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"Zure herriaren hizkuntza
berreskuratzean zure burua
deskolonizatzen ari zara"
Z. Oleaga

Fruta aho gozagarriak
Erdi Aroko Euskal Herrian

44 І KULTURA: Kiri-kiri-ken kanta

Josu Narbarte

Idoia Agirre Lasarte

Haurrak, gezurrak eta mitoak

Ekonomia sozial eraldatzailearen sareko kide

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNDUA)

Doan eta libre

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

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuk lizentzia hau ez izatea.
Irailak 1, 2019

4 І SAILAREN IZENA

Desegindako
bizitzak
berreginez
Mugarik Gabeko Medikuen (MSF) Ammaneko
ospitalean inguruko gerretan zauritutako
pertsonak artatzen dituzte, euren herrietako
ospitaletan ezinezkoak diren ebakuntzak
eginez. Orain dator Sirian hanka txikitutako
umea eta geroxeago Israelgo frankoritzaileak
zulatutako herritarraren bularra. Bestelako
istripuak ere artatzen dituzte, argazkikoa
bezala. Ikhteyar 13 urteko yemendarra da,
gasezko sukalde kaskar bat lehertu zitzaion
gorputz osoan erredura larriak eraginez. Ikasi
nahi du eta nagusitan medikua izan,
“GKE batean lan egiteko eta jendea laguntzeko”.
olmo calvo
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xabier letona
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6 І PANORAMA

Lotsa sentitzen dut herri
bezala eman dugun erantzun ezaz, lotsa batzuen
inposizioaz, lotsa urteetan
erreferente izan den mugimendua izanik, eman dugun
irudiaz #G7ez #G7Biarritz
garaiak aldatu dira, eta ez
gara eraso inperialista bati
aurre egiteko gai.

@mireia_m_z

Julia Shershneva,
Eusko Jaurlaritzako Ikuspegiko
zuzendaria (Berria)

Danimarka oso herrialde
berezia da, jende
izugarriarekin, baina
ikusita Mette Frederiksen
lehen ministroak ez duela
interesik Groenlandiaren
salmentaz hitz egiteko,
atzeratu egingo dut
hemendik bi astera
hitzartuta genuen topaketa

@realDonaldTrump,
Danimarkako agintariei
erantzunez, Groenlandia salgai
ez dagoela esan ondoren

Irailak 1, 2019

jaizki fontaneda

Atzean egiturazko arazo
bat dago: immigrante
gehienek alokairu errenten
arabera aukeratzen
dituzte bizilekuak, eta auzo
xumeetara jotzen dute.
Leku horietan, bazeuden
eta badaude arazo ugari:
ekonomikoak, sozialak,
azpiegitura alorrekoak...
Testuinguru horretan,
errazagoa da gatazkak
sortzea edota etorri
berriari buruzko pertzepzio
ezkorrak piztea.

Pentsiodunak udazken
beroa prestatzen ari dira
Iñaut Gonzalez de Matauko Rada

8

5 astelehen daramatzate Bilboko pentsiodunek protestan; ia 20 hilabete geratu gabe. Mariano Rajoyren gobernuak pentsioak urtero %0,25 igoko zirela
adierazi zuen orduan, eta honek Espainiako Estatuko pentsiodun askoren
haserrea ekarri zuen. Hori dela eta, milaka kalera atera ziren, eta astero protesta
egingo zutela zin egin zuten egoera hobetu arte. Gaur arte daramate protestan.
Espainiako Gobernuaren eraketak asko baldintzatzen du pentsiodunen egoera;
irailak 23a da gobernua eratzeko azken eguna, eta egun horretan ez bada eratzen,
2020ko aurrekontuak ez dira aterako. Beraz, pentsioen igoera %0,25ekoa izango
litzateke datorren urtean.
Egoera hala, pentsiodunak mobilizazio eta borrokaz jositako udazkena prestatzen ari dira. Lehenik eta behin, astelehenean iragarri duten bezala, irailaren
30ean mobilizazio handia deitu dute Bilbon, eta azarorako halako beste bat ari
dira prestatzen sindikatu eta beste hainbat eragile sozialekin batera; izan ere, lanuzteak ere deitu nahi dituzte.
“Hainbat eragile sozialekin elkartu gara, sindikatuak barne, eta hiritar guztien
mobilizazio egunak proposatu dizkiegu, lau orduko lanuzte batekin, langileek mobilizazioetara joateko aukera izan dezaten”, adierazi dio Público egunkariari Jon
Fanok, Bizkaiko pentsio duinen aldeko mugimenduaren kideetako batek. Sindikatu eta eragile batzuek parte hartuko dutela baieztatu dute, eta elkarlanean jardungo dutela esan dute.
“Irabaziko dugu”
Andrea Uña pentsio duinen aldeko ekintzailea borroka hau irabaziko dutela ziur
da: “Ilusio handiz aterako gara kalera, politikariei tinko jarraitzen dugula eta aurrean gaituztela argi uzteko”, dio Uñak. Politikariek haien eskakizunak ulertzen
dituztela uste du Uñak, baina kasurik egiten ez dietela ere argi utzi du.

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

ez hanka ez buru

Uda bat

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

F

rantzia aldean bada, nola esan, gertakizun bat, aurretik dena
irratsaio, hartzeko gero liburu forma. Un été avec izena du,
orokorki, eta urtero eskaintzen diote pertsonalitate bati
(orain arteko guztiak izan dira gizonezko, puntu negatiboa).
Espainia aldean garai batean uda Ana Obregonen hondartzako
irudiekin hasten zen bezala, nire uda partikularra ez da hasten
urteko Un été avec liburua erosten dudan arte. Aurtengo uda
pasa dut modu horretan Paul Valéryrekin –“Je hume ici ma future fumée, / Et le ciel chante à l’âme consumée / Le changement
des rives en rumeur”-. Momentuz, ordea, nire udarik maiteena
jarraitzen du izaten Montaignerekin pasa nuen hura. Besteak
beste nire kontzientziari uzten diolako atzeratzen haren saiakera osoen irakurketa.
Bestela, halako gauzengatik ez balitz, uda ez baitut bereziki atsegin. Are uda bukatzeko desiatzen egoten naiz maiz. Ez
hainbeste uda urtaro gisa, nork ez du eskertzen eguzki pixka
bat azalean, itsasoko brisa pixka bat aurpegian, izozki pixka bat
alkandora estreinatu berrian. Baina bai ofiziala, abuztua, norabait joan behar, zerbait egin behar, guapo egon behar horrekin
(gertatzen zaigun guztia merezi dugu, eta gehiago). Sakonago jarrita, pentsatu nahi dut hurrengo uda noiz iritsiko den desiatzen
hasteko desio dudala uda bukatzea. Gauza jakina baita desioa
beti errealitatea baino askoz ere gauza biziagoa dela.
Tarteka sorpresaren bat: hasten duzu uda, gogo handirik gabe,
nagi ez gutxirekin, uda bat gehiago balitz bezala. Eta, bizitza zer
den, bukatzen duzu lerrootan, Santi Leoné maitearen hutsunea
bete nahian (eta noski bete ezinean). Ikasturte bat pasako dugu
elkarrekin hartara (nik uste azkenerako kariñoa hartuko diogula
elkarri). Ikasturte bat, humanitatearen une gorenekin.

help trump, “autobideko
zaratarekin higuinduta nago"
barren

joseba olazabal, A8-aren zarataren aurkako ekintzailea:
Elgoibarko autopistaren alboan ari da aspalditik zarataren aurkako panelak
eskatuz, eta oraingoan, AEBetako zerbitzu sektretuek Ertzaintza bidali zuten bere
etxera ea "Help Trump" kartelak G7arekin zerikusirik bazuen galdetuz: "Ezetz
azaldu nien, interneten sartu eta erakutsi nizkien azkeneko urteotan publikatu
diren bideo eta abarrak, eta informea osatu eta joan ziren, lasai egoteko esanez.
Harrigarria izan da, ez sinestekoa". (Barren, 2019/08/25)
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8 І PANORAMA
EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

G7-aren

alternatiba

juan mari arregi

M

unduko ekonomiaren ordezkariek, G7ko herrialdeek osaturik,
Biarritz inbaditu zuten kostu
handiko segurtasun gerriko ikusgarri
eta gogaikarri batekin. Kapitalismoaren
eta multinazionalen ordezkariak dira.
Zer ote da haientzako 30 milioi euroko
faktura bat, Biarritzeko egonaldiagatik?
Beraien ondorioekin kapitalismoaren
“aurpegi humanoa” erakutsi nahi dute,
ezkutatuz egiazko helburua: gobernu
guztiak kontrolatzea espolioaren, suntsiketaren eta prekarizazioaren politika
mantentzeko, gutxi batzuen mesedetan.
Elkartasun borroketan hainbeste urtetako esperientzia izanik, Euskal Herriak erakutsi du gure kostaldeak izandako inbasio kapitalista honen kontra
dagoela. Kontragailurrarekin eta desobedientzia zibilarekin erantzun du. Baina horrez gain, ikusarazi du G7ak inposatu nahi duen gizarte eredu kapitalista,
prekario, militarista, heteropatriarkal,
xenofobo, nuklear eta antiekologiko horren alternatiba ere baduela.
Milaka herritarrek argi utzi zuten
G7arekiko aurkakotasuna, eta batez ere
gizarte berri bat eraikitzeko borondatea erakutsi zuten, erdigunean pertsonak eta herriak izango dituen politikez
osatua: justizia soziala, berdintasuna,
solidaritatea, migratzaile ekonomiko eta
sozialen integrazioa, feminismo antipatriarkala, benetako ekologismoa, herrien
burujabetza… Munduaren suntsiketaren
kontra eta dibertsitatearen alde daude;
demokrazia erreala, herrien arteko elkartasuna eta mugen abolizioa eskatzen
dute. Kapitalismoaren amarruak eta haren fronte mediatikoak gainditzea ez da
erraza izaten, baina orain badakigu posible dela G7aren alternatiba izango den
beste gizarte bat eraikitzea.
Irailak 1, 2019

Krisi ekonomikoaren
hurrengo portua
Urko apaolaza avila

A

buztuko beroan, oporraldian harrapatu ditu Europako agintari politiko
ugari, kezkatzeko moduko albiste ekonomikoak: Alemania atzeraldian
sartzeko zorian dago. “Saihestu dezakegu, neurri egokiak hartuz gero”,
esan zuen Peter Altmier ekonomia ministro alemaniarrak Saarbruckeko udako etxetik. Baina egun batzuk geroago Bundesbankak berak jo zuen alarma.
Alemaniako BPGa %0,1 jaitsi zen bigarren hiruhilekoan eta seguruenik hurrengo hiruhilekoa ere antzera joango da; beraz, teknikoki atzeraldian sartuko litzateke Europako lokomotora deitzen dena. Alemaniako geldialdia Txina
eta AEBen arteko gerra komertzialak eta Brexit gogor baten beldurrak eragin
du, esportazioari emanak baitaude –industria ekoizpenaren datuak ere azken
hamarkadako txarrenak izan dira–.
Halako albisteak irakurtzen baditugu paisaia ekonomiko osoari begiratuz,
ikusiko dugu gero eta gertuago dagoela 2007an hasitako krisi ekonomikoaren
hurrengo portua: Erresuma Batuko BPGa %0,2 jaitsi da, Italiakoa zeron geratu,
eskaintza gehiegizkoa da, prezioak eta inflazioa apenas igo dira, interes tasek
barre gurea ematen dute… Krisiaren hurrengo enbata “ez du motibo bakar batek” sortzen, azaldu du Niño Becerra ekonomialari ospetsuak Twitterrez.
Gurean ere abuztuak ekarri dizkigu laino beltz batzuk, kasik oharkabean
igaro direnak: zerga bilketa uste baino txikiagoa izan da Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan –ez da iritsi lehendik nahikoa zuhurrak ziren aurreikuspenetara–,
eta etxe salmentak behera egin du Hego Euskal Herrian, bost urteko hazkundearen ondoren.
Aspalditik ari dira analistak alokairuaren burbuilaz ohartarazten, baita
finantza kasino globalaren arriskuaz eta mundu mailako zorpetze erraldoiaz
ere. Baina Alemaniak ez du zor askorik, eta aukera izango luke gastu publikoaren bidez ekonomia pizteko –austeritatearen ortodoxia hautsiko al du?– eta
denbora irabazteko. Arazoa zor asko pilatuta dutenek izango dute, eta Espainiako eta Frantziako estatuena –BPGaren %98 eta %99, hurrenez hurren– ez
da nolanahikoa.
Albiste huts bat bestearen atzetik irakurtzea, errepideko bihurgune bat
bestearen atzetik kontatzea bezala da, jabetu gabe jadanik mendia eta portua
igotzen ari garela.

PANORAMA І 9

Magnesita
harrobiaren kalte
larriak Erdizeko
ekosistemari
urko apaolaza avila

turkiak espainia-ren jokabidea baliatu du
kurduen errepresiorako
TURKIAKO BARNE MINISTRO SULEYMAN SOYLU. EBko kazetarien galderak
erantzuten ari zela justifikatu zuen Kurdistanen eragindako jazarpena: “Ekintza
bortitzik izan ez bazen ere, hamabi ordezkari katalan prozesatu zituzten orden
konstituzionala suntsitzeagatik bortizkeria eta desobedientzia erabiliz”. Turkiak
HDPko hiru alkate, Amed, Mardin eta Van hirietakoak, kargugabetu ditu PKKrekin
harremana dutela argudiatuz eta udal kontseiluetako guztiak atxilotu, 418 kide .

TURISMOA uZTAILEAN

804.090

Hego Euskal Herrian iragan uztailean izandako
turista kopurua da. Beraz, iaz sasoi berean baino
%4,5 gehiago da hori: %5 gehiago EAEn eta %4
gehiago Nafarroan. Datuek, halaber, argi uzten dute
hirietako turismoak gorantza jarraitzen duela eta
landa eremuan nabarmen egin duela behera. Datuak
Eustat eta Nafarroako Estatistika Erakundearenak dira.

evelyn hernandez. Abortatzeagatik 40
urteko espetxe zigor eskaera zuen El Salvadorreko gaztea absolbitu dute orain. 30
urteko zigorra ezarri zioten 2017an abortatzeagatik. Bortxaketa baten ondorioz
geratu zen haurdun.

ENRIquE MAyA Iruñeko alkatearen irudikoz,
udalaren haur eskolen sarean "euskarazko eskaintza gehiegi dago". Hala adierazi
zuen Hello Egunsenti haur eskolan, 0 eta
3 urte arteko haurren ikasturtearen hasiera
ofizialean.

Magnesitas de Navarra SA enpresak
Erdiz ingururako aurreikusita duen
proiektuak ekar ditzakeen kalteak aztertu ditu Sustrai Erakuntzak txosten
batean. Analisia “hasierakoa” eta “oso
mugatua” dela aitortu duen arren,
hortik ateratako ondorioak kezkagarriak iruditu zaizkio fundazioari.
Bere esanetan, harrobia joango den
tokian 100 hektarea inguru hondaturik gera litezke, horien erdia “aziendarentzako kalitate handiko larreak”
eta pagadi sail zabalak ere bai. Hala,
inguru hartako ekosistema “larriki”
zaurituko luke harrobiak.
ARTZAINTZAREKIN BATERAEZINA
Sustraik salatu duenez, proiektuaren
txostenak onartzen duena baino askoz
handiagoa izango da kaltea, zuzenean
eragiten baitie otadiei, elorriei eta gorostiei. Gainera, esplotaziora iristeko
Artesiagako errepidea handitzeak ere
eragingo luke –egunean 150 kamioi
pasako lirateke–. Fundazioak gogorarazi du, bestalde, Alduideko inguru
hura “kontserbazio bereziko eremu”
izendaturik dagoela, eta bertan behera geratu zen Zilbetiko meategia ere
eremu horretan zabaldu nahi zutela.
Kalte sozio-ekonomikoak ere nabarmenak izango dira, txostenean
agertzen denez, batez ere lehen sektoreari eragingo lioke: “Ezinezkoa da
proposatutako harrobiaren eta artzaintzaren arteko elkarbizitza”.

SerGio matarella Italiako lehendakariak
abuztuaren 27rako gobernua eratzeko
epea eman zien alderdi nagusiei, Legak
gobernua hautsi ondoren. Bost Izarren
Mugimenduak eta Alderdi Demokratikoak
osa dezakete gobernua.
Irailak 1, 2019
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Lurrikarak berriro Kaxmirren
India eta pakistanez gain
talka egin dute
Txina eta AEB-ek
Kaxmir den sumendi lokartua berriro iratzarrarazi du Indiak abuztuan,
bere kontrolpeko zatiari autonomia estatus berezia kendu eta salbuespen
egoera ezarri dionean. Geopolitikaren puntu berezia den Kaxmirren
lehen ere gerran arituak dira India eta Pakistan, bonba atomikoaren jabe
direnak, ez ahaztu. Oraingo irakinaldian, ordea, Txinaren eta AEBen arteko
lehia handiaren uhinak ere nabari daitezke.
Pello Zubiria Kamino

G

eografiak dauzka galdera askoren
erantzunak. Begiratu Asiako atlas bati erdian India ipinita: goian
Txina, ezkerretan Pakistan, erpinean
hiruren artean banatuta Kaxmir. Orain
markatu autopista berri bat txinatarrek
eraikitzen dutena hasi Txinatik eta Pakistanen barrena Indikoraino eta gainera kostalde honetan markatu portu berri
bat, hau ere txinatarrena...
Aldaketok kontrako mugimenduren
bat eragin beharra zeukaten. Hurbilagotik Indiarena, Txinarekiko aspaldiko
lehian bere posizioa ahulduta aurkituko
duelako. Urrunagotik, iparramerikarrena, Txinak Ekialde Hurbilerako eta
Europarako milaka kilometro aurrezteko laburbidea aurkitu duelako, manufakturak esportatzeko bezala erregaiak
inportatzeko. Horra nola lurrikarek astindu duten berriro geopolitikan eremu
sismikotzat jotzen den Kaxmir.
Txinatarrak Kashgar hiritik Arabiako Itsasoko Gwadarrera eraikitzen ari
diren autobidea da Pakistanen egiten
ari diren 62.000 milioi dolarreko inbertsioen ardatza, Pekingo gobernuak Eurasia osoa josteko eraiki nahi duen Bide
bat, Gerriko bat sare estrategikoaren
osagai funtsezkoa, urtegi, zentral elektriko, trenbide eta beste azpiegituraz
osatua.
2.727 kilometroko autobide pribatu berria –Karakorum mendietaraino
doan errepide zahar famatuaren parean
eraikia– espreski asmatuta dago Txina Persiar Golkoraino hurbiltzeko. KaIrailak 1, 2019

mioiek Xinjiangeko Kashgarretik abiatuta, muga Khunjerab lepoan gaindituko
dute (4.693 metroko altueran) eta Indo
ibar gaitzetik Punjaben barrena jaitsi
itsasorantz, Balutxistango Gwadarreko
kaietaraino.
Azpiegitura berrion eraikuntza lanak
zuzenean kudeatzen dituzte ingeniari
txinatarrek. Zenbait hedabidek zabaldu
duenez, espreski antolatutako auzune
gotortuetan bizi dira ingeniari eta kudeatzaile txinatarrok, Pakistango armadak zorrotz zainduta. Horien kontrako
atentatuak ugaritu baitira azken hilabeteotan. Talde islamisten erasoak lehendik ere ezagunak baziren, horiei orain
gehitu zaizkie Balutxistango Askapen
Armadarenak. Hauen atzean Indiaren
eskua dagoela salatu izan du Pakistango
gobernuak.
Bide batez esanda, Pakistango korridore berria Xinjiangetik abiatzeak laguntzen du ulertzen Pekingo gobernuak
bere eskualde hartako uigur jendearen
gainean darabilen zanpaketa. Terrorismo islamista aipatuz aitzakiatzat, uigurrak menderatu nahi ditu uztartuz bizi
pribatu eta soziala kontrolatzeko teknologiarik aurreratuenak eta errepresiozko teknologia zaharrak, hala nola
jende kritikoak hezitzeko kontzentrazio
eremuak, nazioarteko giza eskubideen
erakundeek behin eta berriro salatu dituztenak. Baina Txinako agintarientzako
lehentasunezkoa bilakatu bide da ardatz
ekonomiko berrirako atari hori erabat
kontrolpean edukitzea.

Indiak hilabeteak zeramatzan bere desadostasuna adierazten azpiegitura sare
berriarekiko. Delhiko legebiltzarraren
aitzinean serio mintzatu zen Defentsako ministroa: “Txina-Pakistan Korridore
Ekonomikoaren proiektua Pakistanek
okupatuta daukan Kaxmirretik pasatzen
da eta erasotzen dio Indiaren burujabetasunari”. Abuztuan Delhik Kaxmirren
bere zatiari Indiako konstituzioan daukan berezitasun-babesa kentzea izan da
erantzunetako bat.

