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“Nobela zaintzaz baino, 
interdependentziaz ari da”
mikel asurmendi

28 І ELcANo 
mArrAzKi biziduNAK
zinemetara iritsi berri den filmeak 
inperialismoaren erabateko gorazarrea 
egiten du. kolonialismoaren 
zuriketa nabarmen hori bat dator 
espainiako estatuan bizi dugun 
inperiofilia-aroarekin. kataluniako 
elnacional.cat hedabidean Gustau 
nerínek argitaratutako artikulua 
euskaratu dugu.

azaLeko arGazkia:  
ChrIstIan Marquardt / eFe
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Alde egitea eskatzea, bertan geratzeko eskatzea edo isilik 
egotea bezain zilegi delako. Sasoi bateko Alde Hemendik: 
EH Bildutik EAJraino kolore askotako herritarren eskaera. 
Sasoi batekoa eta egungoa ere bai. Baina bistan da estatuak 
Altsasu kriminalizatu nahi duela, behin eta berriro Ospa 
Egunaren debekua eskatuz, herriko gazteak jo puntuan 
jarriz. Eta ez, hori –debekua eskatu eta baimendu– ez da 
ohiko joko demokratikoa, halakoen ondorioz herriko beste 
gazte batzuek 1.000 egun bete dituztelako espetxean. 

  MIKel olaBIde      XaBIer letona

Ospa, bai!
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6 І panoraMa

  argIa

B ideo batez eman dio albistea Iván Márquezek: "Munduari iragartzen diogu 
bigarren Marquetalia hasi dela, munduko herriek zapalkuntzaren kontra 
altxatzeko duten eskubidean oinarrituta". Duela mende erdi FARC sortu 

zen lekuari egin dio erreferentzia hitzak.
Abenduan beteko dira hiru urte Habanako bake akordioak sinatu zirela. Ge-

roztik ehunka gerrillari eta lider sozial hil dituzte. Egoera horretan, Ivan Mar-
quez edo Jesus Santrich bezalako buruzagi historikoek sasira jo zuten duela 
urtebete inguru.

Zabaldutako bideoan, Márquez ikus daiteke Santrich eta beste hogei bat per-
tsona ondoan dituela armekin: "Inoiz ez ginen ideologikoki garaituak izan –dio 
Márquezek bideoan–, horregatik borrokak jarraitzen du. Historiak bere orrial-
deetan kontatuko du armak berriz hartzera behartu gintuztela".

Gerrillari ohiek armak hartuko dituztela ezagutarazi ostean, FARCeko hain-
bat buruzagi esanguratsuk bakearen aldeko bere konpromisoa berretsi dute, 
hala nola Rodrigo Loroño Timochenko-k. Twitterrez azaldu duenez "gerrak ez 
du merezi oihartzunik ematea, askoz gehiago gara bakearen alde lanean segiko 
dugunak".

ARGIAk uztailean elkarrizketa egin zion Lina Arregoces Kolonbiako FARC 
alderdiko bozeramaileari eta egoera ulertzeko hainbat gako eman zituen: "Nik 
uste borrokatzen den jendeak ez duela atzera egiten. Santrichen kasuaren 
modukoetan ikusi da printzipioei eusten jarraitzen duten pertsonak daudela. 
Ez direnak engainatzen uzten akordioa edozein terminotan defendatzen dute-
nengatik", zioen Arregocesek Z. Oleagaren galderei erantzunez. Bere ustetan 
"justizia sozialari loturiko bake batez" hitz egin behar da: "Herriak ez du utziko 
iruzur egin diezaioten". 

FArceko talde 
batek armak hartu 
ditu berriz ere

Donostiako abuztuaren 
31ko ekitalDiak ikusita, 
gogoeta: sarraskiak, 
porrotak eta bortxaketak 
ez Dira ospatzen. oroitzea 
beste kontu bat Da, eta beste 
ekitalDi-ereDu bat eskatzen 
Du. ps: imajinatzen Dituzue 
bagDaDeko herritarrak 
hemenDik urte batzuetara 
marine jantziarekin?

@arrabita
(Gari otamendi arrieta)

epaile baten aginDuz, air 
CanaDak 21.000 Dolar 
orDainDu beharko Dizkio 
bikote frantses hiztun 
bati behar aDina frantses 
ez erabili eta haien 
hizkuntza-eskubiDeak ez 
errespetatzeagatik. gurean 
zientzia-fikzioa DiruDiena 
munDu zibilizatuan gertatu 
egiten Da

@kikeamonarriz

non zinen zu faxismoak 
gora eta gora egin Duen 
garai honetan?

