAK, 5. ARO, EU, 6. LER, 
ERA, 7. MURIETA, 8. ORATUZ, 9. TT, IRAZI, 10. ZUT, 
InAR, 11. TATI, 12. ARAK, 13. KARU, 14. OZTA, 15. 
AIUK.

aNagraMaK
POSTA 
TAPOI 
POTIn 
TInKO 
KOnTU 
UnEKO 
EUSKO 
KOSTU 
OnTSU 
SOInU 
SUMIn 
MUInO 
UMOKI

atsotZitZa
UZTAILEKO EGUZKIAK, 

OndOKO ARdOARI 
IndAR.

ebaZpeNaK
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abenakis naziokoa zara.
Ameriketako Estatu Batuetako 
ipar-ekialdean dauzka erroak abena-
kis nazioak. W8banaki hitzetik dator, 
“eguzkiaren sortaldeko lurra” erran 
nahi duena. Ingelesen zapalkuntzari 
ihes egiteko migratu zuten arbasoek 
Quebecerantz, XVII. mende bukaeran. 
Gaur egun bi herri ditugu, Odanak 
nire sorterria eta W8linak.

kinka larrian duzue hizkuntza. 
Gaur egun arras pertsona gutxik 
hitz egin dezake abenakis hizkuntza, 
transmisioa ez delako egin. 70.eko 
hamarkada arte hainbat adineko per-
tsonek mintzo zuten eta belarriak 
luzatuz gero hizkuntza honen goxo-
tasuna eta musika gozatzeko aukera 
genuen. Baina biziaren legez, urtez 
urte pertsona horiek joan zaizkigu 
eta haiekin batera abenakis hizkun-
tzaren jakintza.

abenakisez gerorik ez zutela erre-
pikatu zitzaien arbasoei.
Ingurune eta bizimolde berriak iku-
sirik, guraso eta aitatxi-amatxien 

belaunaldiei garrantzizkoagoa zi-
tzaien gazteok frantsesa eta ingelesa 
ikastea. Behin eta berriz erran izan 
zitzaien lana aurkitzeko eta bizia au-
rrera ateratzeko baldintza frantsesa 
edota ingelesa jakitea zela. Gure ar-
basoak ez dira errudunak, behartuak 
izan ziren, errealitate berrira egoki-
tu behar ukan zuten. Haien hizkun-
tzaren ukazioa baino gehiago, ondo-
rengoen biziraupena segurtatzeko 
esperantzarekin egindako hautu gisa 
ikusten dut transmisio eza. 

kolonialismoa.
Konkistaturiko lurralde guztien gi-
sara, bizirauteko esperantzarekin, 
Kanadako oinarrizko biztanleok in-
baditzaileen parean oinperatu behar 
izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi 
iraun du kolonialismoak eta belau-
naldiz belaunaldi egin da bizimolde 
berriarekiko egokitzapena. Lehen-
gotar izan gabe, gure arbasoen on-
dareak eta hizkuntza bizirik atxiki-
tzearen alde lan egin behar dugu. 
Hizkuntza dugu ondarearen elemen-
tu premiatsua.

sortErrira itzulita
“odanaken sortua, montrealera joan nin-
tzen 17 urterekin. Han lan egin izan dut, 
han ezkondu naiz, han hazi ditut umeak 
eta 35 urte eta gero itzuli naiz odanakera, 
aitaren etxera. montrealen bizi arren, usu 
ginen odanaken, amari edota senideei 
bisitan. Umeek opor guztiak han pasa-
tzen zituzten. erretretan sarturik, 35 urte 
eta gero, naturalki itzuli ginen sustraieta-
ra senarra eta biok”.

   jeNoFa berhoKoirigoiN

   la Fabrique Culturelle/télé-québeC

azKen HiztUnetariKoa

Monique Nolett-Ille

Hamabost egunero hizkuntza bat desagertzen da. Kanadan 
90 hizkuntzaz gora daude eta bi herenak dira desagertzeko 
zorian, UnesCoren arabera. datuak ezagutu arren, zifren 
hoztasunak ez digu ordea hiztun komunitatearen errealitate 
gordin eta gogorra islatzen. errealitate horretaz hitz egin 
digu monique nolett-ille abenakis hiztunak. transmisioa 
etenda, hiztunak zendurik, kiskun-kaskun hizkuntza 
horretan mintzo diren azken bost hiztunetarikoa dugu. 