Himalaia bazterreko faila
ezegonkorra
II. Mundu Gerraren amaieran dauzka
erroak Kaxmirreko gatazkak. Britainiar
inperioa Asiako bere jabego gehienetatik irteterakoan sortutako India eta
Pakistanen artean Katxemira herrialde
independente neutraltzat geratzea zen
Hari Singh maharaja-ren asmoa.
Alabaina, Pakistan eta Indiaren arteko
lehenbiziko gerrak ekarri zuen herrialdearen zatiketa, 1947an: Azad Kashmir
eta Gilgit-Baltistan Pakistanen esku geratu ziren eta ekialdeko gainerako lurrak
Indiaren Jammu-Kashmir estatuaren barruan. Geroago Txina egingo zen hirugarren zati txiki baten jabe.
1947ko itunak Indiako kaxmirtarrei garbi bermatzen zien autogobernua, Delhiko
gobernuari soilik hiru eskuduntza utziz:
atzerri harremanak, defentsa eta komunikazioak. Autonomia zabal hau Indiako
konstituzioaren 370. artikuluan bermatuta
geratu zen eta hain zuzen ere 370. artikulu
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Kamioi txinatarrak
Pakistango Gwadar hiriko
portuan: Txinak aurkitu
du Persiar golkoraino
hurbiltzeko laburbidea.

horixe da Narendra Modiren gobernu nazionalistak gauetik goizera ezabatu duena.
Kaxmirren zatiketaz geroztik ez dira
gutxi izan Pakistanen eta Indiaren arteko borrokak, ezagunena 1965 gerra,
Nazio Batuen esku hartzez hoztua. 80ko
hamarkadan gehiengo musulmanaren
oldarraldiek eragin zuten Kaxmir indiarretik milaka hinduren ihesa. Indiak
12,5 milioi biztanleko eskualde hori
bere esku atxikitzeko milioi erditik gora
militar eduki ditu bertan geroztik.
Azken hamarkadotan ez zen istilu
handiren berririk, arik eta Modik abuztuko kolpea eman duen arte. Kaxmirren
autonomia ezabatzearekin batera, Indiak turistei agindu die eskualdetik alde
egitea, herritarrei komunikazio guztiak
eten dizkie, eskola eta zerbitzu publikoak itxi, milaka militar gehiago bidali
eta bertako liderrak atxilotu.

India barruko irakurketa eginez, Modik nazionalismo erradikal hinduari
opari bat eman nahi izan dio, konstituzioaren 370. artikuluarekin ezabatuz
kaxmirtar musulmanen eskumen estrategiko bat: immigrazioaren kontrola. Orain hinduek errazago ekin ahalko
diote eskualdearen eraldaketa etniko eta
erlijiosoari estatu hindu bilakatzeko.
Modiren kolpeak irakurketa geoestrategikoa ere badu, Open Democracy
gunean Sarmad Ishfaqek titulatu zuen
bezala, “India eta AEBek bat egin dute
Txina-Pakistan korridore ekonomikoa
oztopatu nahian”. Alegia, Asiako indar
harremanen balsean bikote aldaketa nabarmena gertatu berri dela.
Duela gutxi pentsa ezinezkoa izango
zen aliantza bat eraiki zitekeenik, alde
batetik Kaxmirren ateetan Xinjiangen
uigur musulmanak zanpatzen dituen

Txinaren eta bestetik muturreko jihadisten habiatzat tratatua izateaz gain
AEBen bazkide estua zen Pakistanen
artean. Erantzun gisa, Donald Trump
AEBetako lehendakaritzara iritsi denetik Pakistani hitzartutako 2.000 milioi dolarreko dirulaguntza militarrak
kendu dizkio eta India izendatu bazkide
estrategiko. Eta azken aldian ugaritu
direnean autopista eta beste azpiegitura berrietako ingeni ari txinatarren
kontrako erasoak, bai islamistek eta bai
Balutxistaneko Askatasun Fronteak sinatuak, Pakistanek dio AEBek eta Indiak
sustatzen dituztela.
Arrakala tektoniko bat bailitzan, Kaxmirrek urte batzuen barealdien ostean
lurrikarak eragiten ditu berriro, lokartutako sumendian dar-dar kezkagarriak
senti daitezke. Hiru potentzia nuklear
dira mugakite Kaxmirren. l
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Plazer etikoaren alde

Kapitalismoak desira
sustatzen du etengabe,
baina gozamena
gerorako uzten du beti
Franco Berardik gazterik ulertu zuen kapitalismoaren kontra
borrokatu beharra zegoela, eta Boloniako ikasleen protestak
piztuz geroztik 40 urte luze joan badira ere, italiar filosofoak buru-belarri
dihardu, oraindik ere, bizitza gozagarriagoen aldeko aldarrian.
Kontuz, baina, haren diskurtsoan ez baitira gauza bera gozamena eta
hedonismoa. Gozamenak, benetako eros izateko, etikoa eta enpatikoa izan
behar du. Ekainean Donostiara etorri zen, eta aukera aprobetxatu genuen
harekin honetaz guztiaz hitz egiteko.
danele sarriugarte mochales

1970ean argitaratu zenuen zure
lehenengo liburua: Contraillavoro
[Lanaren kontra]. Arreta eman
dit izenburuak. Nola ikusten duzu
lanaren auzia, lehen liburu hartatik
50 urte igaro diren honetan?
Liburua berrirakurtzen saiatu naiz duela
gutxi eta ez dut piperrik ulertu, halako
hizkera marxista klasiko eta oso konplikatu batean idatzita dagoelako. Nolanahi
ere, liburuan azaltzen den kontzeptu nagusia guztiz gaurkoa iruditzen zait, orain
dela 50 urte baino askoz premiazkoagoa.
Irailak 1, 2019
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Zer esan nahi du lanaren kontrako aldarrikapenak? Esan nahi du ez dugula
gehiago lan egin behar, ezpada gutxiago,
askoz gutxiago. Eta hori ez diot nik bakarrik. Elkarrengandik oso urruti dauden beste bi pertsonak diote. Bata, jakina,
Karl Marx da. Orain dela 150 urte testu
izugarri garrantzitsua idatzi zuen, “Makinei buruzko pasartea” –Grundrisse liburuan– eta Marxek zioenez, kapitalaren
garapenaren ondorioz emankortasuna
handitzen zen, eta emankortasunaren
ondorioetako bat zen lan gutxiago eginda

gauza erabilgarri gehiago sortzen zirela. Beraz, Marxek zioen kapitalismoaren
patua zela kapitalismoa bera gainditzea
makinei eta teknologiari esker.
Zein da beste pertsona?
Larry Page da, Google-eko operazio burua. 2014ko elkarrizketa batean esan
zuen Google-k martxan jarriko balitu
gaur egun garatzen ari diren adimen
artifizialeko gailu tekniko guztiak gaur
egun diren lanen %50 desager daitekeela gauetik goizera.
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Eta hori ona al da?
Ona da? Txarra da? Badirudi teknologiaren potentzia kalterako dela, izugarrizko
desgrazia dela benetan: ba ez, aukera
bat da, baina kapitalismoak ezin du aukera hori onartu, hain justu ere gizakien
lana esplotatzea baita dinamika kapitalistaren oinarria. Hala, kapitalismoak superstizio bat sortu du, lanaren superstizioa, hau da, jan nahi baldin baduzu lana
egin behar duzula. Ideia hori desastre
hutsa da, zeren, horren ondorioz gero
eta lan gehiago egiten dugu, eta, hortaz,
gero eta langabe gehiago daude, gero eta
miseria handiagoa dago, gero eta alienazio handiagoa, sufrimendu latzagoa,
psikopatia gehiago eta abar. Ez da erraza, noski, oso zaila da, baina konponbide bat dago: lanari eskaintzen diogun
denbora kolpean murriztea, eta denbora
gehiago eskaintzea, beraz, hezkuntzari,
terapiari, plazerari… bizitzari.
Terapia aipatu duzu eta hari
horri heldu nahi nioke orain.
Esan izan duzu psikoterapia edo

Azken hitza

hori ez da politika
“Munduan gertatzen ari denak
ez dauka inongo zerikusirik politikarekin. Politika existitzen
zen garaian, arrazionaltasunaren arte bat zen: arrazionaltasun
ona txarraren kontra, edo alderantziz, baina arrazionaltasuna
azken batean. Nolanahi ere, gaur
egun arrazionaltasuna desagertu egin da, finantzaren algoritmoarekin identifikatzen baita
arrazionaltasuna orain. Denek
arbuiatzen dute finantzaren algoritmoa, baina berdin sinesten
dute hura dela arrazionaltasuna. Gaur egungo hiper-saturazio
mediatikoak halako kaka-ekaitz
bat sortu du, eta horren ondorioz, giza burmuinak ezin du
arrazoiz funtzionatu, eta horregatik bozkatu du jendeak Trump
ergel horren alde”.
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egonez emozional eta psikikoen
Nola?
tratamendua ez dela sekula
Hona hemen datu esanguratsu bat: farmodu sistemiko edo kolektiboan
mazia-enpresen estatistiken arabera,
landu. Ikuspegi hori aldatu behar
gazteek erabiltzen dituzte gehien jatorrian zaharrentzako asmatu ziren pilulak
genukeela uste duzu?
–hala nola Viagra eta erekzioa laguntzePasa den mendean bi arazo zeuden, beko bestelako pilulak–. Zergatik gertatzen
reiziak: batetik, arazo soziala, lana, esda hala? Bada, batetik, gazteek ez dakiplotazioa, langileen eskubideak… Eta,
telako ezer erotismoaz, zeren porbestetik, norberaren egonez psikinografiaren iturritik ikasi baikoaren arazoa. Bigarren aratute dakiten guztia, eta uste
zoa, muinean, burgesiari
dutelako pornografia eta
zegokion, neurosiak jotaerotismoa gauza bera
ko norbanakoak ziren,
Gure mundua gela
direla. Azkenik, eta hau
hainbat arrazoi tartetxiki bat da. Jende
da garrantzitsuena,
ko, adibidez, familiaren edo sexualitatea- gehiena izugarri sufritzen gazteek ez daukate asren ondorioz. Gaur
ari da, baina gu saiatzen tirik desira hizkuntzaren bidez adierazteko
egun, bi arazoek bere
gara ez ikusten. Gu
eta garatzeko. Azken
horretan diraute, baibatean, eros fenomeno
na egoera zailagoa da,
gaude gaixo, eta ez
linguistikoa
da, eta hori
zeren bi arazoak nahastu
besteak"
ulertzen ez bada ez da inoiz
egin dira, hau da, gaur egun,
ezer ulertuko erotismoa. Konegonez psikikoa, indibiduala
tsumoaren erritmoa azkartu den
izanik ere, ezin da indibidualki ulerheinean, desira hizkuntzaren bidez garatu ez konpondu, eta berdina gertatzen da
tzeko gaitasuna suntsitu da.
lanaren eta prekarietatearen arazoarekin: arazo hori ezin da sufrimendu psikikotik bereizirik ulertu. Beraz, zerbait
Enpatiaren etika aldarrikatu duzu;
sortu behar dugu, teknika bat, praktika
sentikortasunaren etika, adimenaren
bat edo arte bat, bi auziak elkartzeko,
etikaren ordez.
terapiaren auzia eta eraldaketa edo asZer esan nahi du etikak? Zentzu batean,
kapen sozialaren auzia elkartzeko. Ez da
filosofiaren historian, auzi hori orainerraza, izan ere, sufrimendua gauza badik ez da konpondu. Adibidez, horra hor
kartia dela sinesten baitugu oraindik ere,
Kanten etika, gizarte moderno eta demobaina nik uste dut hauxe dela gaur egun
kratikoaren etika, zeinak, batez ere, arau
bizi dugun esplotaziotik eta sufrimenduunibertsalak aipatzen baititu. Arau intik ateratzeko modu bakarra.
teresgarriak dira, baita onak ere, baina
arauak dira azken batean. Etika arautegi
moduan hartzen badugu, bizitza sozialaPlazerik gabeko desira sustatzen
ren izaera ziniko eta anti-etikoa mantenduen sistema: zure ustez, horixe da
tzen dugu. Bizitza sozialean hainbat gaukapitalismoa.
za elkartzen dira: batetik, egunerokoan,
Esan genezake kapitalismoak etengadirua pilatzeko premia dago; bestetik,
be sustatzen duela desira, baina inoiz
badira zenbait arau, nahi badugu edo ahal
plazerik eman gabe, aitzitik, plazera gebadugu errespetatu behar ditugunak; eta,
rorako uzten duela beti, eta betiko. Kaazkenik, legea dago, zeinak arau etikoa
pitalismoak behartzen zaitu etengabe
ezartzen baitu. Legea eraginkorra izan
produzitzera eta kontsumitzera, baina
daiteke, errepresioa erabiltzen duelako,
inoiz ez gozatzera. Era berean, gaur egun
baina aukera hori ez da oso ona. Orduan,
gertatzen ari den eraldaketa teknolozein da arazoa? Bada, filosofiaren bidez
gikoaren ondorioz, desiraren zirkuitua
esateko, arazoa da Eros eta Agaperen beizugarri bizkortzen ari da, eta plazera
reizketa, hau da, desira eta ontasunaren
sentitzeko aukera beti gerorako uzten
betebeharra bereiztea. Bereizketa horren
du, modu benetan mingarrian. Gaur
ondorioz, etika ez da plazeraren eremuko
egun ezagutzen eta erabiltzen ditugun
gauzatzat hartu. Kontu honetan, besteapantailek, oso-oso ugariak izaki, desira
ren gorputza dago jokoan: nola bizi duhiper-sustatzen dute, eta, aldi berean,
gun bestearen gorputza.
bertan behera uzten dute plazera, betiko
geroratzen dute. Gure garaiari buruzko
Nola bizi dugu bestearen gorputza?
diskurtso nagusi bat da hori, baina iruArazo psikoanalitikoa da. Uste baldin baditzen zait horrek guztiak eragin nabardugu bestearen gorputzaz jabetu gaitezmena duela sexualitatearen eremuan.
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keela, bada, orduan, bestearen gorputza
ez da sekula izango gure sentikortasunaren parte. Aitzitik, bestearen gorputza enpatiaren bidez ulertzen badugu,
hau da, bestearen gorputza gure gorputzaren jarraipena dela ulertzen badugu,
orduan, bestearen plazera gure plazera
izango da, eta bestearen sufrimendua,
berriz, gure sufrimendua. Ez naiz utopiaz ari. Demagun gela txiki batean lau
pertsona bizi direla, eta haietako bat
izugarri sufritzen ari dela: kasu horretan, harekin dauden pertsonek sufritu
egingo dute pertsona horren sufrimenduarekin, eta hala ez baldin bada, horrek
esan nahi du gaixo dagoela. Gu halakoxe
mundu batean bizi gara, gela txiki bat da,
eta jende gehiena izugarri sufritzen ari

da, baina gu saiatzen gara ez ikusten. Gu
gaude gaixo, eta ez besteak. Uste dut arazo psikopatologiko bat dela muinean;
beraz, ez zait moral arautzailea interesatzen, ezpada gaur egungo enpatia falta
sendatzeko zerbait.
Etorkizunari buruz galdetu nahi dizut
orain. Andre Groppleroren Comunismo futuro dokumentalean agertzen
zara, eta zure azken liburua Futurabilidad deitzen da. Arreta eman dit: bi
lanetan kontzeptu bera, etorkizuna.
Nola ikusten duzu datorrena?
Egia esan, ez naiz oso baikorra. Etorkizunari buruz ari garenean ez gara ari halako
gauza irudikatu bati buruz, ez, orainari buruz ari gara, orainean idazten baita

Filosofoa. Gaztetan lotura handia izan zuen komunismoarekin. 1976an Radio Alice irratia
sortu zuen, eta 1977an buru-belarri ibili zen Bolonian ikasleek
egindako protesten mugimenduan. Polizia atzetik zebilkionez,
Parisera joan zen, eta AEBetan
ere bizi izan zen, 80ko hamarkadaren hasieran. Gaur egun,
jaioterrian dihardu irakasle, baina hitzaldiak ematen ditu sarri
han-hemenka. Sakon aztertu
ditu komunikabideak eta teknologiaren zabalkundeak eta aurrerakuntzak gizakiengan izan
duten eragina. Hogeitik gora
saiakera argitaratu ditu.
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etorkizuna. Eta orain, gaur egun, munduko mapari begiratu, eta hor ikusten dut,
Filipinetatik Brasilera, nola ari den zabaltzen arrazakeria eta nazionalismo bortitza, eta nire kautan pentsatzen dut gerra
ekidinezina dela, gerra prestatzen ari dela
gaur egun. Era berean, ikusten dut nola
ari diren agertzen hondamen ekologikoaren eraginak, eta ikusten dut klase politiko nagusiak ez diola jaramonik egiten,
arazo ekologikoa ez zaiola interesatzen
zeren beren kezka bakarra da hazkuntza
ekonomikoa bultzatzea; hori ikusita, nire
kautan pentsatzen dut apokalipsi ekologikoa ekidinezina dela. Baina, Keynesek
esan zuen eran, intelektualen zeregina da
ekidinezinaz hitz egitea. Eta, nolanahi ere,
ekidin ezin dena baino, aurreikusi ezin
dena gertatzen da, eta horrexen zain nago
ni, aurreikusi ezin denaren zain.

zaila zen, baina posible da. Aurreikusi
ezin denak ezin du ezinezkoa izan. Beraz,
gaur egun, zer dago aurreikusi ezinekoa
eta aldi berean posible? Nik komunismoa
deitzen diot. Baina komunismo horrek
ez dauka inongo zerikusirik Leninekin,
gerra garaiko komunismoarekin, Sobietar Batasunarekin eta proletarioen diktadurarekin. Aitzitik, komunismo horren
ardatzak dira aberastasunaren birbanaketa, lanaldiaren murrizketa eta bizitza
zoriontsu eta aldi berean etiko bat bizitzeko aukera –betiere lehen aipatu dudan etikaren zentzuan–.

Eta zer da hori?
Bada, aurreikusi ezin dena ez zaigu besterik gabe zerutik etorriko; aitzitik, aurreikusi ezin dena ahaleratik dator, gertatu ahal denetik: agian aurreikusteko

Donostian pasa dituzun egunotan,
UBIKeko bitartekarien egoera
ezagutu duzu. Zer iritzi duzu
gai horretaz? [Elkarrizketa egin
genionetik UBIKeko langileek
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Hau da, gutxi batzuen
zoriontasunaren oinarria ez izatea
askoren sufrimendua.
Hain zuzen ere! Zoriontasun mota hori ez
da ez etikoa ez erotikoa.

akordioa lortu dute eta greba
amaitua da].
Ezin dut hitz egin Donostian gertatzen ari
den lan gatazka baten inguruan, ez bainaiz hemen bizi eta ez baitut aski ezagutzen. Nolanahi ere, hauxe esan dezaket:
bitartekariak behar ditugu, eta ez bakarrik bederatzi, bitartekari mordo bat behar
dugu. Izan ere, zer egiten du bitartekariak?
Bada gatazka garatzen eta bideratzen du
psikologikoki eta hizkuntzaren bidez. Gatazka luze-zabal hedatzen ari da: gatazka
etnikoa, gatazka soziala, genero-gatazka,
sexu-gatazka… Halako egoera batean non
oldarkortasuna hazten ari baita, bitartekarien armada bat behar dugu. Bitartekariek ezin dute egoera prekarioan egon,
ezin dute segurtasunik gabe bizi, bermeak
behar dituzte, soldata duinak behar dituzte eta asko izan behar dute. Horixe da nire
proposamena, eta ez naiz zuzenean Tabakaleraz ari, ezpada Europako instituzio publikoez. Nire iritziz, bitartekaritza linguistikoak eta kulturalak oinarrizko auzia izan
behar luke Europa benetan gizatiar eta demokratikoa eraiki nahi baldin badugu.
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ngurugiroarekin kontzientziatuta,
berdintasunaren aldeko mezuak zabaltzen, arrazakeriaren kontra, LGTBI
+ kolektiboa aldarrikatuz, minbiziaren
ikerketa sustatzeko aitzindari, Espainiako Estatuaren batasunaren alde, Kataluniako independentzia babestuz, Brexit-aren kontra… aspaldidanik agertzen
zaizkigu enpresak kontzientzia sozialarekin. Enpresa munduan Gizarte Erantzukizun Korporatiboa (GEK) deitzen
zaio. Marketin sailak arduratu ohi dira
horretaz, eta enpresei, noski, euren marka balore jakinekin lotzeaz gain, kasu
askotan “irudia garbitzen” laguntzen die,
eta bide batez gizarte mugimenduetatik
etor daitezkeen boikot mehatxuei aurre
hartzen eta horiek desaktibatzen.
Printzipioz mozkinen zati bat gizartera bideratzeak onerako hartu beharreko jarduna dirudi, eta, nola ez, badira
sinesmen osoz eta asmo zintzoekin egiten duten eragile ekonomikoak. Betiko
gisan, ordea, ipuina ez da dirudien bezain polita. GEK-etan gehien inbertitzen
duten enpresak multinazional handiak
dira. Lobbyetan antolatu eta mozkinak
galtzearen beldur sistema aldaketa handirik nahi ez duten horiek beroiek. Gizarte mugimenduetatik kritika gehien
jasotzen dituzten horiexek. Maiz erabiltzen diren bi adibide argigarri jartzearren, Coca-Cola-k “edari ekologikoak”
ekoizten dituela aldarrikatzen du, egun
bakar batean plastikozko 110 bilioi
botila munduratzen dituen bitartean.
Volkswagenek, berriz, diesel motorrak

Euskal Herritik begiratuta,
erronka handiena
aldarrikapen horiek guztiak
herri proiektu batekin
lotzea eta burujabetzak
egitasmo aurrerakoi bat
garatzeko duen garrantzia
azpimarratzea da

“merkatuko garbienak” izango bailiran
iragartzen zituen, isuriak manipulatzeko gailua instalatuta zuten urteetan.
Zuriketa morea, berdea, arrosa, urdina edo ostadar kolorekoa. Gustu guztietarako. Hipokrisia eta ekintza erretoriko hutsa batzuetan, manipulazioa
besteetan. Baina, beti, karga ideologiko
nabarmenarekin. Publizitate bidez dena
aldatzeko borondatea agertzen dute,
funtsean azaleko kontuetara arreta bideratu eta ezer alda ez dadin. Karbono
isurietan arreta jartzeko, eta ez sistema
kapitalistan eta garapen ereduan. Emakumeei gutxiago ordaintzea banakako
erabakien multzoa izango balitz bezala,
eta ez patriarkatuaren beste ertz bat.
Kritika bera egiten zaie azken boladan sona hartu duten zenbait mugimenduri, esaterako, Europa osoko gazteak
klima aldaketaren aurka kalera atera di-