@zaldieroa 
(Berria, de rerum natura)

nafarroako pentsioak 
orDaintzeko inmigranteen 
beharra Dugu. gaur egun 
nafarroako gizarte 
segurantzan 280.000 
pertsona DauDe eta 
horietatik 40.000 atzerritar 
jatorrikoak Dira

carmen maeztu, nafarroako 
Gobernuko eskubide sozialen 
kontseilaria (Diario de noticias)
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huManItatearen une gorenaK eZ hanKa eZ Buru

arItZ galarraga

   adur larrea
www.adurlarrea.com100 metro 

Wallapopen

Kaixo, Aritz izena dut, eta Wallapop aplikazioaren erabiltzai-
le nauzue. Tira, ez agian terapia hartu behar izateraino, bai-
na maiz samar erabiltzen dudala aitor dezaket. Adikzio bat 

baitut: liburuzalea naiz. Liburutegiak maite ditut, noski. Libu-
ruak erosteak igotzen dit glukosa, ordea. Egiten dut sarri liburu 
dendetan –VIP txartela eman zidaten auzokoan–. Badira, aldiz, 
eskuratzen zail diren liburuak. Eta, zer nahi duzue esatea, sarean 
zehar aurki daitezkeen atarien erraztasuna alboratuta, nahiago 
izaten dut Wallapop bezalako aplikazio batek eskaintzen didan 
aukera, ez esateagatik abentura.

Modu horretan eskuratu baitut ez bat ez bi harribitxi: deskata-
logatuta zegoen ale aurkiezinen bat, saltzaile espezializatuek bost 
aldiz garestiago saltzen zuten edizioren bat, ia berria izan arren 
dendetako prezioaren laurdenean oparitzen zuten nobedaderen 
bat. Eta badakit sekretu hau konfesatuta orain denok ero moduan 
Wallapopen bilatzen hasteko arriskua dagoela. Baina errealista 
izanik, nori interesatzen zaio negozio klase hau?

Aplikaziotik eskuratu dudan azken liburua izan da Ramon 
Saizarbitoriaren 100 metro, lehen edizio bat, bi euro ziztrinean. 
Kontatuko dizuet nola. Kontaktua egin dut saltzailearekin, Jose 
izen faltsua erabilita. Ez nau harritu trukea egiteko aukeratu duen 
lekuak, Donostiako Konstituzio plaza. Gehiago orduak, goizeko 
zortzietan. Hantxe nago, puntual. Halako batean, atzean pauso 
hots lehorrak. Badaezpada, Aiuntamentua eskuin aldera utziz, 
Zamudioren terrazarantz zuzentzen ditut pausoak. “Para o te aso, 
cabrón”. Nire susmoak konfirmatzen dira metro pare bat atzetik 
tipo bat korrika ikusten dudanean. Orduan, hots berri bat dator 
soinuen ekilibrioa haustera. Sabelean jasotzen dut espero nuen 
tiroa. Badakit hilda nagoela. Sei segundo. Denbora eman dit sal-
tzailea ebaluatzeko. Bost izarrekin, noski. 

PiNtAdA ArrAzistAK EtA mAtxistAK EgiN dituztE dEbAN 
Gillen Garcia debako alkateari mezkita ixteko mehatxu egin diote, eta open 
arms ontzia eta mugimendu feminista jomugan hartu dituzte.  Feminazis al hoyo 
(feminaziak zulora), Guillen, cierra la mezquita. Primer aviso (Gillen, itxi mezkita, 
lehen abisua) edo open arms = negreros gisako mezuak idatzi dituzte herriko 
hormetan.  musulmanei buruz zera esan du: “haien kultura ezagutarazten ari dira 
eta bizilagun guztien artean integrazio egoki baterako bideak irekitzen ari dira”.  
notICIas de gIpuZKoa, 2019/09/01

GiLLen Garcia: “hurrenGo Gauez 
Gure atea joko dute: stop Faxismoa”
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juan MarI arregI

eKonoMIaren talaIan analIsIa

G7 osatzen duten munduko herrial-
de aberatsenek utzi dute setia-
turiko Biarritz, kapitalismoaren 

“aurpegi humanoaren” erakusgarri izan 
nahi omen duen keinu baten bidez. Es-
tatu-buruak babesteko eta herritarrak 
erreprimitzeko 34 milioi euro gastatu 
dituzte, eta Lapurdiko herrian izan diren 
bitartean, Amazonian sute oso larriak 
gertatu dira, beste behin Lurraren birika 
arriskuan jarriz. 

Soilik Bolivian suteek milioi bat hek-
tarea baso kiskali dute. Galdutako hek-
tarea bakoitzarekin, larrialdi klimatiko 
bizkorraren agertoki beldurgarrira hur-
biltzen ari gara atzerabiderik gabe. Oiha-
na erretzen denean, hark bere barruan 
gordetzen duen karbonoa bat-batean 
askatzen da atmosferara eta planeta are 
azkarrago berotzen da. Eta ez dezagun 
ahaztu: batez ere soja eta palma landa-
tzeko edo aziendak hazteko erretzen di-
tuzte lurrok. Interes ekonomiko eta mul-
tinazional asko dago atzean.