“Biziaren legez 
adinekoak joan zaizkigu 
eta haiekin batera 
hizkuntzaren jakintza”
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Hiztunak bost omen zaudete, 
bakarrik.
Bost pertsonok hizkuntza maila hobe-
tzeko eta hizkuntzaz ditugun jakintzak 
partekatzeko interes handia daukagu. 
Hori erranik, segur da han ala hemen 
beste batzuk ere badaudela nozio ba-
tzuekin. Ikasle jarraiki andana ere ba-
dugu kurtsoetan. Abenakis hizkuntza-
ri buruzko interesaren berpizte batean 
gaudela erran nezake.

Elkarrizketak bideratzeko heina ba 
ote da?
Hein hori nahi genuke eta horren alde 
gabiltza lanean, kurtsoak eskainiz, hiz-
tegiak osatuz, dvd bidezko kurtsoak sor-
tuz, eta abar. Hitz batzuk ulertzeko eta 
adierazteko pertsona batzuk egongo di-
reino hizkuntza hau ez da osoki ahanz-
turan desagertuko. Ez dugu gehiago 
hizkuntza bizi bat, baina ezta ere ahanz-
turan osoki desagerturikoa.

Eskerrak Cecile Wawanoloath hor 
zenutela.
Odanaken sortua, bere heldu bizi guztia 
senarrarekin batera AEBetan emanda-

koa zen. Erretretan sarturik herrira itzu-
li ziren. Hizkuntza etxean ikasi zuen, gaz-
te-gazterik. Erabat ongi oroitzen zuen 
eta hitz egin ahal izateaz gain idazten 
ahal zuen, hots, irakasten ahal zuen.

irakaslearen lekukoa pasa zizun.
1990eko maiatzean, erretretan sartu-
rik, senarrarekin Odanakera itzuli nin-
tzenean, abenakis kurtsoak ematen 
hasi zen Cecile. Oroitzapenen bidez 
soilik gogoratzen nuen hizkuntzaz pa-
sionatua nintzela, zazpi urtez segitu ni-
tuen kurtsoak. Bere umetaz hurbilago 
izateko AEBetara itzuli zenean, irakasle 
gisa jarraitzeko eskatu zidan. Plazerez 
onartu nuen eskaera.

zer da zuretzat hizkuntza?
Bizitzeko eta pentsatzeko molde baten 
adierazpena da hizkuntza. Jatorrizko 
hizkuntza ikastea norbere burua hobe-
to ezagutzeko bidea dugu. 

Eguneroko borroka duzu 
hizkuntza honen irakaspena.
Abenakis hizkuntzaren biziraupenaren 
aldeko nire inplikazioa ez dut borroka 

kontsideratzen. Hizkuntza honen abe-
rastasuna eta sotiltasunak deskubritu-
rik, ahal dudan neurrian nabil parteka-
tzen. Hizkuntza hau hobeto ezagutzeko 
nahikeria loratu nahi dut ingurukoetan, 
batez ere abenakisen artean. 

Noizbait hizkuntza bizia izango de-
naren esperantza ote duzu?
Ez dut uste abenakis berriz bilakatuko 
denik Odanakeko hizkuntza. Orain in-
porta zaidana da bere existentziaz ja-
kinean izatea, daukan aberastasunaz 
kontziente izatea. Oso ongi egituratu-
riko hizkuntza dugu, arau gramatikal 
sendo batzuk dauzkana. Ez dut nahi 
altxor hori ahanzturan desagertzea.

zein emozio eragiten dizu horrek? 
Haserrea? Tristezia?
Ez da ez tristezia ezta haserrea. Egu-
nerokoan barra-barra mintzo zen 
garaia ez dut ezagutu eta ni ere 50 
urte pasa hasi nintzen ikasten. Ez da 
ez tristezia, ezta haserrea... nostalgia 
agian. Izandakoaren eta desagertuz 
doanaren nostalgia sendi dut nire ba-
rrenean. 