Estitxu Garai Artetxe
ehu-KO iRAKASLEA

tuen Fridays for Future (Ostiralak Etorkizunaren Alde) ekimenari. Greta Thunberg nerabe suediarraren ekintzaz eta
batez ere sare sozialen bidez hedatu den
ikasle greba honen atzean kapitalismo
berdea interesatzen zaien multinazional eta lobbyak kokatu dituzte mugimendu ekologistatik bertatik.
Bai enpresen marketin jarduna, bai
horrelako mobilizazio mediatiko eta
globalak, mehatxu edo aukera gisa ikus
daitezke. Gazteek ingurumen gaiekiko
kontzientzia garatzea, nahiz eta azaleko kontu horien bidez izan, aukera izan
daiteke mugimendu ekologistak indarra hartu eta gaia benetako ekologismo
iraultzaile eta antikapitalistan kokatzeko. Horren adibide feminismoa. Han eta
hemengoek martxoaren 8aren bueltan
bere mezuak bidaltzeak gaia agendaratzen eta zabaltzen lagundu zezakeen,
baina gero hor egon zen Euskal Herriko
mugimendu feminista aldarri antikapitalista eta antipatriarkalean kokatuz eta
zapalkuntza guztiak aintzat hartuz.
Euskal Herritik begiratuta, erronka
handiena aldarrikapen horiek guztiak
herri proiektu batekin lotzea eta burujabetzak egitasmo aurrerakoi bat garatzeko duen garrantzia azpimarratzea da.
Anje Duhaldek kantatzen zuen moduan:
“Munduak neuretzat hemen dauka bere
hastapena eta nahi nuke ezagutzen
banu dena, konpreni dezaket menperaturik dagoena, hemen hasten baita
dena!”. Mehatxua aukera bihurtzen hasi
beharko.
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Beldurrik ez

Katixa Dolhare-Zaldunbide
IDAZLEA

I

kasturte hastapen honetan, lankide eta
pertsona ezagunek galde eginen didate: “Nola iragan duzu bada oporraldia?
Goxoan? Pausatu zara?”. Baietz baikor
batez erantzun ahalko diet, bakearengatik, betiko erranarekin segituz: “Eta
orain eskola sartzea... Lana eta kezken
aldi... Beharko, no!”.
Bizkitartean, ez ditut batere opor baketsuak bizi izan, alderantziz. Uztailaren
lehen astean, lehenik, Baigorrin iragan
zen populu autoktonoei buruzko seminarioan, izugarrikeriak entzuna ditut.
Aste osoan, Justizia Trantsizionalaren aldeko Erakunde Frankofonoak gonbidatu
adituen solasak izan dira, mundu guziko
tribu mehatxatuen arazoak luze eta zabal
azaltzeko. Larunbatean berriz, mahai-ingurua antolatua zen populu autoktonoen
hizkuntza eskubideez. Hor aritu da oholtza gainetik Ipar Ameriketako indioez
jakintsu handi bat, modu biziki interesgarrian erakutsi duena nolaz tribu horietako norbanako batzuek beren biktima
egoera gainditzea lortu duten, batez ere
literaturaren bidez, hizkuntza nagusi eta
menderatzailean idatzitako kontaketa
edo poesien kodeak zangopilatuz, eta
beren literatura berezia eraikiz. Hizlariak ondorioztatu du populu zapalduek
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berek behar dituztela askatasun bideak
urratu, kultura zapaltzaileen arauetatik
at eta beren kulturaren berezitasunetatik abiatuz. Ohar horrekin bukatzen
zirelako gonbidatuen mintzaldiak, publikoari eman zaio hitza, eta herritar batek,
delako aditu haren konklusioari jarraikiz, hamar bat minutuz aurkeztu du Garabide elkartearen lana, horren xedea
dela kooperazio linguistikoa bultzatzea
hizkuntza gutxituetako populuen artean,
hots, hizkuntza menderatuen biziberritze prozesu esperientzia berezien trukaketa. Herritar hori mintzatu da euskaraz
lehenik, ondotik frantsesez. Ikusi beharko zenukeen, irakurle, aipatutako jakintsu handiaren bat-bateko ezinegon eta
haserrea, euskarazko hitzartze horren
nondik norakoak ulertu ezinik. Ustez eta
herritar hori biltzarra nahasteko xedez
publikoari hitza konfiskatzera etorria
zela, oihukatu zuen mikrofonoan: “Isil
zaitez, hitza monopolizatzen duen euskal aktibista hori! Terrorismo linguistikoa da!”. Publikoak eta antolatzaileek
berehala iharduki zuten eta jakintsu handiari behar ziren azalpenak eman zizkieten, baina erranak erran: beldur eman
zidan ikusteak hein horretako adituak
badirela populu autoktonoen hizkuntzen

PAULA ESTÉVEZ

defentsan engaiatuak, eta aski zozoak
euskaldun bat Baigorrin gai horri buruzko goi mailako batzar batean “terrorista
linguistiko” hitzekin iraintzeko.
Berantago, agorrilean, zeharkako esperientzia psikologiko gogorra bizi izan
dut, jazarpen moral dorpea jasan duen
hurbileko bat lagundu dudalako, beste adiskideekin, ahal bezala bizitza normal batera itzultzen. Hor ere ikaratu naiz
ohartzeaz zein bortitzak izan daitezkeen
giza trukaketak, eta bi presunen arteko
konfiantza zein errazki bihur daitekeen
mesfidantzazko, gorrotozko edo beldurrezko harremana.
Beste gisako daldara eman didate
haatik, agorril hondarrean, zoko-moko
guzietan zeuden polizia, jendarme eta
soldaduek, G7 absurduaren kari denen
bistan gain-gainetik armatuak, helikoptero, motor eta beste ibilgailuen burrunba beldurgarria lagun.
Baina, zer ba? Hain ikaratuta nengoela ez nuen pentsatzen... Ongi gogoetatu-eta, iruditzen zait inguratzen gaituen
terrorismo giroak harrapatu nauela alferregi egon naizelako uda honetan. Betor
ikasturte berria, beldurrik gabe lotuko
natzaio berriz lanari, jende ona eta etorkizun hobea xede.
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Talaiariak,
zirgariak eta saregileak
Haizea Nuñez
Abokatua

B

ederatzi egun pasa dira Donostiako Aste Nagusi Piratari hasiera
eman genionetik. Sei egun, eraso
sexisten aurkako protokoloa aktibatu
eta emakumeon* aurkako erasoak bata
bestearen atzetik etortzen hasi zitzaizkigunetik. Bi egun Irutxuloko trans, bollera eta emakumeok*, uniformatuen
blokeoaren gainetik Alde Zaharreko
kaleak gauez hartu genituenetik. Egun
bat besterik ez da igaro Irrikitaldia
amaitu denetik eta oraindik korapiloak
ditut barruan: bata diafragma aldetik,
bestea zintzurrean.
Zaila egiten zait, oso zaila, onartzea
geure buruak ohitu behar ditugula beldurrarekin bizitzera. Ez dut onartu
nahi emakume*, bollera edo transa izatea beldur izatearen baliokidea dela. Ez
dut onartu nahi aske izateko besteengan beldurra sortzeko indarra, indarkeria, behar dela. Baina azken egunetako
errealitateak horretara bideratzen nau.
Nola egin behar diogu aurre gure aurkako indarkeriari? Nola egin aurre gu
erasotzera datorrenari? Zein da autodefentsaren momentu eta ekintza zilegia?
Erasotua izan eta gero, noiz hasten da
osatze prozesua? Zer egin sinesten ez
diguten instituzio mediku, polizial eta
administratiboen indarkeria instituzionalaren aurrean?

Galderez gaindi, hiru helduleku gorpuztu dira aste horretan, behin behineko ziurtasunak. Talaiariek azken urteetan egindako lana ezinbestekoa izan
dugu: ur azpiko korronteak eta zeruko
ekaitzak identifikatu gabe ezin izango
baikenion erasoaldi honi neurria hartu.
Zirgariek irakatsi diguten indar kolektiboari esker gai izan gara erasoek hondoratutako urpeko ontziak ur azalera ekartzeko. Eta, azkenik, etengabe zabaltzen
ari garen saregileen ehunak babesleku
ordezkaezina eraiki du; instituzioek eta
polizia indarren beraien kokapen eta
izaera heteropatriarkala eta kapitalistatik eman ezin diguten gune segurua.
Gaur ezin izan dut beste gaiez idatzi.
Azken egunotako iluntasunean aurkitu
dudan argia piztu dutenak ditut buruan.
Hondamendian bizirik irauten lagundu
diguten abangoardiako hiru zutabe horiek osatu dituzten emakume*, bollera
eta transak. Milesker talaiariei, zirgariei
eta saregileei. Eta eskerrik asko atzeraguardia zaindu duten Pirata guztioi,
egitaraua gelditu genuen egunean sukaldari lanetan aritu ziren Kijerako kide eta
anonimoei: duela urte batzuk ezinezkoa
zena aurten posible egin duzuen guztioi.
Elkarrekin indartsuagoak gara. Elkarrekin osatzen gara. Elkarrekin edozer
dugu posible.

Hitz morez margotuak
Itziar bardaji
GOIKOETXEA
irakaslea

B

itan ikusi dut uda honetan, eta bitan haserretu. Gatibu, Sanferminetan. Iraultza feminista izango delako, kanta eskainia nafar sorginei. Ez al
ginen ba printzesa kapritxosiek, aramu
pozoitsuak? SuTaGar, Bilboko jaietan.
Eraildakoen eta bortxatutako emakumeen omenez errepertorioko balada
sentikor erromantikoena, sekula moreak izan ez diren hitz margotuak.
Hamarkadetan patriarkatuarekin
arazorik zutenik aipatu ez duten gizonezko hegemoniko pribilegiatuez osaturiko taldeek eszenatokitik nahi dute
feminismoa bultzatu. Neofeministo naiz
txapa merke lortzen da, esaldi bat esa-

teak ez du sobera nekatzen eta. Hau populismoa da, eta apropiazioa. Zinezko
errekonozimendua nahi dugu, apala, ez
paternalista eta borroka honen subjektuaren beharrei begira.
Lagun gizonezko, feministok zenbait
gauzatan arrazoia dugula iruditzen hasi
bazaizu, egin ezazu egin beharreko barne lana, dekonstrukzioa, erreparazioa,
hausnarketak... Jabetu zaitez, ordea, patriarkatuak mikrofonoa, lehen lerroa,
ikusgarritasuna eta protagonismoa zuei
eman eta besteoi ukatzen dizkigula. Patriarkatua borrokatzeko eman ezazue
pauso bat atzera. Belarri eta begi gehiago, aho gutxiago.
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Oraindik garaiz
Nerea Ibarzabal Salegi
Bertsolaria

A

uzo txikietako festetan hazitakoak
gara gure inguruko asko; uda osoa
muinoz muino. Ikurrina txikiz betetako zintak teilatutik teilatura, barra
bat toldo urdin edo gorri batek estalia,
ermita, arratoi txakur bat bueltaka, “meza-idi-probak-mus eta briska txapelketa-bertsolariak-umeen jolasak” egitarauan. Eta umeen jolasetan aritzetik mus
txapelketan parte hartu ahal izatera hamar bat urte igarotzen direnez, gazte
askok alde egin dugu urteroko auzoko
festetatik inguruko herri handiagoren
bateko festetara.
Gazte horietako batzuk itzuliko dira,
familiakoen konpromiso maila historikoak eraginda edo beharbada hautu pertsonalez, eta beraiek izango dira muntaiaz edo pintxoez arduratuko direnak.
Beste batzuk egitarau forman itzuli gara,
izan bertsolari, trikitilari, abeslari bezala. Zortea da eta inplikazio emozional
handia eragiten du itzultzeko aukerak,
baina, oro har, zahartuz doa auzoetako
jaietako bisitarien profila; bakan batzuk
gara 30etik beherakoak, eta badakigu
50-70 urte bitarteko jendeari kantatzera, zerbitzatzera edo kasu egitera goa-

Herri txikietako auzoak
aldaezintzat eta
kontserbadoretzat hartzen
baditugu, potentzial
handiko esparruak
heriotzera kondenatzen ari
gara. Herrigintza, kultura,
feminismoa, ekologismoa…
Nahi dugun hori lantzeko
beste guneek adina aukera
eman ditzakete auzoek
zela. Eta hori aberasgarria izan daiteke,
baina aztergarria ere bai –eta festa eredua bere amaierara iristen ari dela ere
iradokitzen du–.
Zein gorputzaldirekin joaten gara horrelako lekuetara? Zer da “auzoko pertsona nagusi” esanda burura datorkiguna? Zer esaten diegu, zerekin egiten
dugu umorea, zein erreakzio espero

dugu beraiengandik? Ez ote zaigu gertatzen betidanik gune tradizionaltzat izan
ditugulako, geuk ere ez dugula hainbeste
ahalegin egiten zerbait alda dadin? Izan
egitaraua, izan diskurtsoa, izan kantutegia… Bertsolaritzaren kasuan ia beharrezkoa da ingurura egokitze bat, gure
munduen arteko lur komun bat bilatu
eta horren bidez konektatzea publikoarekin, baina zein bidezidor hartzen ditugu? Zer esaten dugu emakumeez, zer
gizonez, zer sexuaz, zer politikaz?
Herri txikietako auzoak aldaezintzat
eta kontserbadoretzat hartzen baditugu,
potentzial handiko esparruak heriotzera
kondenatzen ari gara. Herrigintza, kultura, feminismoa, ekologismoa… Nahi
dugun hori lantzeko beste guneek adina
aukera eman ditzakete auzoek, gureagotzeko eta gaurkotzeko. Asko larri dabiltza: talde berrien aurrekonturik ordaindu ezinda, barrako txandak betetzeko
jenderik barik, lehengoari eusteko indar
justuekin ezer berritzen hasteko. Pentsatu beharko genuke honen inguruan,
bai udalek, bai herritarrok. Zer nahiko
zenukete entzun zuei buruz 2055. urteko zuen auzoko jaietan?
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g7 Euskal Herrian

Nola egin aurre
munduko
boteretsuenei?

Lapurdi militarizatu du Frantziako
Gobernuak “munduko zazpi herrialde
garatuenetako” agintarien bisitaren harira.
Urtebeteko lanaren ostean, kontra-gailurra
antolatu dute kapitalismo gordinenari aurre
egin nahi izan dioten herritarrek. Milaka
poliziaren erdian, ez da batere erraza izan.
ARGIA bertan izan da egunotan, kontatzeko
bertan bizitutako pozak, tristurak, ezinak,
ekinak, tentsioak eta elkartasun keinuak.
Z. Oleaga / Amaia Lekunberri
Dani blanco / mikel olabide

22 І politika

Ficoban hitzaldi eta mahai-inguru oso jendetsuak egin dituzte, baita eragile sozial eta politikoen azoka ere.

Ezkerreko argazkian Gazteen Gunean hitzaldia, eskuinean heteropatriarkatuaren aurkako manifestazioa Hendaian.

A

steazkena, abuztuak 21, goizeko hamarrak. Hasi dira
hitzaldiak Irungo Ficoban,
lehen oihal etxeak muntatzen
ari dira Urruñako kanpalekuan eta kanpotik indartsu bertaratzen
ari da Bidasoaldera goi bilerarekin ados
ez dagoen jendea. Hasi da kontra-gailurra Euskal Herriko G7 EZ eta Frantziako
Estatuko Alternatives G7 plataformek
elkarlanean antolatuta. Baina ofizialki kontra-gailurra gaur hasi den arren,
aurretik gauza asko gertatu da, eta aurrekari horiek garrantzitsuak dira aste
osoan gertatuko dena ulertzeko.

Auzolana vs auzolana

Auzolana ia edonork ia edozertarako
erabiltzen duen kontzeptua bilakatu da
–“Euskadi, auzolana”, dio Eusko Jaurlaritzaren leloak–. G7aren gailurra gauzatzeko egin duten auzolan kapitalista
ez da gutxiestekoa: Frantziako Estatuko
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administrazio osoa antolaketa lanetan;
komunikabide publiko zein pribatuak
hitzorduari hauspoa ematen; Hegoaldeko gobernu autonomikoak polizia eta
mugikortasun arloan baliabide asko eskaintzen; Biarritz eta inguruko herrietako alkateak merkatariak presionatzen
eta limurtzen negozioak itxi ez ditzaten –irabazirik ez izatekotan estatuaren
diru-laguntzak bermatuz, esaterako–;
20.000tik gora CRS, BAC, udaltzain, Espainiako eta Frantziako militar, Ertzain,
Espainiako Polizia eta Guardia Zibil errepresio eta kontrol lanetan –Baionan Alemaniako Polizia ere ikusi dugu–.
Paraleloan, beste auzolan herrikoi
erraldoia ere joan da bere bidea egiten:
“Orain urtebete hasi ginen lanean Ipar
Euskal Herritik. Irailerako izaera nazionala eman genion, Hegoaldeko eragileekin. Parisen beste plataforma bat sortu
zuten. Bion arteko elkarlana abiatu, eta
amaierarako lortu dugu ia plataforma

bakar gisa aritzea. Hori jada garaipena
da”, diote Itziar Fernandezek eta Eñaut
Aramendik, kontra-gailurreko G7 EZ plataformaren bozeramailetako bik.
G7aren aurkako arrazoibideetan
adostasunak ehuntzea erraza izan zaie
plataformen kide diren 85 sindikatu, alderdi politiko eta mugimendu herritarrei. Baita kontra-gailurraren eredu orokorra zehaztea ere, bi une ezberdinduz:
abuztuaren 21 eta 23aren arteko ildo
eraikitzailea, alternatibak ikusarazteko
xedea daukana; eta 24tik eta 26ra arteko
aurkakotasun ildoa, protesta eta mobilizazioetan oinarritu dena. Euskal Herria,
bere errealitateak eta aldarrikapenak
ikustaraztea garrantzizkoa zen G7 EZ
plataformako kideentzat.
Baina bidea ez da zailtasunik gabea
izan. Tentsio iturrietako bat: jorratu
beharreko gaiak. “Eragile ugari dago eta
bakoitzak nahi du berea egotea, baina ez
dago denerako tokirik”, dio Aramendik,
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"Kontzertu salbaia" deituta zegoen Uztaritzen, eta Frantziako Poliziak inguruak hartu zituen arren, militarrak esnatzeko moduko zarata egin zuten.
programazio taldeak egin duen sintesi
ariketa goraipatzeaz batera. Beste tentsio iturburu nagusietakoa, nagusiena
ziurrenik, klasikoa da kontra-gailurretan: borroka moldeen eta horien osagarritasunaren ingurukoa.
Bi auzolan kontrajarri, mamiz eta azalez. Ez bi mundu erabat ezberdin, zoritxarrez: kontra-gailurraren prestaketa
lanetan salatutako sexu erasoak, borrokatzen den hori maiz kanpoan ez ezik
barnean ere badela gogorarazi du.

Beldurra vs
konbentzimendua

Muga zeharkatzea eta kaleetan ibiltzea
izugarri nekeza izango zela, oinarrizko eskubideak bertan behera geratuko
zirela, Biarritz eta inguruak militarizatuko zirela, istilu larriak aurreikusten
zituztela –euskaldunek hainbestetan
bete duten “gaizto” papera “kanpotar
antisistemei” emanez–. G7aren babesleek beldurra zabaldu dute. Ematen du
herritar kritikoak geldiarazteko estrategia komunikatiboa izan dela, gerora errealitatea ez baita horren gordina
izan.
G7 EZ plataformako kideek mezu
horiek indargabetzeko ahalegin berezia egin dute azken asteetan. Jardueren
izaera alai eta eraikitzailea nabarmendu dute behin eta berriz, egun zehatz
batzuetan istilurik ez zela egongo
ziurtatu diete herritarrei, eta balizko
tentsio uneak igandeko ekimen desobedientera mugatu dituzte. Milaka herritar batzuk behintzat erakarri dituzte.

Alternatibak eraiki

Asteazkenetik ostiralera, gune ugaritan
alternatibak ikusarazi eta eraikitzeko
beharrean zentratu da kontra-gailurra.
Antolatzaileen hitzetan, 6.000 pertsonatik gora ibili dira hara eta ona Urruña,
Hendaia eta Irun artean. 100 tailer eta
hitzaldi baino gehiago, otorduak, erakusketak, kontzertuak, dantzak, poteoak, konspirazio txiki eta handiak,
asanbladak, eskaintza mardula izan da
oso. Ekimen batzuk kontra-gailurrean
bertan erabaki dira, adibidez, ostegun
goizean manifestazio batek kanpalekutik Hendaiako Kaneta porturainoko bide
luzea egin du, eta egun bereko iluntzean
energiaz beteriko manifestazio feminista ez-misto batek Ficoba eta Kaneta lotu
ditu, jazotako eraso sexista gaitzetsiz.
Ostegun gauerdian, Uztaritzen, Ipar Euskal Herriko gaztetxe ugarik elkarlanean
antolatuta, herriko lizeoan lo egitekoak
diren militarrei loa galarazteko “kontzertu basatia” egin dute izarren azpian,
RIP taldearen Policía No gisako kantuak
herrian zabalduz.
Ficoban eta Les Variétés zineman izan
dira hitzaldi gehienak, zazpi ildo nagusitan banatuta: kapitalismoa, ingurumena, feminismoa, herriak, demokrazia, inperialismoa eta migrazioak. Herri
mugimendu eta eragile politikoen azoka
egin dute otorduen aretoan, eta guztien
artetik gehien nabarmentzen zen EH Bilduren karpatxoak bertaratutako kide askoren artean zeresana eman du. Tarteka
inurritegi itxura hartu du erakustazoka
erraldoiak, hitzaldi askotan kanpoan ge-

ratu da hainbat lagun. Kontraste kuriosoa sortu du jendearen eta espazioaren
arteko nahasketak: herrigintzari loturiko pertsonak izan dira nagusi, eta horrek
izaera herrikoia eman dio guneari; eraikinaren formalak, aldiz, egiteko zenbait
modurekin batera, kutsu instituzionalizatua eman dio espazioari. Euskal herritarrak izan dira gehiengo Ficoban eta
pasilloetan euskara asko entzun da.
Kanpalekua bestelako espazioa da.
Batzuentzat batez ere lo-toki funtzioa
bete du eta eguna gainontzeko guneetan
eman dute. Askorentzat bizitoki integrala izan da, ordea. Bertan egin dituzte
otorduak, antolatu dituzte hitzaldi eta
ekimen publikoak zein isileko bilerak,
edo luzatu dituzte parrandak. Giroa
atzerritarragoa, frantsesagoa da. Bertan
eman dute denborarik gehiena Jaka Horiek, anarkistek edo mediku eta abokatu
taldeek, besteak beste. Orotara 2.000
lagunek egin dute behinola Nestlé konpainiako langileak oporretara etortzen
ziren lekuan.
Parte hartzaileetako ugarik aipatu
duen sentsazioetako bat izan da Ficobako eta kanpalekuko espazioak elkarrengandik urrun xamar zeudela eta batzuek
elkarri bizkar emanda egin dituztela
hiru egunak. Hendaian, Topaketa Intergalaktikoen gune izan den AmbaZADatxoak eta eskolak beste guneek baino
dimentsio txikiagoa izan dute. Bi espazio
horietan bateko eta besteko pertsonen
nahasketa handiagoa izan da. Topaketak
Bretainiako Notre-Dame-des-Landeseko
gune okupatuaren eta Amankomunak
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Black block-a Urruñako kaleetan barrena autopista moztu asmoz.
sarearen artean eraiki dituzte, formala
eta informala nahasiz: hitzaldiak eta tailerrak, kantu poteoak eta soka dantza,
musika, otorduak; eta taberna giro lasaian, kolektibo ugariren materiala ikusgai. Giro ederra nagusitu da, jendetsua
tarteka.
Eskolan tailerrak antolatu dituzte, eta
Gazte Gunea ere bertan izan da. Hemen
ere jendearen joan etorria etengabea
izan da. Gune honen antolatzaileek nabarmendu duten pozetako bat Euskal
Herriko eta atzerriko gazteen artean
egindako hartu-emanak izan dira, eta elkar elikatzaileko balio izan dute.