Testuinguru horretan, G7ak erabaki 
du 18 milioi dolar ematea suteak itzal-
tzeko. Kopuru barregarria da, kondar 
batzuk. Leonardo Di Caprio aktoreak 
emandako 4,5 milioi euroekin konpara 
dezakegu, adibidez. G7ak ahaztu du bere 
funtsezko helburua ez litzatekeela izan 
behar suteak itzaltzeko baliabideak bi-
daltzea, baizik eta Amazoniako herrial-
deek jasaten duten arazo sozioekonomi-
koa konpontzea. Aldaketa klimatikoari 
aurre egiteko prebentzio politikak (eko-
nomikoak, energetikoak, sozialak…) sus-
tatu beharko lituzke batez ere. 

Amazoniako basoak babestea lehen-
tasun politiko globala izan behar du. Lu-
rraren birika suntsitzen bada mundu 
osoan izango du eragina eta nazioarteko 
komunitateak esku hartu beharko luke, 
baina ez kondar humano faltsuekin. 

g7ren 
kondar 
humanoak

Munduko G7koen goi bileraren osteko oihartzunak artean isildu gabe, A-8-
ko Oiartzungo bide ordainlekuan trabatuta nengoen enegarren aldiz; 
abuztuaren 29an. Hura bitxikeria: goi-bilerak iraun zuen bitartean –abuz-

tuaren 23, 24 eta 25ean–, urteko oporren itzulera operazio jendetsuenean, He-
goaldeko eta Iparraldeko ordainlekuetan ez zen ibilgailu ilararik egon. Aste bat 
lehenago eta aste baten ostean, ilarak hamabost kilometrokoak izan ziren. Bitxia 
eta paradoxikoa.

“Nola egin dezakete goi bilera Euskal Herrian turismo gehien dagoen astebu-
ruan eta ibilgailuek errepideetako trafikoa guztiz blokeatzen duten egunetan?”, 
galdetzen zuen jende askok. Paradoxikoa ez ezik, baita absurdua izan ere.   

Hona datu bazuk: “Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan 5.500 kamioi geldiarazi 
dute bilkura bitartean. Goi bilerak lau milioi euroren galerak eragin ditu garraio 
sektorean”. Euskal Herriko garraiolarien Hiru sindikatuko Biktor Galarza idazkari 
teknikoa “harrituta” zegoen: “Ez dugu ulertzen goi bilerak sortu duen kaosaren 
inguruan, zergatik ez duten ezer esan bertako agintariek”. Hegoaldeko goberna-
rien jarreraz ari zen. Iparraldeko agintari zenbaitek zorrotz kritikatu baitituzte 
goi bilerak eragindako desmasiak. Poliziek goi bileraren aurka aritu diren herrita-
rrekiko izan duten afrontua kritikatu dute, baita galera ekonomikoak jasan dituz-
ten merkatarientzat kalte-ordainak eskatu ere bai. Euskal Elkargoko lehendakari 
Jean-René Etchegarayk, besteak beste. 

Aldiz, EAEko Iñigo Urkullu lehendakariak ez du deus erran, ez goi bileraren 
inguruan ez eragindako kalteez. Ertzaintzako buru Josu Bujandak hartu du hi-
tza: “Ulertzen dugu garraiolarien haserrea, baina, Eusko Jaurlaritzak Frantziako 
Gobernuaren aginduak kudeatu baino ez du izan”. Bere aburuz, Afrikatik heldu 
ohi diren auto gidariek euren etorrera mailakatu dute, eta herritarrek, Biriatuko 
muga ez erabiltzeko Ertzaintzaren gomendioei kasu egin diete. “G7 goi bilerarako 
prestatu duten azpiegitura kontuan hartuko dugu, beste irteera eta itzulera trafi-
ko-operazioetan erabili ote litekeen jakiteko”., gehitu du Bujandak,

 Frantziako Estatuaren estrategia zorrotza izan da: poliziek izua zabaldu dute 
lehenik eta baretasun itxura hedatu dute ondoren. Zazpi estatuen nagusikeria 
begi-bistakoa izan da. Erabili dituzten bitartekoak izugarriak izan dira, indar poli-
zialen zabalpena egin ez ezik, “erakustaldia” eman nahi izan dute. Baita lortu ere: 
Biarritz hiria setiatu dute, kostaldeko herriak eta errepideak hustu dituzte eta 
bake itxura eman. 

Iragan berri garai gatazkatsu bortitzean, ertzainak Zipaio izen gaitzesgarriaz dei-
tuak ziren. Zipaio “kanpotarren aginduak betetzen dituena” da. Bake garaian ere bai? 