AbEnAKIS HIZKUnTZA dESAGERPEnETIK SALbATU nAHIAn, IKASTEn ETA IRAKASTEn ARI dIREn AZKEn bOST HIZTUnAK. 
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KROnIKA SERIOSA EGITEKO

bIdALI ZURE HARRIKAdAK:  beraNDuegi@argia.eus

Iruñeko Sanferminak hasi aurretik 
udalak argitaratu duen ordenantza 
bati esker, historian lehenbiziko al-
diz aniztasun lexikoaren aldeko neu-
rriak hartuko dira Euskal Herriko 
festarik ezagunenean: "momentiko" 
hitza esatea debekatu du udal gober-
nuak eta oposizioko taldeek ere aho 
batez txalotu dute neurria. "Bazen 
garaia, hitz horrek izugarri kamus-
tu du gure adierazteko gaitasuna", 
esplikatu du Mañueta kaleko bizi-

lagun batek. Udalak isunak jarriko 
dizkie "momentiko" esaten duten 
guztiei eta Iruñetik kanpokoei zigor 
ekonomiko handiagoa ezarriko die, 
"postureoan ibiltzearen gehigarria" 
dela-eta. 8.000 triptiko banatuko di-
tuzte Sanferminetara doazenen ar-
tean, hitz debekatuaren alternatiba 
gisa erabiltzeko. "Bai gustura gaude-
la", "ondo pasa dugu ba" edo "earki 
gatxik" bezalako esamoldeak jaso di-
tuzte bertan. 

Harrobi globala

igeri hobeto egiten dute 
futbolean baino, bai

alokairua ordaintzeko problemak dituztenek 
euren organoak eman ahalko dituzte 
diruaren ordez, lege berri bati esker

Sanferminetan "momentiko" hitza 
aipatzea debekatuko dute, 
aniztasun lexikoa babesteko

sareaN arraNtZatua

"Organizatu zaitez" programaren bi-
dez, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Go-
bernuak eta Euskal Elkargoak aurre-
karirik gabeko lege-ekimen bateratua 
bultzatuko dute irailean, "Euskal He-
rrian alokairuan bizi diren pertsonen 
bizimodua pixka bat erraztea" helburu 
duena, prentsari bidalitako ohar batean 
azaldu dutenez. Bakoitzak bere eremu 
administratiboan etxebizitza-lege berri 
bat onartuko du eta, horri esker, alokai-
rua ordaintzeko justu samar ibiltzen 

direnek diruaren ordez euren organoak 
eman ahalko dituzte. "Muga batzuk ja-
rriko ditugu, noski" azaldu dio Beran-
duegiri Jon Mirena Arriortuak, Higiezin 
Enpresen eta Organo Salmentaren eus-
kal clusterreko bozeramaileak. "Adi-
bidez, pertsona batek birika bakarra 
eman ahal izango du, biak inola ere ez". 
Ospitale publikoek lagunduko dute or-
gano-donazioetan, baina do it yourself 
filosofiarekin egindako organo-ekarpe-
nak ere onartuko dira. 

"MOMEnTIKO" HITZA GEHIEGITAn ESATEAK 
ALKOHOLAK bAInO KALTE HAndIAGOA EGITEn dUELA 
GOGORARAZI dUTE AGInTARIEK.

bILbOKO bIZILAGUn bAT TXAGORRITXUKO OSPITALEAn, HIRU HILAbETEKO ALOKAIRUA ORdAInTZEA 
AHALbIdETUKO dIOn OPERAZIOAn. 
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Diseinua gizakiaren eta
makinaren artean.

Hello, Robot.

Christoph Niemann, “Robot Morph”, 2016, © Christoph Niemann.