Desobedientzia eta
indarkeria

Borroka moldeen inguruko desadostasun eta tentsioak izan dira kontra-gailurrean. G7 EZ plataformaren barnean
aspaldi adostu zen, agintarien goi-gailurraren aurka desobedientzia ekimenak deitzea, ez-biolentziaren markoaren
barnean. Baina hori zehazteko orduan
arazoak eta ikuspuntu desberdinak azaleratu dira. Noraino jo, zer modutan, zer
helbururekin; desobedientziaren adiera
bera; prefetarekin negoziatu edo ez eta
Irailak 1, 2019

zaindu zituzten, balizko erasoetatik banoraino; zer neurritan onartu edo gainbestu asmoz. Borrokaren ikuspuntu eta
ditu ezarritako debekuak eta mugak;
molde ezberdinak, ia muturrekoak zenzenbateraino izan nahi diren protesta
bait kasutan, kontra-gailur berberaren
adierazpen guztiak kontrolpean. Kontra
baitan. G7aren aurkako kontra-gailurra-gailurraren hasierako egunetan, eztaren antolatzaileek bankuen aurrean bobaida horietako batzuk oraindik irekiak
londresak jarri izanak haserrea eragin
izan dira antolatzaileen artean.
du zenbait sektoretan, sare sozialeIndarkeriazko borroka moldeak
tan ikusi denez.
ez zituztela erabiliko adostuMuturreko ikuspuntu
ta zeukaten plataforma100 tailer eta
horiek agerian utzi ditu
ko eragileek. Inork erahitzaldi baino
ostiral arratsaldez kanbiltzekotan, horren
palekutik abiatutako
baloraziorik ez zuen
gehiago, otorduak,
egingo G7 EZek, bai- erakusketak, kontzertuak, manifestazioak. Welcome to paradise dio
na plataformak antodantzak, poteoak,
Urruñako etxeen arlatutako ekimenetakonspirazio txiki eta
tetik 200 pertsonak
tik apartekoak zirela
dakarten pankarta
ulertaraziz. Indarkehandiak, asanbladak,
beltzak eta zuzenean
ria erabiltzearen alde
eskaintza mardula
doaz autopista moztera.
dauden talde eta perizan da oso
Bidean poliziarekin topo
tsona batzuek hori onaregitean istiluak sortu dira.
tu zuten antza, baina beste
Kanpaleku inguruetan gas negar
batzuek ez, eta tentsioa nabaria
eragilea eta gomazko balak jaurti ditu
izan da kontra-gailurraren egunetan.
poliziak, eta gutxienez 17 pertsona atxiEsaterako, kanpalekuan “pazifismoaren”
lotu. Gertaerak nabarmen kolpatu du
aurkako pintaketak ugariak izan dira;
kanpalekua, bertan lasai zeuden ehunka
larunbatean Hendaian egindako manilagunek poliziaren furgonetak gora zefestazioan, ostera, banketxeen kartel eta
tozela ikustean harrika erantzun baitute
kutxazain automatikoak pankartekin
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Milaka lagun batu ziren larunbat goizeko manifestazioan, G7 EZ plataformak deituta.
barnera sartzea eragotzi asmoz. Atsedenerako gunea defentsarako eremu bilakatu da, sarrerako bidean eraikitako
hainbat barrikadak erakusten dutenez.
Biharamunean Kontra-gailurra ezin da
monopolizatu izenburupean artikulua
argitaratu dute manifestariek, salatuz
“plataformaren sektore indartsu baten
kutsu autoritario nahiz blokeatzailea.
(…) Kontra-gailurrek ez dute hegemoniaz ulertzen; munduko borroka askok
bat egiten dute Iparraldean egunotan,
elkar ezagutu, eraiki, suntsitu eta bihotzetan daramagun mundu berri hori
utopiatik errealitatera eramaten. Bide
guztiak dira zilegi G7aren eta haren
munduaren kontra”, azpimarratu dute.

Ekintzak, molde
ezberdinetakoak

Baina asteburuaren atarian mahai gaineratutako borroka molde ezberdinen
arteko tirabirek ez dute hankaz gora jarri larunbat goizeko manifestazioa: erabaki bezala, lasaitasunez eta “bortxarik
gabeko metodoz” egin du Hendaiatik
Irunerako bidea. Eremu eta eragile sozial askotariko 15.000 pertsonak hartu
du parte bertan, antolatzaileen arabera.

40 minutuz atxiki gaituzte eta babeseNorbanakoek daramatzaten banderek
rako materiala kendu –kaskoak eta beeta ikurrek erakusten dutenez, arrazoi
gia gasetik babesteko betaurrekoak–,
desberdin askorengatik batu da jendea
manifestazioak amaitzean bila joateko
mobilizaziora. Kolore bat falta da: Black
adieraziz eta kazetariak bagara “urrublock-aren beltza. Baionan arratsaldenagotik grabatzeko” gomendatuz. Ugari
rako egina dagoen deialdira joanak dira
izan dira egunotan autoritateek ingoizean goizetik.
formatzeko eskubidea urratu
Tonu ilunak nagusitu dira
dutela salatu duten kazelarunbat arratsaldez Baiotariak. Polizia kontrolak
nan egindako mobilizapasa dituzten pertsozioan, deia egin dutenak Jaka Horiak
Argazkiak hemen egoteak nak, aldiz, Baiona
Ttipian itxi dituzte,
izan arren. Jende
esan nahi du, Macron,
“dena amaitu arte”
kopuruz goizekoa
herritarren eskuetan zaudela. bertatik ateratzea
baino xumeagoa
izan da manifestaPresidente jauna, ez badiozue debekatuz, Errobi
gaineko zubiak hezioa, besteak beste
klima larrialdiari eusten,
siekin moztuz, adipoliziaren muturrekrimena egingo duzue zuk bidez. Manifestariek
ko kontrol mekaniseta G7ko zure lagunek
ez dute saihestu hemoek zeharo zaildu
rriko
irteera guztietan
baitute hirigunera sarSusan George
parez pare izan dituzten
tzea. ARGIAko kazetarioi
poliziekin enfrentamendua,
gertatuak balio badu egoera
eta poliziak lehen unetik erabili du
ilustratzeko, Baionara autoz iritsi
ur kanoia, gomazko balak eta gas potoak
aurretik kontroletan geratu eta errehorien kontra. Istiluen une gorenean,
gistratu, hirira heltzean aparkalekuan
poliziak 30 gramo TNT-z osatutako
kalez jantzitako poliziek autoak eta moGLIF4 granada ere jaurti du jendearen
txilak erregistratu dizkigute; ondoren,
artera, dokumentatuta geratu denez.
Baiona Ttipira bidean berriro geratu eta
Irailak 1, 2019

26 І politika

Istiluak izan ziren Baionan,
Errobi ibaiaren inguruetan batez ere.
Igande arratsaldean Jaka Horien deialdian
poliziaren presentzia itogarria izan zen.
Irailak 1, 2019
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Desobedientzia zibilaren aldeko hautua egin duenik ere izan da. Baiona Ttipian bertan, igande goizez, Alternatiba,
ANV-COP21 eta Bizi! mugimenduek deituta Potreten Martxa egin eta 900 lagun
bildu dituzte, antolatzaileen arabera.
Macronek klima aldaketaren aurrean
neurri eraginkorrik ez duela hartzen salatzeko, Frantziako Estatuko 128 herriko etxetatik erauzitako presidentearen
potretak erakutsi dituzte, baita goi-bilera hastear zela Irisarrin kendutakoa ere,
bertaratutakoen txalo zaparrada eraginez. Jendeak estalitako potretak eraman
ditu, benetazkoak zein ziren identifikatzea zailtzeko, eta denen artetik egiazkoak erakutsi ostean, berriz ere ezkutatu
dituzte. Baionan manifestatzea debekatuta egonik, poliziak ez eskurik hartzea
erabaki du eta Attac-eko ohorezko lehendakari den Susan George idazlea buru,
prentsaurrekoa eman dute: “Argazkiak
hemen egoteak esan nahi du, Macron,
herritarren eskuetan zaudela. Ekintza ez
-biolento honen ostean argazkiak beren
lekuetara itzuliko dira. Presidente jauna,
ez badiozue klima larrialdiari eusten, krimena egingo duzue zuk eta G7ko zure
lagunek”, adierazi du mundu osoko dozenaka hedabideren aurrean.

Militarizatutako eremua

Polizia kopuruak setio egoeran murgildu du Lapurdi, eta bazter guztietan indar armatuak egoteak nabarmen zaildu
du herritarren egunerokoa, izan bertako
bizilagun, manifestari edo antolatzaile.
Astelehen goiza baino lehen 83 atxilotu aipatzen dituzte agintariek –ez denak
manifestariak, asko errepide kontroletan
geraraziak–. ARGIA lekuko izan da nola
atxilotu duten pertsona bat gertaerei begira zegoela, eta asko herrialdetik kanporatuak izan dira 24 eta 48 ordu artean
atxilotuta egon ostean.
G7 EZ plataformak ere azken orduko
aldaketak egin ditu aurreikusitako ekintzetan, setio egoera horretan pertsonen
segurtasuna bermatzea ezinezkoa dela
aipatuz: igande eguerdian zazpi biribilgunetan manifestatzeko debekuaren aurka
egitekoa zen “Ortzadarra” izeneko protesta moldatu eta Angeluko plaza batean
egin asmo zen herri harresia deitu zuen
azken orduan; igande goizean, ordea,
ekintza bertan behera uztea erabaki zuen
plataformak, ekimen desobedienteetan
parte hartu nahi zuen jende askoren artean frustrazioa eraginez. Horrez gain,
kontra-gailurraren antolatzaileetako Joseba Alvarezen atxiloketak oihartzun

Susan George, herriko etxeetatik kendutako Macronen koadro bat eusten.
zabala izan du. Gaueko ordu txikietan,
Urruñako kanpaleku inguruan poliziarekin istiluak zirela jakin berritan, Biarritzetik kanpalekura autoz zihoala poliziaren kontrol batean geratu eta ezin
zuela Frantziako Estatuan sartu jakinarazi diote, bera izan arren ordura arte
instituzioekin harreman-lanak egiten ari
zena. Hurrengo eguerdian askatu dute
Behobian, beste atxilotu asko bezala.
Egitarauko ekintzak bertan behera utzi
arren, garaipen hitzez mintzatu zitzaigun
Eñaut Aramendi G7 EZ plataformako bozeramailea: “6.000 pertsona, 100 konferentzia, 15.000 pertsona manifestazioan;
guk esaten ahal dugu jada gure kontra
-gailurra irabazi dugu”.
Oztopoak oztopo, berenari eutsi diote
Jaka Horiek, eta poliziaren presentziaren gainetik beste deialdi bat egin dute
igande eguerdian Bidarten. Manifestariak bezainbeste dira poliziaren furgonetak:ekintzaren tamainaren aldean
desproportzionatua den operazioaren
ondorioz, ezer hasi aurretik atxiki dituzte herritarrak ia bi orduz. Gertatzen ari
zenaz informatzera joandako kazetariok
ere lana egiteko zailtasun etengabekoak

izan ditugu, identifikatu, miatu eta herritarrokin batera atxiki gaituzte. Amnistia
Internazionaleko bi ikuskari ere poliziak
atxiki ditu.
Igande arratsaldean, protestara joandako ekintzaileen artean nekea nabarmena da: Hendaian 16:00etan manifestazio
inprobisatua Polizia etxearen aurretik
igaro da; 17:00etan atxilotuak askatzea
exijituz Baionan deitutako mobilizazioa
egin behar zen lekuan polizia mordoa,
kazetariak eta ikusmiran joandako herritarrak bildu dira, baina manifestaririk
apenas ez. G7aren aurkako ekintzaren
bat aurrera eramateko baldintzak, jada,
agortzen hasiak diren seinale.
G7ko agintariak etorri bezala joan
dira. Frantziako Barne Ministroa eta bateko eta besteko segurtasun departamenduak zorionduko dituzte, Frantziako Gobernuaren bozeramaileak aitortu bezala,
36 milioi euroko kostua izan duen hiru
eguneko bilera egitea lortzeagatik. Euskal
Herrira ekarritako milaka poliziak beren
herrietara itzuliko dira, eta herri hau normaltasunera bueltatuko da. Azken urteetan bezala, Europan pertsonako polizia
gehien duen gunea izaten jarraitzeko.
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Fruta aho-gozagarriak
Erdi Aroaren
amaierako
Euskal Herrian

Udaldia da eta gure herrietako denda eta merkatuak mota
eta kolore guztietako frutaz gainezka daude. Bide ertzetan,
lorategietan, baserrien atarietan, gereziak eta sagarrak eta
pikuak ikus daitezke adarretatik zintzilik, jateko prest daudela
adierazten duten forma mardulak hartuta.
Josu Narbarte

F

ruta jaki preziatua izan da luzaroan,
bitaminaz eta azukre-iturri baliotsuz
osatua baitago. Horregatik, zenbait
espeziek sinbolismo handia izan
dute toki eta garai desberdinetan. Sagarrak izan ziren Heraklesek Hesperideen
lorategitik lapurtutako fruitua, eta urrezko sagar baten truke eman zuen Parisek
Troiaren hondamendia ekarriko zuen
epaia; Evaren pasarte biblikoan ere, sagarra dugu transgresioaren sinbolo eta
pizgarri. Mahatsak, aldiz, halako jainkotasun-kutsu bat izan du beti, Zeusen seme
Dionisoren enblema gisa adibidez; zer
esanik ez haren zukuak, ardoak, Jesukristoren odol transubstantziatuak.
Testuinguru historiko anitzetan, beraz, frutak aberastasun eta osasun zeinutzat jo izan dira, eta mota desberdinetako
aleak urte osoan eskuragarri izateak berebiziko garrantzia izan du familia eta komunitate ororen estrategia ekonomikoak
definitzeko orduan. Espeziearen arabera,
fruituak sasoian jan daitezke, fresko daudela, edo kontserban kontsumi daitezke,
lehortuta edo konfitatuta; hartzituta, bestela, edari alkoholiko gisa. Euskal Herrian
ere, frutaren laborantza, prozesatzea eta
kontsumoa sakonki errotuta daude bertako kulturan, sarri denboran oso atzera
doazen erro sakonekin.

Klasikoak:
sagarra eta mahatsa

Azken urteetako ikerketa historiko eta arkeologikoei esker badakigu sagarra (MaIrailak 1, 2019

lus domestica), Euskal Herriko isurialde
atlantiarrean modu naturalean hazten
dena, oso fruta garrantzitsua izan dela,
gutxienez, Erdi Aroaz geroztik. XI. mendean, adibidez, Gipuzkoako nahiz Bizkaiko nobleek eta erakunde eklesiastikoek
sagastiak zituzten beren ondasun preziatuenen artean, garaiko dohaintza, elkartruke eta salerosketa-agiri ugaritan ikus
daitekeenez. Beranduago, bi lurraldeotan
hiribilduak sortzen hasi zirenean, udal
erakunde berriek kontu handiz babestu
eta arautu zuten tokiko sagar ekoizpena,
inportazioak mugatuz eta, zenbait kasutan, bertakoa agortu arte kanpotik ekarritako produktuen salmenta debekatuz.
XV. eta XVI. mendeetan Igartubeiti (Ezkio)
bezalako dolare-baserri monumentalak
azaldu izanak erakusten du, bestalde, landa-giroko sagardogintza ez zela auto-hornikuntzara bideratutako jarduera, etekin
ekonomikoa eskaintzen zuen espezializazioa baizik.
Antzeko zerbait gertatzen da mahatsarekin (Vitis vinifera), hau ere endemikoa Euskal Herri ia osoan, nahiz eta Mediterraneo inguruan etxekotu zen lehen
aldiz. Gaur egun eskualde jakin batzuetara mugatuta dagoen arren, Erdi Aroko
zedarritze eta ordenantza-araudiek erakusten dute hiribildu gehienen inguruan
eta baserri askotan mahastiak egoten
zirela, eta ardogintza ohiko jarduera zela,
bereziki kostan. Mahastiak hazi ez ezik,
herri askotan txakolina egiten zen eta,
sagardoarekin gertatzen zen bezalaxe,

bertako ekoizpena agortu arte debekatuta egoten zen kanpoko ardoa ekartzea.
Datu hauek bat datoz erregistro arkeologikoekin; Hondarribiko Alde Zaharrean,
esaterako, XVI. mendeko ardo-presa bat
induskatu dute, mahats-ale arrasto ugariz inguratua.
Sagarren nahiz mahatsen presentzia nonahi topa daiteke Euskal Herriko
toponimian. Biak ala biak oso ohikoak
dira mendi, zelai, paraje, erreka, bide
eta abarrak izendatzeko, baina bereziki
baserri-izenetan agertzen dira. Ugariak
dira sagardi / sagasti hitzaren gainean
eraikitako izenak dituzten baserriak:
Sagardi (Irunen), Sagasti (Errenterian,
Morgan edota Leioan), Sagardiburu
(Errenterian), Sagastiburu (Donostian),
Sagastizabal (Azpeitian), Sagastizar
(egun Saizar, Zizurkilen), Sagastumesaletxe (Amezketan); baita sagar hitzetik
eratorritakoak ere: Sagarraga (Elgoibarren), Sagardui (Maruri-Jataben), Sagarreta (Deban), Sagarretxe (Erandion eta
Zamudion), Sagarrola (Aian) edota Sagarminaga (Atxondon, Laukizen, Zeanurin, Busturian, Orozkon, Berriatuan, Mutrikun…). Mahats eta mahasti hitzetatik
eratorriak ditugu, berriz, Maspe (Errigoitin), Mastegi (Ibarrangelun), Masti
(Aulestin eta Getarian), Mastigana (Berangon) edota Mastui (Zaratamon). Izen
hauek erakusten digute frutarbola hauek
zer garrantzia izan zuten, bere garaian,
Euskal Herriko paisaia ulertzeko eta antolatzeko erreferentzia espazial gisa.
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XV. eta XVI. mendeetan
Igartubeiti (Ezkio)
bezalako dolare-baserri
monumentalak azaldu
izanak erakusten duenez,
landa-giroko sagardogintza
ez zen auto-hornikuntzara
bideratutako jarduera,
etekin ekonomikoa
eskaintzen zuen
espezializazioa baizik
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Sagarra

Malus domestica

Lima

Citrus x aurantifolia

Laranja

Citrus x sinensis

Pikua

Ficus carica

Gerezia

Prunus avium

Ginga

Prunus cerasus

Arana

Prunus domestica

Mertxika

Prunus persica

Udarea

Pyrus communis

Mahatsa

Vitis vinifera

Aniztasuna nagusi

Segura 1348

Deba 1434

Zestoa 1483

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Baina sagarra eta mahatsa ez dira, inola
ere, Euskal Herrian hazi izan ziren fruta
bakarrak. Erdi Aro berantiarreko hainbat
herritako ordenantza-araudiak aztertuta,
argi ikusten da tokian tokiko fruta asko
ekoizten zela, eta mota askotakoa, gainera. Dibertsifikazioa ohiko estrategia da
industrializazio aurreko laborantza-sistemetan; espazio eta sasoi desberdinetan
espezie desberdinak landuz, uzta galtzeko
arriskuak gutxitzen dira; zenbat eta espezie gehiago landu, orduan eta aukera
handiagoa egongo da, krisi-egoera baten
aurrean (uholdea, lehortea, izurria, higadura, kutsadura…) haietako batek gutxienez iraun eta aurrera egitea lortzeko.
Estrategia hau bereziki arrakastatsua da
eskala txikiko ekoizpen-ereduetan.
Alboko taulak, adibidez, zazpi herritako agirietan agertzen diren fruten
aipamenak laburbiltzen ditu; guztiak
XIV. mendearen erdialdetik XVI. mende
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Markina 1506 Urduña 1506 Plentzia 1508