  MIKel asurMendI
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Nagusien bake garaia



irailak 8, 2019

panoraMa І 9

bartzeLona, 2021etik aurrera 
zabor eduki ontzirik Gabe kaLean 
HONDAKIN POLITIKA. Urte eta erdi barru Bartzelonako Udala hasiko da 
hondakinentzako edukiontzi handi irekiak kentzen karriketatik, horien ordez bilketa 
sistema eraginkorragoak ezarriz. Dagoeneko esperientzia pilotoak egiten ari da 
zenbait auzotan: Sarrian 2018tik atez ateko bilketa dauka ezarrita eta berrikitan 
Sant Andreu-Bon Pastorren atez ateko kolektiboa jarri du abian, Zestoan bezala. Eloi 
Badia zinegotziak argi du: "Betiko edukiontzia da zabortegi ireki bat hiriaren erdian".
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nestle-ren egarria

3.000.000
nestlé-k egunean hiru milioi litro erauzi nahi ditu 
Floridako (aeb) Ginnie spring iturburutik. instituzioen 
baimena jaso ezkero, berehala hasiko da bertatik ura 
erauzten ur edangarri moduan botilaratzeko: hiru milioi litro 
egunean. honek hainbat talde ekologista haserretu ditu eta 
proiektuaren aurrean izango dituztela adierazi dute.

Txomin Sagarzazu Hondarribiko al-
kateak (EAJ) alardeko desfileen or-
dutegiak aldatu gura ditu irailaren 
8rako, bi desfileek kointziditu ez de-
zaten. “Lekuan ezinezkoa da koin-
tzidentziarik ez izatea; denboran ez 
kointziditzeak lagundu egingo luke”, 
bere aburuz. Aldaketak eragingo 
luke Jaizkibel  beranduago ateratzea 
eta beraz jaietako gune eta une nagu-
sian desfile baztertzailea nagusitzea. 
Alarde parekidearen kontrakoek ur-
teak daramatzate ordutegi aldaketa 
eskatzen, eta udalaren asmoak bat 
egin du eskaera horrekin.

Jaizkibelek salatu duenez, beraiei 
ez diete asmo hauen berri eman, eta 
hedabideen bidez izan dute udalaren 
planteamenduaren berri. Konpainia-
ko kideek hainbatetan adierazi dute 
udalak desfilatzeko baimenik ez die-
la eman izan, eta aurten ere Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Sailera jo 
behar izan dute. Urtarrilean eskatu 
zuten eta abuztuan iritsi zaie eran-
tzuna, iazko ordutegi berberarekin. 

20 urtEKo bAztErKEtA
Hogei urtetik gora badira emaku-
meak alardean parte hartzeko eskae-
ra mahai gaineratu zutenetik, baina 
gizonak nagusi diren desfileak ez du 
halakorik onartu gaur artean. Alde-
ko jarrerak geroz eta gehiago diren 
arren, iaz kontrako giro gogorra pai-
ratu behar izan zuten Jaizkibelekoek.

Jaizkibel 
konpainiaren 
ordutegia aldatu 
nahi dute

jose moreno san andres batailoiko gu-
daria hil da ehun urterekin. 1936an, 17 
urterekin, san andres batailoian eman 
zuen izena faxismoaren aurka borroka-
tzeko.  mussoliniren preso izan zen eta 
lan behartuak egin zituen zaragozan.

alfreDo arruiz (eh bilDu) izango da 
uharteko (nafarroa) alkate. uharteko in-
dependenteen taldeak (Gih) eta eh bil-
duk seina boto jaso zituzten abuztuaren 
27an, baina lehenak boto gehiago izan 
zituen maiatzeko hauteskundeetan.

g a r o ñ a k o  z e n t r a l  n u k l e a r r a 
2021ean hasiko dira eraisten, espainiako 
Gobernuak dioenez. 2012tik geldi dago 
zentrala eta eraistea bi fasetan egin-
go da, bata 2021ean hasita eta bestea 
2024an. azken honek 7 urte iraungo du.
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   pello ZuBIrIa KaMIno

South China Morging egunkariaren 
aurtengo titular bat: “Fanling eta 
Kwu Tung herrietako garapen plana 

‘Hong Kongeko nekazari txikiak hiltzen 
ari da’, salatu dute”. Shirley Zhao kazetar 
iak horrela laburbildu zuen Hong Kon-
geko Gobernuak bi auzune horietarako 
abian jarritako garapen planaren kon-
trako protestan entzundakoa. 
 Gobernuak baimendu du lehen fase 
batean 21.000 etxebizitza berri eraiki-
tzea eta plan osoa amaitzerako 71.800, 
denetara 2031rako ingurura 190.000 
biztanle berri ekarriz. Hirigintza plan 
berriak 47.000 milioi dolar hongkong-
tar  mugiaraziko ditu, 5.399 milioi euro.  
Nekazariek nozituko dute ordaina: 445 
etxalde txiki galtzea dago aurreikusita, 
asko etxebizitza bana dutenak, beste 
asko laboreen ondoan bizitzeko adina-
ko etxolaz hornituak.
 Askok onartu dituzte lurren trukean 
emandako kalte-ordainak, baina gu-
txienez Ma Shi Po auzoko 30 familiak 
salatzen dute ez direla egokiak. Yuen 
Yat-tien baserritar eta Mapopo izene-
ko etxalde komunitarioko kideak ka-
zetariei kontatu die funtzionarioek lur 
eremu berriak eskaini dizkietela lur-
gintzan jarraitu nahi duten 30 familioi 
baina ez direla batere egokiak, txikie-
giak direlako, edo gaurko bizilekuetatik 
urrunegi daudelako, asko lurzoru txa-
rragoko muinoetan...
 Hori gutxi balitz, gobernuak ez die 
onartzen baratze berrien ondoan bizitze-
ko adinako etxolarik ere eraikitzen, eta 