Zumaia 1584

x

x

x

x

x
x
x
x

x

amaierara doazen denbora-tartean idatzi ziren, eta beraz Amerikako laboreen
sarrera baino lehenagoko egoera islatzen
dute. Lagin honetan, sagarraz eta mahatsaz gain, gutxienez hamar fruta identifika daitezke: Prunus generoko lau espezie
(gerezia, ginga, arana eta mertxika), bi zitriko (lima eta laranja), udarea eta pikua.
Prunus generoa errosazeoen familiaren parte da, eta egun mundu osoan hedatuta dago. Europako hainbat tokitan,
genero honetako zenbait basa-espezieren fruituen bilketa Neolitoaz geroztik
praktikatu izan da; etxekotzea, berriz,
Asian gertatu zen, eta badirudi haien
laborantza Antzinaroan zabaldu zela.
Euskal Herrian, labore hauen arrastorik zaharrenak Irungo aztarnategi erromatarrean agertu dira. Une horretatik
aurrera hutsune bat dago, Erdi Aroaren
amaierara arte; une horretan Deban
(1434) eta Urduñan (1506) aipatzen
dira. Elgoibarren eta Hondarribian egin-

x

x

x

dako indusketa arkeologikoek erakutsi
dutenez, XV. eta XVI. mendeetan ohikoak
ziren aipatutako lau fruta-motak (Prunus persica, mertxika; P. cerasus/avium,
gerezia eta ginga; eta P. domestica/insititia, arana), baita genero bereko elorri
beltza ere (P. spinosa). Argi dago, beraz,
Euskal Herriko landa-paisaian espezie
hauek garrantzitsuak izan direla, eta halaxe erakusten du toponimiak ere. Arana
hitzaren gainean sortutakoak izugarri
ugariak dira, baina zaila da bereiztea
zeintzuk egiten dioten erreferentzia arbolari eta zeintzuk haran kontzeptu geografikoari; gereziari lotuta daude, aldiz,
Lekorneko Gerezieta auzoa, edota Oñatz
auzoko Kerexeta baserria Azpeitian.
Sagarra eta mahatsa bezala, udarea
(Pyrus communis) ere Euskal Herrian
endemikoa den basa-espezie bat etxekotzearen ondorioa da. Debako 1434ko
ordenantza-araudietan aipatzen da, eta
haren arrasto arkeologikoak ere badau-
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de Erdi Aroaren amaierako testuinguruetan. Toponimian, aldiz, mendebaldean oso ohikoak dira madari formatik
sortutako leku-izenak: Madariaga auzoak (Arrigorriagan, Azkoitian, Gabirian
zein Zaratamon) eta baserriak (Berangon, Bermeon, Ean, Gatikan, Mungian…)
ugari agertzen dira, badirelarik Madarieta (Elorrion) edota Madariarte (Leioan)
deitutakoak ere. Ekialdean, aldiz, udare
formatik sortutako toponimoak urriagoak direla dirudi; Udareaga toponimo
batzuk badaude, besteak beste Osinagan,
Aiesan eta Olletan. Azkenik, Txermendia
izeneko paraje bat badago Zestoan, txermen formatik sortua.
Pikua (Ficus carica) jatorriz Ekialde
Hurbileko fruta da, baina aspaldi sartua behar du Europa mendebaldean ere,
Euskal Herriko luze-zabal osoan zehar
hazten baita gaur egun; Deban (1434)
eta Plentzian (1506) aipatua da, eta Hondarribiko Alde Zaharreko indusketetan
erruz agertu da XVI. mendeko aztarnei
loturik. Pikuarekin lotutako leku-izenak
Gipuzkoako baserrietan agertu dira batik bat: Pikoaga (Astigarragan, Azkoitian, Hernanin, Mutrikun eta Tolosan),
Pikokarate (Errenterian eta Oiartzunen),
edota Pikote (Zumaian), besteak beste.
Erronkariko Izaban, berriz, Ardibidepikua toponimoa agertzen da.
Guztiz deigarria da zitrikoen kasua,
egungo ikuspegitik exotikotzat jotzen
ditugun espezieak baitira. Genetikoki,
zitriko guztiak Asia hego-ekialdeko espezie endemikoak etxekotzearen ondorioz sortutako hibridoak dira eta, Antzi-

naroan mendebaldeko Mediterraneoan
dokumentatu izan diren arren, Europan
Goi Erdi Aroan sartu zirela dirudi, Afrika iparretik Iberiar penintsulan barna inbasio
musulmanen eskutik.
Euskal Herriko aztarnategi arkeologikoetan
ez da haien arrastorik
aurkitu eta toponimian
ere aztarna eskasa utzi
dute; hala ere, 1434ko
Debako ordenantzak
lima (Citrus x aurantifolia) eta laranja
(Citrus x sinensis) aipatzen ditu, eta azken hau Zumaian ere
agertua da 1584an.
Azken batean, ezin
da ahaztu Zuberoako
kanta ezagun batek,
metaforikoki bada
ere, Ozazeko Jaurgain dorretxean bi zitroin doratü aipatzen
dituela, eta seguru asko zitrikoek egun
uste duguna baino presentzia handiagoa
izan dutela euskal paisaietan.
Azkenik, aztertutako agirietan agertu
ez diren baina Hondarribian eta Elgoibarren garai honetako aztarnategietan dokumentatu diren bi espezie aipatu behar
dira: irasagarra (Cydonia oblonga) eta
mizpira (Mespilus germanica). Azken hau
Asian etxekotu zen lehen aldiz, eta Antzinaroan zabaldu zen Europan zehar. Erdi
Aroaren amaieran, ordea, garrantzia handia hartu zuen Euskal Herrian; XIV. mendean, Bizkaiko hainbat udalerritan gogor
zigortzen zen mizpirondoak moztea, eta
Nafarroako Bortzirietan, berriz, mizpirak
biltzea zegoen debekatuta. Toponimian
ere isla baduen arren (Zestoako Mizpireta eta Andoaingo Mizpiradi baserrietan,
kasu), egungo euskal paisaietatik ia desagertua dagoen frutarbola da mizpirondoa.

Bioaniztasun kulturala

Gaur egun ohituta gaude fruta-mota jakinak jatorri zehatz batekin lotzen. Dela
Hego Tiroleko sagarra, Kanariar uharteetako platanoa, Kretako mahaspasa edo,
Euskal Herrira etorrita, Itsasuko gerezia... Jatorri-deitura duten fruta-barietate
hauek estrategia komertzial modernoetako branding logikaren baitan inskribatzen
dira, jatorri geografikoari balio kultural
jakin batzuk eta, hedapenez, kalitate-zigilu bat atxikiz. Euskal Herrian laranjak
ekoiztea? Ideia zoroa dirudi… Alde ederra
Valentziakoak!

Historiak, ordea, beste istorio bat kontatzen digu. Zerealak ez bezala, frutarbolak ugaltzeko modurik ohikoena hazkunde begetatiboa da.
Laborariaren behar
edota nahiei hobekien
egokitzen zaizkien
norbanakoak hartu,
eta haien adaxkak landatuz eta, txertaketa
bezalako teknika konplexuak aplikatuz, hautatutako ezaugarriak
izango dituzten norbanako berriak sortzea da
metodo honen funtsa.
Hala, ikuspegi genetiko
batetik, belaunaldi berriko kideak ama-arbolaren klonak izango dira,
eta beren ezaugarriak
etengabe erreproduzitu
daitezke sistema honen
bidez.

Jatorri-deitura duten
fruta-barietateak estrategia
komertzial modernoetako
branding logikaren baitan
inskribatzen dira, jatorri
geografikoari balio kultural
jakin batzuk eta, hedapenez,
kalitate-zigilu bat atxikiz
Sistema honi esker, oso litekeena
da egun ere Euskal Herrian diren frutarbola asko mendeetan barrena garatu izana, behin tokiko bizilagunen
beharretara moldatuta, beren genoma
funtsean aldatu gabe. Horrela, haien
ingurugiro espezifikora bereziki egokitutako barietate tradizionalak sortu
ahal izan dira, Errezil sagarra kasu. Barietate hauek gizakiok bilakaera historiko jakin baten arabera baldintzatutako “bioaniztasun kultural” baten
ondorio dira, tokitik tokira desberdinak
eta bakarrak. Gure ondare kulturalaren
parte dira; bai zentzu materialean, landa-ekosisteman funtzio batzuk betetzen dituzten arbola moduan, eta baita
zentzu inmaterialean ere, arbola hauen
kudeaketa eta mantenuari lotutako
ezagutza-multzo gisa. Gure ardura da
ondare hori zaintzea.
Irailak 1, 2019
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joana elisabet muñoz castillo

ETXEKO LANGILEA

«Pena ematen dit,
baina orain esan dezaket
euskara gehiago dakidala
kitxua baino»
Haur Hezkuntza eta Gizarte Hezkuntza ikasi zituen. Ordea,
euskararik gabe ezingo zuela hezitzaile izan esaten
zioten. Hizkuntza ikastera behartzeak ez zion graziarik
egin. Halako batean, Amin Maaloufen Identidades
asesinas liburua irakurri zuen. Hizkuntza gutxituak ditu
gaitzat, eta beraz, berarengana heldu ere egin ez den
kitxua hizkuntzaz gogoeta egiteko parada izan du.
Euskara ikasten ari da eta kitxuara gerturatu nahian dabil.
txabi alvarado bañares eta itsaso arrizabalaga zenarruzabeitia / aiaraldea.eus
aiaraldea.eus

E

kuadorren jaio zen Muñoz eta
18 urte zituela Madrila emigratu
zuen amarekin eta ahizparekin.
Ordurako aita Madrilen zen, jaioterrian aurkitu ez zuen bizibidea non
topatuko. Bilbora bidali zuen amak eta
handik Amurriora egin zuen jauzi. Gaur
egun Amurrion bizi da. Etxeko langilea
da eta azken urtean mugimendu feministara gerturatu da.
Euskara duela gutxi hasi zinen
ikasten, zergatik?
18 urterekin etorri nintzen, lanera.
Etxeko langile hasi nintzen, egun emakume etorkinak gara eremu horretan
gehiengoa. Hortik gutxika-gutxika, interes asko nituen eta haurrak zaintzen
hasi nintzen, konturatu nintzen gustuko nuela. Goi mailako gradu bat egin
nahi izan nuen, baina horretarako ikasketak baliozkotu behar nituen. Prozesu
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hori oso luzea da, jatorrizko herrian
ikasketen agiria eskatu behar da, hona
iritsi eta hemen balekoa eman... denbora asko pasatzen da. Baina azkenean
lortu nuen eta Haur Hezkuntzan Goi
Mailako Gradua egin nuen.
Gauza da etxe langilea izanda ez duzula bertako jendearekin harreman askorik, ordu asko egiten nituen lan eta
libre ematen zidaten denbora apurra
ikasketetarako erabiltzen nuen. Hor
konturatu nintzen, praktiketan nengoela, hemen jendeak beste hizkuntza
bat hitz egiten duela. Komentatu zidaten zailtasunak izango nituela euskara gabe haur hezkuntzan lan egiteko,
hemen euskara gabe ezin baita haur
eskola batean lan egin. Ea ingelesa nekien galdetu zidaten, baina kontua da
Ekuadorren politika kontuak direla eta
ingelesa betatua zegoela Estatu Batuen
kontra zeudelako, garai hartan hizkun-

tza hori ikasten zutenak kolonizatzen
zirela pentsatzen zen, hortaz, ingelesik
ere ez dakit. Gaztelara dakit eta justu
-justu.
Bide hori hor uztea erabaki nuen.
Bizitzak buelta asko ematen ditu eta tabernan hasi nintzen lanean. Baina jankin-min handia nuen eta nire gustuko
zerbait egin nahi nuen, orduan Gizarte
Hezkuntzan eman nuen izena. Hor ere,
ordea, berdina esan zidaten, euskara
gabe ezingo nuela lan egin. Nik etorritako pertsonekin egin nahi dut lan ordea. Horiek ez dakite euskaraz... baina
diru-laguntzak euskaraz dira... Momentu horretan behartutako zerbait iruditzen zitzaidan. Gainera, nire inguruan,
Bilbon mugitzen nintzen esparruetan,
inork ez zidan euskaraz hitz egiten,
hortaz, ez nuen beharrezkoa ikusten.
Ez nuen motibazio hori sentitzen. Harik eta Amin Maalouf-en Identidades
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euskal kultura. “nire ikuspegi laburrean, euskaltegia oso hotza da. Ikasketa ereduan egia da mintza praktikak daudela, baina ez da
sartzen euskarak dakarren kultura guztia”.

asesinas liburua irakurri nuen arte.
Egileak hizkuntza gutxituez hitz egiten
du. Orduan gure hizkuntzarekin konektatzen hasi nintzen, amari galdetu
nion: ama, zuk zergatik ez duzu kitxua
hitz egiten? “Beno, garai hartan, badakizu...” hasi zitzaidan. Ekuadorren toki
askotatik ibilia naiz, kitxua hitz egiten
da, baina oso toki gutxitan, eskualde
zehatzetako tokiko pertsonek soilik
egiten dute. Pena ematen dit, baina
orain esan dezaket euskara gehiago
dakidala kitxua baino. Bizpahiru hitz
dakizkit, gehiago ez. Ikusi dut euskaraz
eta kitxuaz badaudela esanahi bera duten hitzak, benetan kuriosoa!
Beraz, orduan hasi zitzaidan ikasteko gogoa, ez zen lanagatik izan, erronka handia baita eta ez nuen horrelako
inbertsioa egin nahi lan kontu bategatik, niretzat ikasi nahi nuen. Kitxua
ezin dut berreskuratu, baina euskara

bai, berreskuratu behar den hizkuntza
bat dela uste dut, esan nahi duen guztiagatik. Orduan hasi nintzen euskara
ikasten.

tetzea. Nik, adibidez, banekien ez zidatela dirua itzuliko, ezin bainintzen beti
agertu, goiz, arratsalde eta gau egiten baitut lan, niregatik egin
nuen inbertsio hori, baneErraza al da euskara
kien 560 euro horiek ez
ikasteko prozesua?
zizkidatela itzuliko.
Nire iritziz, nire
Horregatik, garestia
Euskaltegia
oso
garestia
ikuspegi laburrean,
dela iruditzen zait,
da. Egia da udalak dirua
euskaltegia oso
ez zait iruditzen
bueltatzen dizula, baina
hotza da. Ikaskemotibazio bat data ereduan egia da
goenik. Bai, EPAn
horretarako eskolen %80ra
mintza praktikak
[helduentzako
agertu beharra dago, edozein hezkuntza]
daudela, baina ez
apungauzagatik ezin bazara
da sartzen euskatatu zaitezke, baina
rak dakarren kultura
ordutegiak ez dira
agertu zaila da hori
guztia. Oso garestia da
batere
onak, eta maila
betetzea”
gainera, egia da udalak
apur bat hartzen duzudirua bueltatzen dizula, bainean oso geldo doa. Ez dana horretarako eskolen %80ra
kit, aurten AEKn izena eman nahi
agertu beharra dago, edozein gauzaganuen baina oso ordutegi eskasak dautik ezin bazara agertu zaila da hori bede, hasierako maila behar nuen nik eta
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txua hitz egiten zutenekiko.
Kitxua eta ketxua ez dira gauza
bera, ketxua Hego Ameriketan hitz
egiten den hizkuntza da eta kitxua horren aldaera bat da. Ekuadorren itzultzen saiatu ziren, Vatikanoko apaiz
batzuk kitxua idazten saiatu ziren, alfabetoa ateratzen ahalegindu ziren,
modu asko daude idazteko, q-rekin,
k-rekin... gure hizkuntza zatitzeko inposizio bat izan zen eta lortu zuten.
Orain hainbat mugimendu daude hizkuntza berreskuratzen ari direnak,
gutxika-gutxika, nekazari eta indigenei esker, berriz hitz egin dezagun borrokan ari direnak. Espero dut lortzea, benetan.
Nik, egia esan, oso hitz gutxi dakizkit, baina nire jakin-minagatik. Eskolan ez da irakasten, ez da hemen bezala, eskolan behintzat irakasten da,
nahiz eta A ereduan egon ikasgai bat
baduzu. Han ez, ez enborrezkoa
ez hautazko ikasgaia, baztertua egon da. Nik dakidana neure kabuz ikasi
dut.
Kitxuaren inguHemen, Urduñan,
ruan aritu zara...
Kitxua berreskuratzeko
herrikideak ditut
Euskal Herriak eta
Ekuadorrek komuzerbait egiten saiatzen ari kitxua hitz egiten
den zonalde batenean dugun zerbait
naiz, ez baita hizkuntza bat koak,
Otabalokoak,
dela uste dut. Kologaltzen, kultura oso bat eta batzuetan hitzak
nialismoak hizkungaltzen da”
galdetzen dizkiet, esatza bat ezarri zuen
ten diet: “ikasi nahi dut,
Ekuadorren. Kasu hoerakutsi”. Berreskuratzerretan gaztelera inposako zerbait egiten saiatzen ari
tu ziguten eta egun %99k
naiz, ez baita hizkuntza bat galtzen,
hitz egiten du, eskolan irakasten
kultura oso bat galtzen da. Hitz asko
digute. Orain dela oso gutxi, 2004an
daude gaztelerazko esanahiaren beshasi zen hizkuntza gutxituei daukaten
telakoak direnak, baina ahaztu egibalioa ematen, Ekuadorren hamalau
ten dituzu eta gainera eskolan esaten
hizkuntza daude hitz egiten direnak,
dizute ez direla horrela esaten. Hebaina batzuk oso gutxi erabiltzen dira.
men, gutxienez, euskara ez badakizu
Onartuak dauden hizkuntzak gazteleere zenbait hitz erabiltzen dira: kaixo,
ra, derrigorrezko hizkuntza dena, kiagur, zelan?. Ekuadorren ez, guztiz
txua eta xoar dira. Xoar Amazonian
baztertua dago, areago, analfabetismo
hitz egiten da batez ere, kitxua, berriz,
zantzuak ere badaude. Amak badakizgehiago hitz egiten da Amazonian eta
ki hitz batzuk, aitak baino gehiago.
mendialdean.
Ez dakit nola izango zen prozesua
hemen, han oso jende gutxik hitz egiten zuen eta ez zen hemen egin izan
den esfortzua egin. Hemen derrigorrezkoa da administrazioko gai guzArtikulu hau Creative Commons BY-SA
tietarako, muga bat ere baden arren.
3.0 lizentziari esker ekarri dugu hona.
Ekuadorren, adibidez, nire birraiJatorrizko elkarrizketa luzeagoa da
tonek eta birramonek ez zuten hitz
eta elkarrizketatuak hizkuntza konegiten, eta oso herri txikikoak ziren.
tuez gain feminismoan egin duen ibilBihotzetik esanda, arrazakeria zanbideaz hitz egin du. Elkarrizketa osoa:
tzuak ere bazeuden gure artean kiwww.aiaraldea.eus/amurrio/
Amurrion eta Laudion ez dago, Bilbon
bi euskaltegitan soilik.
Euskara asko gustatzen zait, gero
eta gehiago ikasten ari naiz, nondik
datorren, abestiak oso gustuko ditut:
Mikel Urdangarin, Zea Mays, Itoitz...
ez dakit zer esaten duten baina barruraino iristen dira.
Hala ere, zerbait falta dela iruditzen zait. Badaude Berbalagun bezalako taldeak, baina behin bertan
parte hartzen saiatu nintzen eta... ez
nintzen ezertaz enteratzen! Kontuan
hartzen dut nire muga dela, ez naizela
euskaraz hitz egitera ausartzen. Talde Feministan hiru saiotan egon naiz,
euskaraz direnak, beraiek itzuli izan
didate, baina traba zarela ematen du,
elkarrizketa murrizten dela. Ez dut
beti galdetzen ibili nahi, beraiek beti
agertzen dira prest laguntzeko, itzultzeko, baina ez da erraza. Nire mailan
jarraitu behar dut denbora batez gero errazago komunikatzeko.
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Gizon migrazio batek
ordezkatu zuen hemengoa
duela 3.000 bat urte
Burdin Arotik dator gure informazio genetiko nagusia.
Orain 4.500 urte jazotako migrazio prozesu batek Iberiar
penintsulako historia betiko aldatuko zuen. Arrazoi
ezezagunak medio, iparraldeko gizon etorkin berriak
penintsulakoei gailendu zitzaizkien, eta tokiko emakumeekin
batera leinu berri bati hasiera eman zioten. Nahasketa
horren ondorio omen gara gaurko euskaldunak.
KOLDO AZKUNE

H

alaxe dio Iñigo Olalde zientzialariak, hiru urtez Iberiar penintsulako biztanleen azterketa genetikorik zabal eta sakonena gidatu duen
gazte gasteiztarrak. Lantaldean, azken
8.000 urteetan gertatu diren aldaketak
jaso dituzte, DNA zaharrak deszifratzeko
teknologiarik aurreratuenak lagun izan
dituztela, Harvard-ko Unibertsitateko
(AEB) David Reich ikerlariaren laborategietan. Euskararen arrastoa aurkitzeko,
esan digu Iñigok, alferrik dugu genetikaz
baliatzea.

IÑIGO OLALDE
ZIENTZIALARIA

Nola da posible gure aspaldiko
arbasoen informazio genetikoa
berreskuratzea?
Nik gai honetaz normaltasunez hitz egiten dut, baina genetikaren arloan hasi
nintzenean, guztiz sinestezina egiten zitzaidan, adibidez, orain 5.000 edo 6.000
urte bizi izan zen gizaki baten DNA lortzea. Teknikak, egun, izugarri bizkortzen
ari dira. Tesia 2012. urtean hasi nuen
eta lehenengo proiektuan gizaki bakar
bat aztertu nuen, eta hura lortzea harrigarria egin zitzaidan. Orain, 300 gizaki
aztertzen ari gara. Teknologia berriekin
antzinako arrastoak azkarrago eta zehazIrailak 1, 2019

tasun gehiagorekin iker daitezke, laginen artean zeintzuk diren endogenoak
eta zeintzuk kutsatutakoak ezberdinduz,
kasu. Atera ditugun emaitzak oso-oso fidagarriak dira, kutsatutako laginak bazterrean gelditu direlako.

nak sailkatzen ditugu. R1b-M269 izena
ematen diogu Errusiako estepatik Brontze Garaian etorritako Y kromosomaren
leinu genetiko bati.

Sigla hauek zer nolako garrantzia
dute Iberiar penintsulako
Zer dago R1b-M269
iragana azaltzeko
siglen atzean?
garaian?
Gizonek Y kromosoma
Biztanle modernoen
Kanpotik etorritako
dugu, eta aitek semeei
laginak aztertuta, baklanak nahiko denbora
zuzenean pasatzen
genekien R1b-M269
diegu, nahastu gabe.
leinua Iberiar peninlaburrean hemengo gizonen
Beste kromosoma
tsulan zabalduena
leinuak ordezkatu zituzten.
batzuk, 1 kromosoma
dela. Gizonen %50adibidez, belaunaldiz Datu genetikoekin ezin dugu 60k leinu hori dute,
ondorioztatu ezarpena
belaunaldi nahastuz
eta Euskal Herrian, are
joaten da. Y kromosogehiago,
gizonen %80k.
nolakoa izan zen”
marekin ez da hau gertaGarrantzitsua da, leinu
tzen, eta errazagoa da gizahori noiz iritsi zen jakiteko
kien leinu genetikoa marraztea,
giltza ematen digulako. Populazio
oso aldaketa gutxi izaten dituelako. Al- berria orain 4.500-4.000 urte inguru heldaketa hauekin leinu genetiko ezberdi- du zen, eta gaur egun leinu genetiko hori
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duten gizon guztiak horien ondorengoak
dira. Orain arte ez zegoen hain garbi. Guk
erakutsi duguna zera da, leinu berri hura
ez zegoela garai mesolitikotik edo lehenagotik.

Penintsulan indarra erabilita sartu
zirela erakusten duen frogarik badago?
Badakigu kanpotik etorritako klanak
nahiko denbora laburrean hemengo gizonen leinuak ordezkatu zituztela. Datu
genetikoekin ezin dugu ondorioztatu
ezarpena nolakoa izan zen. Hipotesirik
errazena indarkeriarena da, hots, kanpotik etorritako klanek hemengo gizonak akabatu eta hemengo emakumeekin
ugaldu zirela. Gure datuek ez dute indarkeriaren ideia onartzen edo ukatzen,
baina balekoa egiten dute. Arkeologoak,
aitzitik, ez dira hipotesi honen babesle, aztarnategietan ez baitute indarkeria
orokor baten zantzurik aurkitu. Estratifikatutako gizarte baten ondorio izan
daitekeela esaten dute. Kanpotik zetozen
klanek estatus altuagoa zutela, aberatsagoak zirela, eta, finean, ugaltzeko aukera
gehiago izan zituztela. Hauen seme-alabek, bidenabar, estatus hori jasotzen zuten, berriz ugaldu, eta menderik mende
kanpotik etorritako leinu honek hemengo gizonena ia-ia erabat ezabatu zuen.
Eta emakumeen informazio genetikoaren jarraipena egin al duzue?
Bai. DNA mitokondriala dugu, amek seme-alabei pasatzen dietena. Informazio genetiko hau gizonek ere jasotzen
dugu, baina ez diegu gure seme-alabei
transmititzen. Ikusten duguna zera da,
amen leinu hauetan ez zela aldaketa

J. Manuel Vidal Encinas / National Geographic

Migrazioa nondik etorri zen?
Estepa-pontikoa deritzon zonalde batean izan zuen iturburua, Itsaso beltza
eta Kaspiar itsasoaren artean dagoen estepa errusiarrean, alegia. Badira 5.000
urte handik atera eta mendebalderantz
jo zutela. Lehenik Europa ekialdera egin
zuten, ondoren Europa erdialdera, eta
tokiko biztanleekin uztartuz joan ziren.
Halere, ez ziren leku horietan egonkortu eta hedatzen jarraitu zuten, harik eta
Europa osoan ezarri ziren arte. Iberiar
penintsulara iritsi zirenerako ez zituzten
estepako jatorrizko bizilagunen ezaugarri berdinak, ez genetikaren aldetik,
ezta kulturarenetik ere. Halere, geneetan
mendeetan isolatutako Errusiako estepako ezaugarri berezi batzuk ageri ziren,
Iberiar penintsulako biztanleen artean
arrotzak zirenak.

Aintzineko bi ehiztari-biltzaileen eskeletoak dira hauek –antza anaiak ziren– eta laguntza
handikoak izan dira ikerketa honetan.

handiegirik eman. Hortaz, kanpotik
etorritako gizonak hemengo emakumeekin nahastu zirela ondorioztatu
dugu.

Aditu batzuek diote estepatik
ateratako taldeak izan zirela
hizkuntza indoeuroparra zabaldu
zutenak.
Geneek ez dute hizkuntzarik. Ezin dugu
Estepako gizonak Europako
gure arbasoen hizkuntza geneen bitartez
erdialdetik gurera etorri baino
arakatu. Bildu ditugun datuek hizkunlehen, Euskal Herriko eta Iberiar
tzalariei ikerketarako bide bat zabaltzen
penintsulako beste herrialdeetako
diete, hizkuntzen debatean elementu bebiztanleen artean, baziren
rriak dakartzate, migrazio hori izan zela
ezberdintasun genetikoak?
agerian uzten dutelako. Tesi bat
Ez. Garai neolitikoan Iberiar
dago migrazio honek hizkunpenintsulan bizi ziren taltza indoeuroparrak ekadeak genetikoki oso anrri zituela defendatzen
tzekoak ziren.
duena, eta agian ez zela
Euskaldunak hemen
leku guztietako hizazken 10.000 urteetan
Eta aipatu duzun
kuntzak aldatzeko gai
nahasketa gertatu
izan, eta hor euskara
presente izan garela
eta gero, zer
dezakegu edo ibepentsatzen zutenentzat kolpea sar
aldaketa genetiko
riarra. Baina momenizan daiteke, gure ikerketek tuz hipotesiak besteezagutu zituzten
euskaldunek?
rik ez dira.
bestelako ondorioak
Burdin Arora salto egiatera baitituzte”
ten badugu, k.a. 1500
Zer iruditzen zaizu zuen
urtera, ikusten dugu orduikerketak gurean izan
ko euskaldunak eta oraingoak
duen oihartzuna?
genetikoki oso antzekoak direla. IbeAtentzioa deitu dit. Beste aldizkari ezariar penintsulako beste taldeak, ordea,
gunetan gisa honetako ikerketak argiondoren iritsitako kulturekin (errotaratu izan ditugu eta ez dute halako
matarrak, musulmanak, bisigodoak..)
oihartzunik izan. Gure datuok identitate
nahastu ziren, eta hori geneetan islatua
sentimenduak ukitu dituzte. Euskaldugeratu da. Euskaldunen eta Iberiar penak hemen azken 10.000 urteetan prenintsulako biztanleen arteko ezberdinsente izan garela pentsatzen zutenentasunak azken 2.000 urteetakoak dira,
tzat kolpea izan daiteke, gure ikerketek
ez aurrerakoagoak.
bestelako ondorioak atera baitituzte.
Irailak 1, 2019
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no eta to 150 zuhaitz
425 milioi zuhaitz bizi da Hego Euskal Herrian.
Hegoaldeko herritarrei bataz beste 150na zuhaitz
dagozkigu. EAE-ko basoen %49 hostozabalek
osatzen dute, %45 koniferoek eta %4 eukaliptoek.

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

IRAKURLEAK GALDEZKA

Kaixo Jakoba!

Z

uhaitz-zalea al zara? Espainiaren menpeko euskal herritarra
bazara, 150 zuhaitz dagozkizu.
Zuhaitz kopuru hori dugu gure basoetan, buruko, 2015ean Madrilgo
Gobernuak egindako inbentarioaren
arabera. 425 milioi zuhaitz bizi da lau
lurraldeetan. Erdia baino gehiago Nafarroan, 240 milioi; Araban 81 milioi,
Bizkaian 55 milioi eta Gipuzkoan 49
milioi. Orduko biztanlegoaren arabera, nafar bakoitzari 376 zuhaitz zegozkion, arabar bakoitzari 253, gipuzkoarrari 69 eta bizkaitarrari 49. Bataz
beste 150na zuhaitz.
Kopuru absolutuen alderantzizkoa
da lurraldekako basoaren okupazioa,
dagozkigun zuhaitz horiek hartzen
duten lurraren proportzioa, alegia.
Basoak lurraldearen proportzio handiena, erdia baino gehiago hartzen
du Gipuzkoan (%61) eta Bizkaian
(%59). Erdia baino gutxixeago Araban
(%46,5) eta proportzio txikiena Nafarroan du: Madrilen arabera %33 eta
bertako gobernuaren arabera %43.
Lurralde itsastarren proportzio horiek, Europako herrialde basotuenen
artean jartzen dituzte.
Basoak oinarrizko hiru multzotan
banatzen dira: baso naturalak, baso
landatuak eta galeria basoak. LeheIrailak 1, 2019

nak berez garatutako basoak direla
pentsatzen da. Bigarrenak guk landatutakoak. Galeriakoak erreka, ibai eta
errioen inguruko basoak dira, uraren
alde banatan hazten diren zuhaitzek
gaina hartuz osatzen duten tunel edo
zulobide tankerako basoak.
Basoen beste banaketa zuhaitz tipologiaren arabera egiten da: hostozabalak, koniferoak, nahasiak...
EAEko 2018ko datuen arabera hostozabalek basoaren %49,75 (194.929
ha) osatzen dute, koniferoek %45,46
(178.119 ha) eta eukaliptoek %4,78
(18.750 ha). Nafarroa Garaian hostozabalak basoaren %60 dira (853.683
ha), koniferoak %28 (437.937 ha) eta
biak nahasian %12 (184.420 ha).
Zuri dagozkizun 150 zuhaitzak,
non nahi dituzu, zein lurraldetan?
Eta, zer motatakoak nahi dituzu, eukaliptoak, pinuak, izeiak, pagoak, urkiak, haltzak?
Kontu hauetatik kanpo utzi ditut
Ipar Euskal Herriko ia 300.000 lagunak. Izan ere, bertako basoen datu
zehatzak eskuratzeko ia erotzeraino
muturra sartu dut batean eta bestean,
baina alfer alferrik. Eta, zure iritziz,
Iparraldeko datuekin zuri eta niri dagokigun zuhaitz kopuruak gora edo
behera egingo luke?

Babarrunak landatzeko garaian
ze distantziatara landatzea
litzatekeen egokiena jakin
nahiko nuke. Gure etxean 120
zentimetrotara landatu izan
ditugu beti, baina toki askotan
ilarak binaka ikusten ari naiz,
elkarren artean metro erdiko
distantzia daukate eta gero ziriak
elkarri lotuta X forman. Nola da
egokiena? Eskerrik asko!
Mikel Olazabal
Makilarik gabe sarea jartzez gero,
ilarak metro bete eta metro eta
erdi arteko tartearekin ereiten
dira. Beraz zuen 1,2 metro egokia
da. Argazkikoaren moduan,
makilekin lotzeko, ilara artean 7090 zentimetro eta ilaran bertan,
zulotik zulora 50-70 zentimetro.
Egokiena zeuk erabaki. Beti esan
izan da babarrun finena itzaletan
hazitako lekak ematen duela. Gero
sistema bakoitzak dituen lanak ere
kontutan hartu eta zeuk erabaki...

Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus
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irailaren 7an hernanin

baratzetik platerera
sortzen dugun
paisaia aztergai

I

railaren 7an, Landare eta loreen kontsulta aurrez aurre, baratzetik platerera sortzen dugun paisaia jardunaldiak
antolatu ditu Argiak, Orona Fundazioarekin, Diametro 200 eta Karabeleko proiektuekin elkarlanean. Galarreta
auzoan dagoen Orona Ideo eraikinean
izango da, 11:00etan hasita. Bi zati nagusi izango ditu: Jakoba Errekondoren Bizi
Baratzea liburua eta eskualdean abian
diren lau proiektu oso berezi aurkeztuko dira hasieran, eta ondoren landareen
eta loreen aurrez aurreko kontsultategia
eskainiko dute Jakoba Errekondok eta
Iñigo Segurolak.

baratzetik platerera,
hamaika proiektu
Oronako Diametro 200 proiektuaren aurkezpenarekin hasiko da ekimena. Slow
-kafetegi eta jangela honek Oronako langileei eta bisitariei ematen die jaten tokiko,
garaiko eta ahal den heinean produkzio
ekologikotik datozen gaiekin. Orona Fundazioaren Garapen Zuzendaria den Iñigo
Marketek eta Luis Irizar sukaldari eskolako maisua den Fede Pachak aurkeztuko
dute proiektu hau.
Diametro 200-en hornitzaile da Karabeleko Ekonekazaritza etxaldea, eta
proiektu hau ezagutzeko aukera izango
dugu, Oier Iurramendi kidearen eskutik.
Bere baratze ekologikoa esperimentazio

zentroa da, bertan espezie ugari aztertzen dituzte. Eta buru gaixotasuna duten
pertsonei eta baztertze arriskuan dauden beste kolektibo batzuei zuzendutako errehabilitazio
psikosozialerako
zentroa ere bada
Karabeleko.
Ondoren, Iñigo
Segurolak azken
urteetan martxan jarri duten
Lur Garden lorategia aurkeztuko
du: Oiartzunen
20.000 metro
koadroko lorategi esperimentala
osatzen joan dira
azken sei urteetan eta hamasei
gune ditu. Aurten
hasi dira lorategian bisita gidatuak antolatzen.

landare
eta lore
kontsulta
Euskadi Irratian
eta bizibaratzea.eus webgunean erantzuten die Jakoba Errekondok landarezainen
galderei. Zuzeneko kontsultak ere egin

Garazi
Zabaleta

ditu azken urteotan herriz herri, baina
oraingoan Iñigo Segurola ekimenera batu
izana da nobedadea. Duela urte askotik
lorezaintzari eskainitako telebistako programa ezaguna
egiten du Segurolak, eta aspaldi elkarrekin lan
egindakoak dira
biak.
Bertako eta garaiko produktu
ekologikoekin
osatutako luntxa dastatuz biribilduko dute
bertaratutakoek
esperientzia truke h a u . B e ra z ,
ikasturteari indarrez ekiteko
aukera ona dute
baratzean, landare eta loreetan,
eta kontsumo jasangarrian interesa dutenek: irailaren 7an, goizeko
11:00etatik aurrera, Orona Ideon.
Donostia-Hernani eta Andoain-Ospitaleak autobus lineak erabil ditzakete inguru horietatik hurbildu nahi dutenek.

info@basherrisarea.eus · www.basherrisarea.eus
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ASTEKO PORTADA HAUTATUA

1977ko apirilaren 10a

argiak 100 urte

1963-1979 inocencio bujanda sarasolaren artikuluak

Aitaren "altxor txikia" opari

Miren Osa Galdona

koldo izagirre

T

xistua, aurreskua, jantziak, baserria... Aldikal errepikatzen den ikonografia dugu, kutsu folklorikoa
ezabatzeko ez da aski estiloen desberdina, eraikinari gurutze bat eranstea
nahikoa genuke gerraurreko edozein
aberri eguna oroit dezagun. Aberria, folklore? Proposatzen zaigun definizioak
ere horretara garamatza, aberria askatasunaren irrintzia dukegunez.
Euskal herritarrek behin eta berriz
eskatutako amnistia osotik urrun zegoen 1977ko martxoan Espainiako Gobernuak jakinarazi zuen Amnistiaren
Dekretua. Delituak sailkatuz eta katramila juridikoak erabiliz, atzeratu egin
nahi izan zuen presoen kaleratzea, amnistia ez batzitekeen izan euskaldunek
eta oro har estatu osoko ezker indarrek
irabazitako borroka: hauteskundeak zetozen laster.
Aberri batek behar izaten ditu bere
apaingarriak, bere meza santuak eta
bere kermeza laikoak. Desfile armatuak
egitea baino egokiagoa da, noski, aurreskua dantzatzea.
Aberria folklorea hondatzeko asmakizuna da.
Irailak 1, 2019
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orpresa oso ederra jaso zuten uztailaren erdialdean Argiako erredakzioan: Jose Manuel Bujanda Arizmendik sinatutako gutuna. Inocencio
Bujanda zenaren semea da Jose Manuel,
Zeruko Argia-n 16 urtez artikulu andana
idazteaz arduratu zen idazlearena.
Duela bost urte zendu zen Inocencio
Bujanda Sarasola, 98 urterekin. Semea
jakitun omen zen aitak Zeruko Argia-n
idatzitako artikulu guztiak txukun gordeak zituela, ezin jakin non, ordea. “Eta
gaur bat-batean eta ustekabean nire
etxeko armario bateko kaxoi batean
karpeta zaharkitu bat aurkitu dut… eta
hara!”, dio idatzian, ezkutuan zegoen
altxorra aurkitu zuen unea azalduz. 78
artikulu dira guztira, eta boligrafo gorriz idatzitako zenbaki bana dute denek.
Eskuzko makina batean idatzitako zerrenda bat ere bada artikuluon artean,
“Zeruko Argia"n agertutako idazlanen zerrenda dioena. Bertan ageri dira lan guztien izenburuak, argitaratze data, baita
aldizkariaren ale zenbakia ere. Lehen
artikulua (Mundua. Begiratu berri bat),
esaterako, gerraosteko Zeruko Argiaren
bigarren alean kaleratu zen (1963), eta
azkena, berriz, Kaputxinoek aldizkariari
agur esan baino urtebete lehenago, 833.
alean, 1979ko ekainaren 10ean. Argita-

ratutako errenkada kopurua ikusita, Bujanda Zeruko Argiaren bigarren aldiko
pisuzko kolaboratzailea izan zela inork
gutxik eztabaidatu dezake, ia hogei urtez
aldizkarirako makina aurrean jartzeak
meritu handia baitu. I.B.S siglez. I. Bujanda izenez edo Bujanda abizenez soilik
sinatzen zituen lanak.
Francoren diktaduraren azken urteetan, eta haren heriotza osteko aldian idatzi zituen artikulu gehienak Inocencio
Bujandak. Euskal Herriaren egoera politikoaz kezkatuta, asko izan ziren gaia
jorratuz idatzitako lerroak. Euskararen
etorkizunak ere ezinegona eragiten ziola antzeman daiteke, baita euskaldun
izaera definitzerako orduan gizartean
sorrarazten zen eztabaidak ere. Adibide
gisa, “maketo” edo “belarri-motz” deiturak arbuiatzea eskatu zuen Beste Euskaldunak izeneko artikuluan, zortzi abizen euskaldun izatea ederra zela aitortu
arren, herritar ororentzat berdintasuna
eta askatasuna aldarrikatzen baitzituen.
Bi egunez aitaren obra hunkituta irakurtzen egon ostean, “aitaren atxor txiki
baina maite hau” Argiaren esku utzi du
Jose Manuel Bujandak. Zinez eskertuta,
eta dagokion ardurarekin, zure aitak urteotan zaindu dituen bezain goxo egongo dira Argiaren artxiboan.
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aritz galarragaren zutabea

Uda osteko panorama
Itsaso Zubiria Etxeberria

H

Inspirazio iturriak
Denok ditugu kazetari eta kazeta gustukoagoak, dela gaiengatik, dela idazteko estiloagatik. Galarragak ere bai, eta
Argian bertan inspirazio iturri batzuk
badituela esan badit ere ez da izenetan
busti eta nazioartera egin dit salto beste erreferentzia batzuk emateko. Daniel
Schneidermann-en tonua atsegin duela
onartu du, Arrêt sur images atariak egiten duen lana, edo katalanez Mercè Ibarz,
“aktualitateaz paso egiten duelako, hitz

Sakabanatuon
leihoa

A
Booktegi

itz-joko erraza jarri didate oraingoan. Astekariko "Panorama"
atalean aldaketak daudela eta
Santi Leonek Gorka Bereziartuaren lekua okupatu zuen moduan datorrelako, hemendik aurrera, Aritz Galarraga
ideia berriekin espazio hori osatzera.
Eta segituan etorri zitzaidan burura, albistea jaso nuelarik, “ea zer panorama
topatzen dudan”. Txiste erraz eta hitz
-jokoen zalea ni.
Komunitateari pista batzuk ematea
da asmoa gaur, gehixeago uler dezan
zer aurkituko duen Galarragaren artikuluetan. Eta galdera horixe egin diot
kazetariari neuk ere zuzenean. (H)ona
erantzuna: “Ba aurkituko ditu humanitatearen une goren batzuk, alegia, eguneroko bizitza arruntaren gorabehera
ezdeusak, gauza txikiak, aktualitatearen diktaduratik urrundu, eta inguruko errealitateari begiratuko diotenak.
Ezinbestean agertuko dira hala irakurketak, lagunarteak, kotidianitateak eskaintzen dizkigun sorpresa atseginak
(eta ez hainbeste)”.

egiteko gauza garrantzitsuez, literatura frantsesaz eta abar”. Baina onartu du
egunerokoa izango duela inspirazio iturri
nagusi, “hori baino iturri oparoagorik ez
dut ezagutzen nik”, aitortu du.
Modu natural batean suertatutako
aukera izan omen da kolaborazio hau
egiten hastea. Argiako kide batekin
Santi Leoneren hutsunea komentatzen
ari zela, beste norbaiten bila zebiltzala
eta ea bera prest egongo al litzatekeen...
“Horrelako karamelu bati ezetz esatea
inozoen eskura dago bakarrik”, esan dit.
Hemendik urte batzuetara seme-alabei,
ilobei edo bilobei mahai bueltan kontatzeko istorio horietako bat izan daiteke.
Gogoz sumatu dut kazetaria, eta gogoa piztu dit aurreneko astekarian
orrialde berrira iristeko.

rgia Jendeak emailez eta sare
sozialen bidez idazten dizkigu zabaldu nahi dituzten
mezuak. Sakabanatuta eta komunikazio eskubidez gabetuta daude espetxean Argia komunitateko
kide ugari, eta leiho hau ireki dugu
gutunez baizik komunikatu ezin
duten horiek beren mezuak publiko egin ahal izan ditzaten.
Ez dugu besteek bidalitako testuetan guraizeak sartzen ibili
nahi, horregatik, beharrezkoa da
bidaltzen diren mezuek gehienez
luzera hau izatea: 50 hitz. Mezuak
bidaltzeko helbidea:

Argiako erredakzioa
Zirkuitu ibilbidea15
20160 Lasarte-Oria

AZOKA

azoka.argia.eus

nola da

musutruk?