protestalarien bozeramaileak esan zue-
nez “honek lana eragozten die laboran-
tzan aritu nahi dutenei. Laborariok gure 
ortuen ondoan egon behar dugu egunero, 
goizean oso goizetik hasita iluntzea arte”.
 Azken baratzezainen mobilizazioak 
aspalditik datoz Hong Kongen, 2016an 
Reporterre hedabide frantsesak “Hong 
Kongen azken baserritarrek aurre egi-
ten diote etxegintzaren beroaldiari” 
kronikan erakutsi zuenez. Marguerite 
Nebelszteinek Ma Shi Poko okupazio be-
rezi bat aipatzen zuen: “Hong Kongeko 
iparraldean, azken baserri eremuetakoa 
den Ma Shi Po herrixkan, bi talde ikus 
ditzakezu elkarri gogor begira. Alde ba-
tetik, Henderson etxegintzako promo-
toreak bidalitako 150 goarda, bestetik 
militante talde bat zurezko paletez erai-
kitako dorretxo batean gotortuta. Nork 
emango ote du amore? Jendeak dorre-
txoan dauden sei ekintzaileei laguntzen 
die, janaria eta ura pasatuz baina telefo-
noentzako bateriak ere bai, komunikatu 
ahal izateko”.
  Lubakiaren alde banatako bi taldeek 
irudika zitzaketen Hong Kongeko az-
ken hamarkadotako garapen itzelaren 
irabazleak eta galtzaileak. 1949an Txi-
nan sistema komunista ezarritakoan 
hasi zen orduan kolonia ingelesa zena-
ren hazkunde bizia, ihesi etorritako jen-
deei esker. Hirurogei urtetan pasatu zen 
700.000 biztanle edukitzetik 7.000.000 
edukitzera.
 Eraikitzea zen kontua. Hormigoiak 
suntsitu zituen arrantzaleen herrix-

kak eta baserriz betetakoak, gero eta 
etxe-horratz luzeagoak eraiki ziren haie-
tan, itsasoari eremuak hartu, mendien 
hegaletan ere eraiki... 
 Beti eraikitzeko lur gehiagoren gosez, 
1990ean hasi zen gobernua aipatzen Ma 
Shi Pon hiri berri bat eraikitzea. Promo-
toreak geroztik banan-banan erosi zuten 
hango etxe, soro eta baratze bakoitza. 
2010ean arnas berria eman zioten agin-
tariek aspaldiko planari eta orduan hasi 
ziren azken baserritarrak antolatzen, 
batik bat beste eremuetatik kanporatuta 
hemen laborantzatik bizitzen hamarka-
dak zeramatzatenak, tartean Mapopo 
etxalde kolektiboan ari direnak.

BARATZEAK SUNTSITU ETA 
AGRI-PARK SORTU
Mapopoko laborari ekintzaile ezagune-
netakoa Cho Kai Kai da. Baratzeko la-
netan eta salmentan emandako orduez 
gain, nekazaritzan hasi nahi dutenei ira-
kasten eta etxaldea eskola-umeei bezala 
eta klase guztietako herritarri erakusten 
aritu ohi da: “Hong Kongi nekazaritzara-
ko eremu oso txikia geratzen zaio, %4, 
eta horrekin ez da iristen hiri handiak 
kontsumitzen duenaren %2 ere ekoizte-
ra. Hala ere, agintariek ez daukate lurrok 
zaintzeko borondaterik, % 80 abando-
natuta dauzkate, eta etxegintzako pro-
motoreek kantzer baten gisa dena harra-
patzen dute”.
 Laborantzarako lur faltari erremedioa 
jarri nahian ari direla aspalditik aipatzen 
dute Hong Kongeko gobernutik. Neka-

Hong KongeKo beste 
borroKalari ezezagunaK
azken baratzeak defenditzen 
dituzten nekazariak
Milaka asko herritar mobilizatu dira asteotan Hong Kong ingeles kolonia ohian, 
Pekingo aginte zentralaren aurrean beren autonomia aldarrikatuz, munduko 
telebista guztiek erakutsi dituzten manifestazioetan. globalizazio kapitalistaren 
ikur nagusietakoa da Hong Kong hiria eta honen hazkunde arrakastatsuak eragin 
ditu biktimak ere etxean, tartean baserritarrak. Bakan batzuek borrokan diraute 
azken soro eta baratzeei bizirik eutsi nahian.



irailak 8, 2019

net hurBIl І 11

zaritza, Arrantza eta Ingurumen sailak 
duela dozena bat urte jarri zituen abian 
lurren alokairu garestiak pagatzeko di-
ru-laguntzak. Hong Kong Free Press he-
dabidearen kontuetan, hamar urtetan 
484 eskari jaso zituen deialdi horrek eta 
horietatik 165 baserritarrenak baizik ez 
omen dira aurrera atera.
 2016an Leung Chun-ying lehen minis-
troak gobernuaren konpromiso sakona-
goa iragarri zuen lekuko nekazaritzare-
kiko: “Nekazaritzaren balioa ekonomian 
daukan pisutik harago doa. Lekuko ne-
kazaritza garatzeak, elikaduraren jato-
rriaren aniztasunari aukerak handitzeaz 
gain, laguntzen du ere lurraren erabilera 
optimizatzen, landa eremuko ingurume-
na eta higienea hobetzen eta ekologia 
kontserbatzen”.  500 milioi dolar hong-
kongtarrez (57 milioi euro) hornitutako 
funts berria sortu zuen nekazaritzaren 

produktibitatea hobetu eta baserrita-
rrei laguntzeko balio erantsi handiagoko 
proiektuetan.
 Politika berriaren erakusgarri izan 
nahi omen du gobernuak iragarrita-
ko Agri-Park berriak, Hong Kongeko 
iparraldean 75-80 heketarea soro eta 
baratze antolatzea baimenduz labore 
komertzialetarako, loregintzarako, eko-
logikorako eta teknologia berriz osatu-
tako nekazaritza egiteko. 
 Nekazari  kr i t ikoek sa latu  dute 
Agri-Park hori nekazaritzari bizirauten 
laguntzeko baino public relations ope-
razio bat dela, diseinatu duten aginta-
ri eta funtzionarioek ez dietela bene-
tan nekazaritzan ari direnei galdetu ere 
egin: “Esan liteke aitzurrarekin lanean 
ari direnentzako izan behar luketela pla-
nok, ez masterrak dauzkatenentzako 
edo ikerlarientzako. (...) Laborantzak ez 

du horrelako azpiegitura konplikaturen 
beharrik: aski duzu baserritarrei uztea 
lurra, ura eta argindarra”.
  Kenneth Wong Koon-kwai unibertsi-
tateko geografia irakasle erretiratuak 
esan du Nekazaritza Politika Berria de-
lakoa prestatzean gobernuak baserrita-
rrak ez baina hi-tech enpresak zeuzkala 
buruan eta hori Hong Kongen ez dela ez 
praktikoa eta ez jasangarria: “Nekaza-
ritza parkea kudeatzen baduzu enpresa 
bat bailitzan. (...) Aldiz, mundu osoan 
bezala Hong Kongen ere gazte asko ari 
da pentsatzen laborantzan eta uste dute 
Lurra planetarentzako ez dela jasanga-
rria soilik ikuspegi komertzialetik lan-
dutako nekazaritza. Nekazaritza sus-
tatzekotan, ez duzu etekinak emango 
dituen negozio moduan aztertu behar, 
hori dagoenekoz zaharkituta geratutako 
burubidea da”. l  

mAPoPo 
etxALde KoLeKtIBoAn, 
BArAtzezAInA 
eguneroKo BeHArreAn. 



irailak 8, 2019



irailak 8, 2019

zinema ikasketak egingo dituzu. 
Argi duzu zure bidea, ezta?
Bai. ECAM (Madrilgo Zinematografia eta 
Ikus-entzunezkoen Eskola) akademiara 
noa irailean hiru urteko karrera egite-
ra, printzipioz. Zinemazale amorratua 
naiz txikitatik eta lantxo batzuk eginak 
ditut, hori bai, batzuk lotsatzeko modu-
koak. Lehenengo film laburra 13 urtere-
kin egin nuen Nafarroako Gobernuaren 
Gozamenez izeneko gazteria eta sexuali-
tateari buruzko programak antolatutako 
lehiaketarako. Hor eman nahi nuen ideia 

zen gizakiok askotan ez dugula gure gor-
putza onartzen eta aurreiritzi asko iza-
ten ditugula. 