Ostegunetan 10:00etan jartzen ditugu Argia Jendea-rentzat musutruk dauden gaiak eta zozketarik gabe, bizkorren
eramaten dituenarentzat dira. Ondasunak banatu ditzagun, urtean musutruk gai bat hartzea eskatzen da.

san telmo museorako
sarrerak
musutruk jarriko den eguna:

Irailak 5, osteguna, 10:00etan
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Andi Portavoz eta Gonzalo Luanko, rapero maputxeak

Zure herriaren hizkuntza
berreskuratzean zure burua
deskolonizatzen ari zara
Andi Portavoz eta Gonzalo Luanko abeslari ezagunak dira Txileko
hip-hoparen esparruan. Euskal Herrian izan ziren uztailean kontzertuak
ematen, haien borrokak ezagutarazten eta hemengoak ezagutzen. Biek
dituzte sustrai maputxeak, baina identitate eta borroka maputxea eurena
egitea bide luze baten emaitza izaten ari da. Hip-hopa, antikapitalismoa eta
hizkuntza maputxearen berreskurapena borroka bakartzat dituzte. Kulturen,
adinen eta ideologien uztarketa defendatu eta praktikatzen dute.
Z. oleaga

Identitate maputxea bizi eta borrokatzen duzue orain, baina ez da
horrela izan beti. Nola izan da prozesua?
Andi Portavoz: Nire kasuan, hurbilketa
bigarren hezkuntza garaian hasi zen. Orduan izan nuen lehendabiziko formazio
politiko prozesua, kontzientzia hartzekoa: diktadura osteko jendarte eredu
kapitalista neoliberalaren kontzientzia.
Auzoetan egiten ziren hip-hopeko herri hezkuntza tailerrak garrantzitsuak
izan ziren. Aurrerago, nire izate maputxea berriz aurkitu nuen. Banekien jatorri maputxea nuela amaren aldetik,
baina orain dela sei bat urte hasi nuen
nire hurbilketa hegoaldera, Wallmapura
[maputxe nazioaren lurralde eremua].
Gure ohiturak eta kultura berreskuratzen hasi nintzen, lurralde maputxearekin lotura egiten. Mapundungun-a
[hizkuntza maputxea] ere ikasten hasi
nintzen pixkana. Ez naiz maputxe hiztuna oraindik, Luanko eta beste anai-arreba batzuk diren bezala.
Maputxea da egun Txileko Estatuari eta sistema ekonomiko kapitalistari
konfrontazio gehien egiten dion mugimendua. Horrek ere eraman ninduen
hurbilketa hori egitera. Konturatzea,
Irailak 1, 2019
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"ño!, mugimendu maputxea nik beti egin
nahi izan dudana egiten ari da": sistema akabatzen saiatu. Ni beste bidexka
batetik ari nintzen horretan saiatzen,
ezker marxista edo anarkistatik, kultura
gorri-beltzetik. Gero sentitu nuen: “Nire
jendea, nire familia, talde horiek baino
gehiago ematen ari zaio borrokari”.
Luanko, zuk gazteago garatu zenuen
identitate maputxea, eta hiztuna zara
egun.
Gonzalo Luanko: Ni landa guneetatik
migratutako pertsonen auzo batean jaio
nintzen, Santiago hegoaldeko aldirietan.
1900etik landatik hirirako migrazio prozesua masiboa izan da. Horregatik, Santiagoko auzo guztietan aurkituko dituzu
pertsona maputxeak, beren antolakunde
politiko eta kulturalekin. Ni hip-hop tailerrekin politizatu nintzen. Oso mugimendu indartsua izan zen 2000. urtearen bueltan, hip-hoplogia. Hip-hopean
ari nintzen ordurako, baina musika honen bernizera mugatua: arropa, flow-a,
estiloa. Tailerrek lurrari lotu ninduten,
herri pedagogiaren bitartez. 13 urte nituen orduan. Polita izan zen, arrakala
bat zabaldu zen, askoz gizatiarragoa, auzokideekin eraikitzekoa. Tailerrak jaso-

tzen hasi, eta ondoren nik eman nituen
nire auzoan. Umeek ikasten dute zer den
hip-hopa bernizetik harago.
Beste prozesu bat batu zitzaion horri:
aita 12 urte nituela hil zen, ni amarekin
hazi nintzen. Denborarekin haren behar
handiagoa sortu zitzaidan. Nire familiaren historia berreskuratu nahi izan
nuen. Osabarengana hurbildu nintzen,
familia dut hegoaldean oraindik. Hor
jaio zen nire burua erabat berreraikitzeko desioa, 18 bat urterekin. Banuen hutsune bat, nire aitona-amonak nor izan
ziren eta zer egin zuten jakiteko nahia...
Nire iragana eta geroa banatzen dituen
marra ordukoa da: “Mapundunguna ikasi behar dut” erabaki nuenekoa.
Peuma bat [ametsa] izan nuen –guretzat peumak jakintza iturria dira; bizitza
lurtarrarekiko bizitza paralelo bat dira,
zure aurreko edo ondorengo bizitzaren
atalak erakusten dizkigute, orainaldia
ulertu dezagun–. Peuma izan nuen aitonarekin, berak mapundungun hutsean
hitz egiten zidan. Esaldi osoak geratu zitzaizkidan iltzatuta, egun ere gogoratzen
ditudanak. Orduan ez nituen ulertzen.
Peuma horrekin nire buruari esan nion,
“nik hitz egin dezaket mapundunguna,
eta egingo dut”.
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Mapundunguna ikasi, eta hip-hopa
mapundungunez egiten hasi.
Luanko: Ez dago ikasteko metodo ezarri eta itxirik. Zure espiritualtasunak
eta zure erabakimen arrazionalak erabakigarriak dira. Espiritualki Andeetako
zeremonietara joaten barneratu nuen,
gramatikalki ikasteaz harago. Mapundungunez kantatutako rapa egiteko
beharra sortu zitzaidan orduan ere. Ez
dago rapik mapundungunez, ez aymaraz... Hizkuntzen hegemonia politikoa
auzitan jartzen hasi nintzen. Bazterketa
linguistikoan gaude. Gure hizkuntza desagertzen ari da, zaharkituta dago, hitz
egiten dutenak agureak direlako. Umeek
egunerokoan, jolasean, ez dute erabiltzen.
Jada egunero mapundungunez ari nintzen garaian, egun batean, letrak idazten
ari nintzela, ohartu nintzen tarteka eta
konturatu gabe errimak mapundungunez
ateratzen zitzaizkidala. Harritu egin nintzen, txora-txora eginda geratu nintzen.
Zergatik hizkuntzaren zentralitatea
borroka eta identitate maputxearen
eraikuntzan?
Luanko: Hizkuntzak zure herriaren pentsatzeko modua marrazten du, munduan
egoteko manera. Herriaren jakintza eta
bihotza da. Zure herriaren hizkuntza
berreskuratzean zure burua deskolonizatzen ari zara, inbasio estataletik, juridikotik, linguistikotik deskolonizatzen.
Erresistentzia modu bat da.
Mundu maputxe tradizionala landa
girokoa da, lurrari eta espiritualtasunari oso lotua, pertsona nagusiek gidatua. Zuek 7-8 milioi biztanle dituen
Santiagotik ari zarete. Musika garaikidea den hip-hopetik, eta gazteak zarete. Zer balio du nahasketa horrek?
Portavoz: Guk rapa egiten dugu hirian
eta AEBetan jaio zen musika estiloa. Baina denborarekin pertsona asko, baita
jende nagusi asko ere, ulertzen joan da
guk gure identitate propioa ematen diogula erreminta horri. Ez dugula AEBetatik kultura gringoa inportatzen. Rapa
auzoen, pobretuen, herrien musika dela,
migratzaileena. Elkarrizketa bat egin
behar dugu, errespetuz, kultura maputxeari duen garrantzia aitortuz, eta horren barnean jende nagusiak duena.
Luanko: Hegoaldera goazenean, gure
komunitateetara, topaketetara, gu ere
prozesu horren parte gara. Gillatun-ean
[zeremonia espirituala] gaudenean ez
gaude beisboleko txapelarekin. Chari-

Gonzalo Luanko (ezkerrean) eta Andi Portavoz (eskuinean), Txileko Santiagotik etorritako
espedizioko beste kide bat erdian dutela.

lonkoa [jantzi tradizionala] janzten
dugu. Machi-aren [gida espirituala] gomendio eta jarraibideengatik galdetzen
dugu eta horiek jarraitzen saiatzen gara.
Ibaiei eta mendiei baimena eskatzen
diegu. Hirian ere egiten ditugu horietako
zenbait gauza. Hor konexio-zubiak daude. Zubiak gure ohiturak eta portaerak
dira, sakonean egiten gaituztenak, gure
itxura hip-hoperoaren gainetik.
Hip-hopean erritual bat asmatu genuen. Maputxeak ez diren nire anaia-arreba maputxeei kultura maputxeaz nekien guztia erakutsi nahi nien. Ibilgailu
bat alokatu eta gazteekin mendietara
joaten ginen. Jendeak lagunduta inprobisatzen aritzen ginen, suaren inguruan.
Goiza argitzean, janari maputxea jan,
baimena eskatu eta ibaira salto egiten
genuen. Jada nagusituta daude orduko
gazteak, eta oraindik ere gogoratzen direla esaten didate. Gazteei zer edo zer
behintzat heltzea nahi nuen.
Kontatzen duzuenak Euskal Herrian
80ko hamarkadan gertatutakoa
gogorarazten dit. Abertzaletasun
tradizionalago bat zegoen eta punka
indarrez agertu zen. Musika horrek
gazte asko hurbildu zituen abertzale-

tasunera, eta abertzaletasuna eraldatu zuen aldi berean.
Portavoz: Txilen ezaguna da Matías Catrileoren kasua. Poliziak hil zuen tiroz
(2008) borroka maputxearen baitako
lur batzuen okupazio batean. Matías
maputxea zen, eta punka zen. Han gertatzen den zerbait da: gure identitate
maputxearekin berraurkitzen gara, txikitatik inguratu gaituen kulturatik abiatuta. Gu rapetik, Matías punketik.
Luanko: Niri askotan galdetu didate ea
zer ikusten dudan amankomunean kultura maputxearen eta hip-hoparen kulturaren artean. Hip-hopak jatorri afrikarra
du nolabait, erresistitu zuten afrikarren
ondorengoek sortu zuten, ghetto-an. Horregatik, kultura maputxearen antzera,
hip-hopa kultura zirkularra da. Biak dira
ahozko kulturak ere. Hip-hopa zirkuluan abesten da, zirkuluan inprobisatzen, break-a zirkuluan dantzatzen da.
Komunitarioa da. Topaketak antolatzen
genituenean beti elkartzen ginen lapikoaren inguruan jateko. Tradizio maputxea ere zirkularra da. Hor daude puntu
komunak. Hor badaude lotzen gaituzten
hariak. Punka ere zapalduen eta herriaren barrenetik jaiotzen da.
Irailak 1, 2019
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Kiri-kiri-ken kanta

Haurrak,
gezurrak eta
mitoak
Haurrentzat gezurra esatea amaren kontrolpetik ezkutatzeko
modua da. Baina denbora baterako balio du. Donald Winnicott
psikoanalistak hala zioen: “Ezkutatzea atsegina da, baina aurkitua
ez izatea, infernua”. Artikulu honen abiapuntua haurrentzako kanta
bat da, ama gezurtatzeak duen ondorioez hitz egiten duena.
Kiri-kiri-ken du izena, Aita Onaindiaren Jolasketa liburuan, 1965ean,
argitaratu zen, eta hitzen zein doinuaren egilea Nemesio Etxaniz
izan zen (1899 Azkoitia-1982 Donostia). Gure belaunaldikook,
60ko eta 70eko hamarkadetan ikastolan abesten genuen, egileak
berak kantatuta. Gerora Txirri eta Mirri eta Txiribiton pailazo taldeak
Tortolika diskoan jaso zuen, 1985. urtean.
Idoia Agirre LAsarte

argia

Ez da gauza erraza
kiri-kiri-ken, kiri-kiri-ken
ez da gauza erraza
ama gezurtatzen.
Kiri-kiri-ken-du
dena jakiten du.
Kiri-kiri-kik
zelan badakik?
Kiri kiri-ko-ko-ko-ko
hatz txikiak esaten dio!
Den-den dena esaten dio.
Abesti honetan haurrak autonomia
garatzen duenean, eta gezurrak esateko gai denean, helduak nola erantzuten
duen adierazten da. Txikiak handia izan
nahi du eta handiak txikiaren beharra du.
Europako beste herrialdeetan, haurrentzako ipuin eta kantuetan, handiaren eta
txikiaren dialektika oso erabilia da, baita babesgabekoaren eta guztiahaldunaren arteko harremana ere. Kanta honetan
hatz txikiak laguntzen dio amari arrakalarik gabeko jakituria edukitzen.
Irailak 1, 2019

Frantsesez hatz txikiari “l’auriculaire” esaten zaio, belarrian sartzeko
neurria duelako. Hortik aurrera, hatz
txikiak sinbologia indartsua du: zulotxotik barrura sartzen da eta sekretuez
eta intimitateaz hitz egin dezake.
Haurrak desira propioak eta
horiek betetzeko autonomia
nahikoa duenean, gezurrak esateko aukera eta
premia sortzen zaio.
Gezurra da egiarekin
bat ez datorren zerbait esatea, mezua jasoko duen pertsona
engainatzeko. Umeak
gezurra esan aurretik
bi baldintza bete behar
ditu. Bata, errealitatea
ondo menderatzea, fantasiarekin nahastu gabe; eta
bestea, bere lekuan, ordezko bat
asmatzea, hau ere erreala –eta ez imajinarioa– dena. Horiek biak dira gezurraren funtsa.

Gezurra esateko motibazioa ez da soilik kontzientea, inkontzientea ere bada.
Abesti honetan, esaterako, amarekin lotutako afektu kontrajarriak daude: alde
batetik amarekin lotura mantentzeko
gogoa du eta bestetik lotura hori eteteko nahia.
Gezurra autonomia lortzeko gogoarekin lotuta dago.
Baina baita horrek sortzen duen kezkarekin
ere. Gezurra esateak
bestearekiko etena
adierazten du. Horrexegatik, abestitxo honek abisu egiten du.
Haurrentzako ipuinen
gai nagusia, askotan,
gurasoen mendekotasunetik irtetea izaten da. Eta
horretan figura erregulatzaileak agertzen dira. Horren adibide dugu Pinotxo gezurtiaren eta Kilker
hiztunaren arteko harremana, gatazkaz
betetakoa. Kilker hiztuna, kontzientzia

Iruditzen zait
helduaren haserrearen
lekuko dela abestiaren
egituran itsatsita
dagoen leloa”
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moralaren irudia da. Haurra txikia denean eta gurasoekiko mendekotasun
handia duenean, gurasoak eta haien
esanak dira erreferente nagusiak. Baina
haurra handitzen doan neurrian, errealitatea eta fantasiaren arteko desberdintasuna egiten ohituko da. Pixkanaka,
haurra, maite dituen horiekin distantzia hartzen joango da. Bere inguruko
helduekin identifikatuko da, horrekin
bere izaera osatuz; eta aldi berean bere
etika propioa eraikiko du. Horrela, bere
ekintzen eta gogoen arabera jokatzen
hasiko da.
Kanta honek adierazten digu haurraren eta amaren arteko harremana zein
korapilatsua den. Haurrak, gorputza eta
adimena bere-bereak direla sentitu arte
bide luzea egin behar du. Mendekotasunetik autonomiarako bidean, bitarteko
egoerak bizi ditu, amarekin bat eginda sentitzetik amarengandik nahikoa
banatuta sentitu arte. Zentzu horretan
“amak dena daki / amak ez daki” ezinbestezko jolas bihurtzen da. Joan-etorrian, errealitatea eta fantasia bidaide
dira. Batzuetan haurra trantsizio-une
hauek nahikoa bizi izan gabe gelditzen
da. Agian bere kabuz goizegi moldatu
behar izan du, beraren ingurune afektiboak huts egin duelako; ondoren, haurrak harremanak modu uzkurragoan
eraikiko ditu. Ingurunearekin bat egin
izanaren esperientziaren aztarnak betiko iraungo du, munduarengan eta norberarengan konfiantza eta ongizate iturri bihurtuz.
Haurrak amarekin duen jarraitutasun psikiko-fisikoa eteteko saiakera
serioenetako bat ezezkoaren konkista
da, hitzaren –tartean gezurraren– edo
portaeraren bidez adierazi daitekeena.
Lehen gorputzen arteko jarraitutasuna zena, orain pentsamenduen artekoa
izango da, amaren eta haurraren psiko
-gorputzak elkarrekin komunikatuko
dute, hizkuntza sinbolikoaren bidez,
gezurrari ere lekua eginez.
Gezurra esatea kontra-boterea edukitzea da, haurrak berak bakarrik dakielako egia zein den. Eta gezurra gurasoek
osatzen duten bikoteari zuzenduta dagoenean, guraso-bikotearen fidagarritasuna ezbaian jartzen du. Garapenaren
une desberdinetan, gezurretan aritzea,
ondoezaren adierazle gisa agertzen da.
Beraz, gezurrak bere balio funtzionala
izan arren, errepikakor bilakatzen bada,
haurrak bere inguruarekin duen komunikazio arazoen adierazle izango da.

Kaiera igeri
Kiri-kiri-ket, kiri-kiri-ket
kaiera igeri
ihes egiten badet.
Kiri-kiri-ken-du
dena jakiten du.
Kiri-kiri-kik
zelan badakik?
Kiri-kiri-ko-ko-ko-ko
hatz txikiak esaten dio!
Den-den dena esaten dio.
Alde imajinarioa kantaren leloan dator, helduaren erantzunean, haurraren
gezurraren aurrean nola kokatzen den
adierazten denean. Hasteko, helduari
haurraren gezurrak sentipen desatsegina sortzen dio; haurraren autonomiak
kolokan jartzen ditu helduekiko ordu
arteko beharra eta mendekotasuna.
Haurrak gezurraren bidez adierazten
du ez duela asmorik helduaren azpiko
izateko; gezurra, matxinada-gogoaren
adierazle da.
Iruditzen zait, helduaren haserrearen
lekuko dela abestiaren egituran itsatsita
dagoen leloa. Helduak haurraren gezurrari fantasia sinesgaitz batekin erantzuten dio: amak baduela hatz txiki espioia,
den-dena ikusi eta gero kontatzen diona. Anaia txiki kontakatilu alprojarena
baina beldurgarriagoa dena. Helduak,
fantasia jazartzaile batekin erantzuten
du, ama, pertsonaia mitologikoak bezala,
guztiahaldun egiten duenean. Ondoren,
beldurrak eragindako haurrari, atzera
bidea egiteko esaten dio, ama eta umearen artean pentsamendu-jarraitutasuna
dagoela esanez. Hori da fantasia, mitoa,
ama guztiahalduna, iskin egiterik merezi
ez duena. Horretan baliatuko da umeak
amarekin bat egitean daukan gogoan,
“bat egingo dugu gu bion artean tentsiorik egon ez dadin”. Mehatxua litzateke betiko fusio-itxaropen hori betiko galtzea.
Baina, azken finean, abestia jolasa da.
Haurrarentzako eta amarentzako –heldu zaintzailearentzako oro har– zaila
izan daitekeen egoera bati, fantasia erabiliz, aurre egiten laguntzeko balio du.
Nolabait esateko, badakigu bananduko
garela, mundua hor dela bere gauza on
askorekin. Baina, horretarako presarik
gabe, jolas dezagun, amets egin dezagun,
eta imajinarioan, beti egongo gara bata
bestearekin etengabeko jarraipenean.
Zilbor-hestea etetea zein zaila den batzuetan.
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Nork asmatu
zuen inprenta?