Hori dena 13 urterekin… zure heltze 
prozesua normala baino azkarragoa 
izan da?
Jendeak normalean hori pentsatzen du 
jendaurrean hitz egiteko nahikoa eskar-
mentua dudalako, baina oso haur izaera 
dut oraindik eta gustuko dut gainera. 
Gauza bat da hitz egitea eta ideia batzuk 
argi izatea, eta bestea heldua izatea. Nik 

oraindik asko ikasteko beharra daukat.  

txikitatik antzerkiak egin izanak 
lagundu dizu horretan?
Izugarri. Batez ere emozioak azaleratzeko 
unean. Jendaurrean agertzeak hasieran 
lotsa pixka bat ematen zidan eta urduri 
jartzen nintzen, baina ez dut inoiz ara-
zorik izan nire transexualitateari buruz 
hitz egiteko. Nahiko modu naturalean bizi 
izan dut eta horrela erakusten diot jen-
deari. Beste transexual batzuentzat, aldiz, 
tabu moduko bat dela iruditzen zait.

mikele grande
gAzte trAnsexuAL zorIontsuA

   reyes IlIntXeta       danI BlanCo

espero dut 
etorKizunean pertsona 

baten generoa 
jaKiteKo pertsona Horri 

galdetzea

pertsona baten identitatearen puzzlean transexuala izatea 
beste pieza bat gehiago besterik ez denean, seinale ona da. 
hori da mikele Granderen istorio xumea bezain indartsua. 
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transexualitatea normalizatzeko 
bidean zer-nolako garrantzia du 
komunikazioak?
Niretzako benetako gakoa da. Zeozer 
azaldu nahi baduzu, baina ez baduzu 
modu argian egiten jendeak ez du mezu 
hori hartuko eta ez du ulertuko, eta zer-
bait ulertzen ez denean ez da onartzen 
eta handik datoz gero bazterk, baita go-
rrotoa ere. Bazterketa soziala gertatzen 
da arraroa ikusten duguna kanpora bota 
nahi dugulako. Nik nahi dudana da jen-
deak hau prozesu naturaltzat hartzea 
eta ulertzea. 

Alaitasuna ere beharrezkoa da 
transexualitatearen munduan?
Zalantzarik gabe. Jendea pertsona tran-
sexual baten bizitza ezagutzera hur-
biltzen denean normalean morbo pix-
ka batekin egiten du. Pertsona horren 
sufrimenduaren errelatoa espero dute 
eta, zorionez, nire kasuan ez da 
horrela izan. Halere, aitor-
tu beharra dago tamalez 
ohikoa bestea dela, tran-
sexualen sufrimendua, 
bazterkeria…

zure kasua horrega-
tik da berezia?
Bai, nire kasuan zo-
riontasuna da nagusi. 
Traba batzuk ere badira, 
noski, baina gizartearen 
partetik ez dut ia oztoporik 
sumatu orain arte. Ekhiñe Etxe-
berria zinemagile uhartearrak nire is-
torioa kontatzeko filma egitea proposatu 
zidanean ideia bikaina iruditu zitzaidan. 
Berehala baina, ohartu zen zaila egiten 
zitzaiola kontaera bideratzea zerbait 
dramatikoagoa espero zuelako. Berak 
zioen hor ez zuela mamirik aurkitzen 
drama bat egiteko. Azkenean egin zuen 
oso dokumental polita eta pozez bete-
takoa, halakoa delako nire errealitatea. 
Ez dago gatazkarik, ez da ezer gertatzen, 
baina, aldi berean, dena gertatzen da eta 
jendeari asko gustatu zaio. 

gurasoen jarrera izan da giltzarria?
Beti izugarrizko jarrera positiboa izan 
dute, haiek eta familia osoak ere bai. 
Gogoratzen dut 3 urterekin Uharteko 
konpartsako erraldoi erreginaren jan-
tzia nahi nuela gauza guztien gainetik 
eta nire izeba baten ahizpak egin zi-
dan bat izugarri polita. Ahal nuen guz-
tietan janzten nuen txiki-txikia geratu 
zitzaidan arte. 

Hasieran beldurrez bizi izan dute, bai-
na gero lasaitasun handiz. Niri egoera 
horrek indarra eman dit beldurrik gabe 
bizitzeko. Orain Madrilera noa zinema 
ikastera eta espero dut giro horretan 
pertsona irekiak aurkitzea, istorio des-
berdinak kontatu nahi dituztenak. Nahi-
ko lasai nago alde horretatik. 

uharten babestua sentitzen zara?
Bai. Askotan esaten da “Herri txiki, infer-
nu handi” baina nik Uharten hori ez dut 
sentitzen. Asko hitz egiten da, noski, bai-
na modu didaktikoan eta ikasteko gogoz. 
Eskoletan, adibidez, asko mintzatzen da 
haurrekin gai hauez eta nire kasuaz. Ni 
oso harro nago uhartearrez. 