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

M

KOREAKO KULTURA MUSEOA

ainz (Alemania), 1455. Johannes Gutenbergek Biblia inprimatu zuen, berak asmatutako tipo
mugikorreko inprenta erabiliz. Horixe da
izenburuko galderaren erantzun ohikoena. Europako hainbat herrialdetan, ordea, herrikide batek asmatu zuela aldarrikatzen dute: Estrasburgon Johannes
Mentelinek, Italian Panfilo Castaldik eta
Herbeheretan Laurens Costerrek. Eta,
hala ere, Txinan, XI. menderako, abian ziren tipo mugikorrak erabiltzen zituzten
inprentak.
Bi Sheng Txinan jaio zen 990. urtean,
eta tipo mugikorren asmatzailetzat jotzen da. Hasieran, orrialde osoak egurretan zizelkatuta inprimitzen zituen
testuak. Hori ez zen berria; antzeko teknikak erabili izan ziren, esaterako, Antzinako Erroman. Baina hurrengo pausoa,
letrak banan-banan egitea izan zen, eta
letrak mugituta edozein testu osatzea.
Egurraren ordez zeramika ere erabili
zuen Bi Shengek.
Korean, XIV. mendean, mongoliarrek
Jikji testu sakratu budistaren kopia bakarra erre zuten. Orduan, Goryeo dinastiako Choe Yun-ui ministroari Bi Shengen asmakizunaz baliatzea bururatu
zitzaion. Asmakizun txinatarrari txanponak egiteko erabiltzen zuten teknika
erantsita, metalezko tipo mugikorrak

1377ko Jikji testu budista, Gutenbergen Biblia baino hamarkada batzuk lehenago inprimatua.

asmatu zituen eta, hala, 1377an Jikjia
nahi beste aldiz kopiatu zuen inprenta
berrian.
Gutenbergek liburuak inprimatzeko
eta, hala, ezagutza zabaltzeko egindako
ekarpena ezin da zalantzan jarri, baina

berak ez zuen inprenta asmatu eta Biblia
ez da inprimatutako libururik zaharrena, zenbaiti hori onartzea kostatu arren.
Unescok 2001ean aitortu zuen 1377ko
Jikji korearra dela gordetzen den liburu
inprimaturik zaharrena.

fruit link

Gizakitxoak
espermatozoideen
barruan
Nicolaas Hartsoeker (1656-1725) fisikari herbeheretarra leiarrak asmatzeagatik nabarmendu zen; bere lenteei esker, zientzialariek hainbat aurkikuntza
egin zituzten. Hartsoekerrek bazuen
zientziaren beste arloekiko interesa, eta
Frantziako Zientzien Akademiako kide
ere izendatuko zuten. Espermatozoide
bati mikroskopioz behatzen leheneta-

rikoa izan zen, eta 1690eko hamarkadaren erdialdean, ezkerreko marrazki
xehea egin zuen: homunkulu edo gizaki
txiki bat marraztu zuen espermatozoidearen buruan. Jakina, mikroskopioan
ez zuen halakorik ikusi, baina ugalketari
buruz zeukan teoria azaldu nahi zuen.
Besteak beste, obuluen ekarpena ahaztu
zitzaion.
Irailak 1, 2019
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LIBURUA

Euskal selekzioaren garai-penak

Ez dadila
eguzkia sartu

Martin Etxeberia eta
Xabier Etxeberria
Elkar, 2006

I

Amaia Serrano Mariezkurrena

deia berezia du nobela honek, 36ko
Gerrari buruzko euskal nobeletako
batek ere hartu ez duena: euskal selekzioa sortzen du Eusko Jaurlaritzak,
eta futbola gainerako herrialdeak gurera begira jartzeko estrategia izateaz
gain, haur erbesteratuentzako dirua eskuratzeko ekintza solidarioa ere bihurtzen da. Ondorioz, gerrarekiko ikuspegia aldatu egiten da, lubakietatik atera
eta euskal selekzioa dagoen atzerritik
jasotzen baita etxean gertatzen ari denaren berri.
Kepa Areso da eleberri honetako protagonista, eta haren ibilerari jarraitzen
dio narratzaileak. Pertsonaia gizatiarra da, eta bere ikusmoldea euskal nazionalismo hegemonikoaren barruan
kokatzen bada ere, gai da gainerakoen
sufrimendua ulertzeko. Selekziora baIrailak 1, 2019

tzeko deia jasotzen duenean ere kezkek
josten dute: futbolean aritzea pribilegioa
iruditzen zaio lubakietan aritu ostean.
Maitasunari eta laguntasunari buruzko
zalantzak ere baditu, eta horrek guztiak
pertsonaia sinesgarri egiten du. Hura inguratzen duten bigarren mailako pertsonaien potentziala ere handia da, bereziki
emakumezko pertsonaiena; ordea, ez
dira nahi genukeen bezainbeste garatzen. Protagonistaren amaren lorratza
galdu egiten da, Parisera doa semea bisitatzera, eta etorri bezala desagertzen da,
arrastorik utzi gabe. Teodora misterio
haragitua da, eta haren gutunetako hizkerak eta tonuak interesa pizten dute.
Desiren eta ezinen arteko funanbulua
da, amaieran fantasma itxura hartzen
duena. Izaskunen begirada iluna da Kepari loa eragozten diona, eta hari eskain-

tzen zaio istorioko emakume bakanen
artean arreta gehien. Begi horietan aurkituko du irakurleak gerraren paradoxarik handiena.
Formari dagokionez, detektibe eleberriaren zantzuak ditu obrak: protagonistak bidaian zehar aurkitzen duen
paper zatiak sorrarazten du lehen susmoa. Orobat esan liteke kronika itxura
hartzen duela, kapituluak egun bakoitzeko eguneroko gisa antolatuta baitaude, gutun formako kapituluak tartekaturik. Hala, egitura horretan narratzaile
orojakilea hautatzea bitxia gertatzen da,
eta lehen pertsonako egunerokoak sinesgarritasun handiagoa izango luke,
baita gutunekiko batasun handiagoa ere.
Nolanahi ere, irakurraldi atsegina gertatzen da, eta 36ko Gerraren memoriaren
transmisiorako erakargarria.
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kontzertua

Soinu zurrunbiloa

Ikasitako mugak

Striknina

Autoekoizpena, 2019
Striknina taldea jendaurreko emanaldi batean
Joxi Ubeda Goikoetxea

S

triknika Lemoako taldeak bere bigarren diskoa kaleratu du. Rosebud
(2013) lehen diskoarekin erakutsi
zuen bidetik osatu du, baina nabarmena
da bere doinua findu, trinkotu eta sendotu egin duela, urrats bat aurrera eman
duela, bere izaerari eutsita, betiere. Grabazio saioak egiten hasi aurretik, taldekideek kantak lantzeko bere denbora
erabili dutela antzeman daiteke, melodiak sortzeko, erritmoak zehazteko, eta
moldaketak egiteko, xehetasun guztiei
arretaz erreparatuz.
Hori bai, batere indarrik, kemenik,
bizitasunik eta abiadurarik galdu gabe,
aurreko diskoa kontuan izanik. Striknina taldean hiru kide bakarrik aritzen
dira, baina sekulako iskanbila egiten
segitzen dute, batere gupidarik gabe.

Punk rock eta hardcore melodiko kutsuko kantak jotzen dituzte, mozketak eta
erritmo aldaketak egiten, astunxeagoak
diren pasarte batzuekin tartekatzen,
eta oro har giro gazi-gozo bat antzeman
daiteke kantetan.
Txantxarik gabe aritzen dira, gordin,
bai beren musika tresnak jotzen, bai beren mezuetan: “Lehia honen puntu txiki
bat zara ta besteak ere; zeure bidea galtzean datza bizi-irautea, galtzea bizi-irautea da” (Irautea), “Azalezina ulerkor
egiten zaigu zientziatik kanpo; agian
zuri beltzez ikusten duguna grisez beterik dago” (Zientziatik kanpo), “Beherantz begira eta burdinezko zaldiaren
makineriaren parte naizela, pertsona
guztiak, sentimen guztiak, arrain memoriaz kondenatuak, egunerokotasu-

nak behartzen digun bizimodua akatu!”
(Metropolis), “Zer da errua gezur honetan?” (Beste 1 +), “Hanka bakarra aurrera egitean bestea bakarrik sentitzen da
ta konpetentzia burugabekoan atzean
dagoena atzekoa izaten da” (Ikasitako
mugak), “Porrotan irakatsiak gara, bizi
behar baimenaren menpean” (Ein).
Gago (baxua eta ahotsa), Unax (bateria) eta Mikel (gitarra) dira taldekideak,
eta 2006an sortu zuten Striknina. Bigarren lana kaleratu ondoren, hainbat
emanaldi egin dituzte, besteak beste,
Basaurin, Leioan, Sopelan, Barakaldon
eta Arrigorriagan, eta gehiago ere egitea
nahiko dute beren zaleek. Izan ere, jendaurreko saioetan zuzen eta ederki asko
senti eta bizi daiteke Striknina taldeak
egiten duen soinu zurrunbiloa.
Irailak 1, 2019
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Jainkoak ere ez

jainkoak ez dit barkatzen
dokumentala
egilea: Josu Martinez
Non: Zine Politikoaren Jaialdia,
Buenos Aires (Argentina)

ainhoa gutierrez del pozo

M

aiatzaren 17an eman zuten Josu
Martinezen Jainkoak ez dit barkatzen filma Buenos Airesen, Zine
Politikoaren Jaialdian. Hara hurbildu ginen Argentinako euskal diaspora osoa eta
ni. Filmak Lezo Urreiztieta zenaren bizitzako pasarteak erretratatzen ditu, Martin Ugaldek berari egindako elkarrizketa
audioetatik abiatuta ordubete inguruko
itsas bidaian.
“Lezo Urreiztieta XVI. mendeko pirata
bat izan zen, okerrez 1907. urtean jaioa”.
Off-eko ahotsak horrela ematen du protagonistaren berri lehenengoz filman. Martinezek berak hausnartu zuen filmaren
aurkezpenean, nola zitekeen horrelako
pertsonaia baten inguruan aurretik filmarik egin ez izana, fikzioa besterik ez bada
ere. Egia da Urreiztietak baduela filma
estatubatuar baten protagonista izateko elementurik; ekintza klandestinoek,
ordea, ez dute arrastorik uzten. Itsasoan
hezitako mutikoa 10 urterekin kontrabandoan aritu zen, eta afera sendotzen
Irailak 1, 2019

joan zen denborak aurrera egin ahala. Faxismoaren aurkako iheslariak eta armak
itsasoz eramateaz gain, Franco hiltzeko
planetan murgilduta bizi izan zen.
Filmak Ugalde eta Urreiztietaren solasaldiak hartzen ditu ardatz; magnetofonoan jasotako hitzetan oinarritzen da
Martinez filmaren haria sortzeko. Urreiztietaren lekukotzak, ordea, badu non jesarri. Senitarteko eta lagunen oroitzapenak
historialarien azalpenekin tartekatuak
dira, testigantza emozionalen eta gertakari historikoen arteko balantza fina. Tarteka lekukoak agertzen dira magnetofoia
entzuten eta erreakzionatzen. Ikusleekin batera aditzen dituzte Urreiztietaren hitzak, eta zubiak eraiki bien artean.
Irudiari dagokionez, artxiboa da nagusi,
mota guztietakoa: argazkiak, filmikoan
harturiko irudiak, egunkari zatiak... garaia
marrazteko erabil daitekeen oro. Urreiztietaren pasarteen kontaketa batzuk animazioan irudikatu ditu Adur Larreak, eta
hartara, dokumentalean erabil daitekeen

erregistroarekin esperimentatzen du. Irudi eta filmaren arteko harremana estilo
hiperrealistan dago egina, non bata besteari zuzentzen zaion etengabe. Istorioaren erritmoak filmaren barnean sarrarazteko ahalmena du, itsas zabaleko kulunka
antzeko batean bagina bezala.
Zuzendaria den lemazainak, Josu
Martinezek, kontrabandistaren istorioan zehar gidatzen du ikuslea amaierara arte. Urreiztietaren inguruko ikerketaren emaitzetatik eraiki da filma,
pertsona baten bizitzak ezkutatzen dituen sekretuetatik. Ez dakigu jainkoak
Urreiztieta barkatu ote zuen edo ez bere
azken epaiketan, Martinezek ez zuela
barkatu behintzat argi dugu: bere garaipen handiak porrotak bezainbat kontatzen ditu, alde distiratsuak eta ilunak
agertzen. Dokumentalgilea pantokrator
modura irudika genezake, berak erabaki
baitezake zer konta eta zer ezkuta. Finean, aspergarriak baitira akatsik gabeko santuen ipuinak.
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EGILEA i Ana Zambrano

Puzzlea
Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta
Ane Zabaleta Lopetegik, geodinamika arloko ikertzaileak,
esandako esaldi bat irakurriko duzu.
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Sudokuak

5x5

Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako zenbakiak idatziz, zutabe,
lerro eta 3x3 koadro bakoitzean errepikatu gabe.

Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.
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Erraza

Puzzlea: “Glaziarrak urtzen badira
desagertuko dira, baina horrek
eragina izango du ur baliabideetan
ere. Ur baliabide horien ziklotasuna
aldatu egingo da.”
5x5:1. Sugai, 2. Ugatz, 3. Garoa, 4. Atoan,
5. Izana.
HIzki berak: 1. UDAGOIEN, 2. LAUDAMEN,
3. UNADURAK, 4. ESKUADRA, 5. KULPADUN,
6. DUDAMUDA.

Ebazpenak

Zaila

Erraza
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1. Su egiteko erabiltzen den gai.
2. Errape. 3. Iratzea.
4. Berehalaxe (bizkaieraz). 5. Izatea.

Hizki berak
Osa itzazu hitzak falta direnak hizki
berak direla kontuan izanik, hori bai,
hurrenkera ez da zertan bera izan.
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Jérôme Sueur
TXORIEN ENTZULE

“Oihan isila
erdi hila dagoen
oihana da”
Jérôme Sueurekin solastatzea abereen arteko harmoniaz
kontzientzia hartzea da, baita gizakion egoismoa berriro
ere berrestea. Eko-akustikaren sortzailea, paisaia natural
batetik ateratako soinuak biltzen eta aztertzen dabil.
Emaitzak ez dira airosak: iragan hurbila arte genuen
soinu paisaia aberats eta anitza pobretuz eta isilduz doa.
Abereen arteko komunikazio-sistemaz, gizakion zarataz,
bien arteko bateraezintasunaz hitz egin digu.
jenofa berhokoirigoin

Frédéric Sèbe

Oihanean sartu berri zara.
Jura eskualdean (Frantzia) izan gara,
duela urtebete oihan batean instalaturiko magnetofonoen bila. Ordu laurdenero, minutu bat grabatu dugu. Datu
meteorologikoak ere jaso ditugu eta
oihanean soinuak zein distantziara hedatzen diren aztertu.

Animaliek liluraturik
“Ttikitan animalien portaerek liluratzen
ninduten, geroago berriz musikak. Maluruski ez nuen hezkuntza musikalik jaso
eta ez naiz musikari, dolu handi bat izan
da hau. Lortu izan dut hala ere nire pasioak eta ekologia juntatzen soinuaren
bidez, eko-akustikari esker. Naturan izatea, soinuak hurbilpen zientifiko baina
sensible baten bidez entzutea sekulakoa
da. Pasiozko lanbidea dut”.
Irailak 1, 2019

Eko-akustika ez da bio-akustika.
Bio-akustika bigarren mundu gerlaren biharamunean agerturiko eremua dugu, komunikatzeko soinua
erabiltzen duten animalien jokamoldeak aztertzen dituena. Nola sortzen
eta jasotzen duten soinua eta zein informazio komunikatzen duten. Azken
urteetan eremu berri bat garatu izan
dugu: eko-akustika. Ekosistema bere
osotasunean hartuz, paisaia natural
batetik ateratako soinu guztiez interesatzen gara, galdera ekologikoak
mahaigaineratuz.
Aldaketa klimatikoaren ondorioek
bultzaturiko alorra da?
Ez. Animalien joerei baino gehiago gai
ekologikoei sentibera nintzelako garaturikoa da. Bio-akustika ikasirik, eko-

logiari buruzko galderak jorratzeko
erabili nahi izan dut. Ekologiaren arloko lankideekin egindako elkarlanaren
emaitza da. Noski, xede berdintsuak
dituzten beste batzuk ere badaude
munduan.
Bernie Krause bio-akustikalari ospetsuak errana: 50 urtez naturako
soinuen %50 desagertu dira.
Ez dakit nondik atera duen zifra hori.
Bere eskalako ikuspegi historikoa du
baina datu zientifikoak eskas ditugu
zifra hau baieztatzeko.
Argi dena da soinuak desagertzen
ari direla.
Hori segur da. Espezieak desagertzen
ari dira eta haiekin batera haien soinuak. Haien habitataren sustsipenari
lotua da.
Benetako komunikazio sistemak
dira.
Soinu horien bidez informazioak
transmititzen dituzte. Txorien kantuen bidez, usu, bada arra naiz edo
emea, ugalketarako prest naiz edo ez,
hemen bizi naiz... Bospasei, gehienik
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“Gizakion soinurik ez izatea soilik izan daiteke onuragarria naturarentzat”.

hamar bat informazio pasarazten dituzte. Informazio horiek espeziearen biziraupenerako erabakigarriak dira, mutu
bilakaraziz edo soinuak estaliz ez dute
irauten. Ez dute gizakiok bezainbat informazio pasarazten, baina komunikaturikoa hil ala bizikoa dute.

Eta gizakia dator bere soinu inposaturikoekin.
Soinu asko ekoizten ditugu, animalientzako zaratak direnak. Ez dira estrukturatuak eta beste soinuak estaltzen dituzte.
Animalien komunikazioak nahasarazten
dituzte, estresarazten dituzte, nekarazten.

Dialektoak dituzte.
Animalia batzuek, batez ere itsas-ugaztunek ala txoriek ezberdintasunak dituzte
tokika: azentuak, dialektoak dituzte. Espazioan bakartuak izaki, arrazoi ezberdinengatik denboran bestelakotzen dira
soinuak eta belaunaldiz belaunaldi pasatuak dira. Hori erranik ere, Parisko elur
-txoria eta hego-ekialdekoa elkar gurutzatuz gero ulertuko direla uste dugu.

Egokitzapen joerak ba ote dira?
Bai baina mugatuak. Espezie batzuek kantuak errepikatuko dituzte, beste batzuek
ozenago edo zorrotzago abestuko dute.
Baina guzti horrek muga morfologiko eta
fisiologikoak ditu eta kostu energetiko
handia. Beste batzuek alde egiten dute.

Harmonia osatzen dute.
Soinu ingurumena estrukturatua dutela
ohartzen gara, frekuentzien araberakoa
edota unearen araberakoa. Krausek adibide miresgarriak entzunarazi dizkigu.
Ez gara kakofonia batean. Baina hor ere,
ez da beti horrela, batzuetan soinuak
gainjarriak dira eta ikertu beharra dago
zergatik. Agian nahasmendu bat dago
ingurunean.

Gure zarata eta animalien komunikazioa, biak batera ezin.
Gizakion soinurik ez izatea soilik izan
daiteke onuragarria naturarentzat. Soinurik ez izatea larria da, erran nahi duelako ez dagoela kilkerrik, matxinsaltorik, txoririk, animaliarik. Oso larria da,
oihanaren funtzionamenduan rol bat
dutelako guztiek. Oihan isila erdi hila dagoen oihana da. Gertatu izan zait Portugaleko eukaliptus baso batean kausitzea;
urrundik baso bat dirudi eta bertaratu
eta ez dago ezer, ez dago soinurik, kultu-

rarik ez dagoelako, monokultura delako.
Isiltasunaz gain, soinu paisaiaren homogeneizazioa ere badaukagu.
Erran nahi baitu?
Orotako espezieak daude, nahiko toleranteak. Baina espezie berezituak ere badaude, elikadura edota bizitoki berezi bati
arras loturikoak, eta haien habitataren
desegitea hilgarria zaie. Azkenean, orotako espezie horiek gelditzen dira.
Lanbide politikoa duzue.
Alarma pizten gabiltzala erran daiteke.
Herritar eta zientifiko gisa, kezkagarria
da egoera. Baina gure ikerketa erabat
objektiboa da, ageri denaren berri ematen dugu.
Nola irudikatzen duzu natura 2050
urtean?
Homogeneizazioa aurreikusten dut, espezie eta beraz soinu gutxiago eta maluruski geroz eta zarata humano gehiago. Erran bezala, Juran egon berri naiz.
Genevako aireportua hurbil dute. Gure
grabaketen %85 hegazkinen soinuz kutsaturikoa da. Ez dut uste joera hobetuz
joango denik, alderantziz.
Irailak 1, 2019
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G7-aren bilerak sistemaren
funtzionamendua nola oztopatu
duen ikusita, antikapitalistek
goi-bilera gehiago eskatu dituzte

SAREAN ARrANTZATUA

Gil'tar Jesus
(gogorregia da)

Izan zaitez fidel sinesten
duzun horrekin
Segurtasun arrazoiengatik dendak itxita eta salgaien garraioa etenda Lapurdi
eta Gipuzkoaren artean: sistema kapitalistaren funtzionamendu normala eten du
G7aren bilkurak zenbait astez. Horregatik, goi-bileraren kontra antolatu diren kolektiboek jarrera berria hartu dute. G7ak
Biarritzen eta inguruetan kapitalismoari
eragin dizkion kalteak xeheki aztertu ondoren, ondorioztatu dute mota horretako
bilkura gehiago beharrezkoak direla, "epe

ertainean sistemaren gainbehera eta gizarte berri baten sorrera" ikusteko. "G7
bai: etorri berriz Mr. Trump!" lemarekin,
365 egun iraungo lukeen goi-bilera eskatuko dute. Indar armatu guztiak leku
berean kontzentratzearen abantailak ere
azpimarratu dituzte prentsari bidalitako
oharrean: "Kontrol polizialik gabe geratu
diren lekuetan okupazio eta berjabetze
masiboak egin ditugu. Gurea da garaipena!", irakur daiteke aipatutako oharrean.

Netflixeko telesailak aipatzen dituzten
txiolariak "autonomo faltsuak" direla
salatu dute sindikatuek
"Ez da posible ezer kobratu gabe hainbeste jendek hainbeste telesail ikustea
eta gainera etengabe sare sozialetan
haiei buruz hitz egitea, beti-beti-beti Netflix aipatuz", adierazi dute ELA,
LAB, STEILAS eta ESK sindikatuek
eman duten prentsaurreko bateratuan. "Jende hori guztia autonomo faltsuak dira eta hutsaren truke ari dira
lanean", adierazi dute. Horregatik, plataforma horretako telesail bat gomenIrailak 1, 2019

datzen duen pertsona bakoitzarentzat
"soldata duin bat" eskatu dute. Proposamenak desadostasuna eragin du
txiolari batzuen artean: "Guri pagatzen
badigute, diru gutxiago edukiko dute
serie berriak egiteko eta nik ez dut hori
nahi", adierazi du Txomin Estrimintegi
bilbotarrak. "Pentsa nola bukatuko genukeen: Netflixek hondoa jotzen badu
ETB ikusten hasi beharko genuke",
adierazi du, izu aurpegiarekin.
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