Nire lagunak beti izan ditut aldame-
nean eta haiek ematen didate sostengua 
eta indarra. Berdin eskolan eta Atarrabia 
eta Alaitz institutuetan ere. Ikasle, fami-
lia eta irakasleen aldetik dena izugarri 

positiboa izan da. 
Institutuan hasi nintze-
nean, adibidez, soinketa 

egiterakoan inor sartu 
aurretik joaten nintzen 
nesken aldagelara. 
Azkar aldatzen nuen 
arropa, ahalik eta las-
terren ateratzeko. 
Uste nuen agian beste 

neskek ez zutela nahi-
ko ni han egotea. Baina 

alderantziz gertatu zen. 
Han egon behar nuela esan 

zidaten.

chrysallis eta orain sortu berri den 
Naizen elkarteen laguntza nola 
baloratzen duzu?
Bikaina izan da. Nire gurasoak laguntza 
bila hasi eta berehala jaso zuten haien 
sostengua. Haientzat izan zen oasi bat 
basamortuaren erdian aurkitzea bezala. 
Chrysallis estatu osoko erakundea da 
eta urtean bitan topaketak egiten dira, 
zurea bezalako kasu eta familia gehia-
go ezagutzeko aukera ematen dizu. Oso 
giro polita dago: hitzaldiak, jokoak… 11 
urterekin pentsatzen nuen ni bezalako 
beste inor ez zegoela munduan. Ezagu-
tzen nituen transexual guztiak helduak 
ziren, batzuk oso zaharrak. Chrysallis 
eta orain Naizen elkarteei esker nire 
adineko jende gehiago ezagutzeko au-
kera izan dut. Gainera, haien laguntza 
ezinbestekoa izan da endokrinoekin eta 
psikologoekin lanean hasteko. Orain 
jada, zorionez, psikologoen laguntzarik 
ez dut behar.

duela 19 urte sortu zen Iruñea 
ondoko uharte herrian. txikita-
tik jakin zuen bera zakila duen 
neska dela eta hala ulertarazi 
zien guraso eta ingurukoei 11 
urte zituela. Familian eta he-
rrian aurkitu duen babesa eta 
Chrysallis lehenbizi eta orain 
naizen adingabe transexua-
lak dituzten familien elkarteen 
sostengua ezinbestekoak izan 
dira pozez beteriko bere ibilbi-
dean. Horren lekuko da ekhiñe 
etxeberria nafarraren Mikele 
film dokumentala. Mikeleren-
tzat garai berri bat zabalduko 
da orain, Madrila joan baita zi-
nema ikasketak egitera. 

Nire kasuan 
zoriontasuna da nagusi. 
Traba batzuk ere badira, 
noski, baina gizartearen 

partetik ez dut ia 
oztoporik sumatu 

orain arte"

mikele 
grande 
oloriz
uharte, 2000



Nolakoa izan da zure trantsizioa?
Nik betidanik jakin dut neska naizela, 
hori jakiten den zerbait delako, baina 
umetan jendeak esaten zidan ezetz, mu-
tikoa nintzela, orduan nik nire diskur-
tsoa aldatzen nuen esanez neska izan 
nahi nuela. Baina 11 urterekin ama dei-
tu nuen nire logelara eta modu serioan 
esan nion nik ez nuela neska izan nahi, 
baizik eta ni neska nintzela. Une horre-
tan gurasoek txipa aldatu zuten eta la-
guntza bila hasi ginen. Ikusi zuten ez zu-
tela seme gay bat eta alaba txiki bat, bi 
alaba baizik. 

Trantsizio prozesua izan da, baina ez 
nirea soilik, inguruko pertsonena ere 
bai. Txikitan ez nuen jende askok jakitea 
nahi, baina ikusi nuenean jendeak oso 
ongi erantzuten zuela eta ikasteko gogoa 
zutela, gero eta gehiago hasi nintzen era-
kusten neska transexuala nintzela.

Trantsizio fisikoa oso prozesu luzea 
da eta kasu batzuetan bihurria. Nahi 
duenak egin dezake eta nahi ez duenak 
ez. Duela zenbait urte tratamendua hasi 
nuen, nerabezaroa hasi baino lehen, eta 
bizitza osoan jarraitu behar dut. Ez da 
kaltegarria, ez du albo-ondoriorik eta 
pastillatxo bat besterik ez da. Pentsatzen 
dut egunen batean agian genitalen eba-
kuntza egingo dudala. Baina oraingoz ez 
dut horrelakorik buruan. Oso ondo eta 
pozik nago, nagoen bezala.

tratamenduak gizarte segurantzan 
sartzen dira?
Gauza batzuk bai eta beste batzuk ez. 
Nafarroan eta Euskal Autonomia Erki-
degoan bai, adibidez, baina ez da gauza 
bera gertatzen estatu osoan.  

gaia patologizatuta dago, ezta? 
Ematen du gaixorik zaudela…
Bai, hala da. Espainian orain dela gutxi 
arte garun gaixotasun bezala 
sailkatua agertzen zen, eta 
munduko toki askotan 
pentsa nola dauden. 
Homosexualitatea 
pertsona bat hiltze-
ko motiboa bada, 
transexualitateaz 
ez da ezta hitz egi-
ten ere. Beldurga-
rria da. 

genero ikuspegia 
aldatu beharra dau-
ka gure jendarteak?
Aldaketa egin nuenetik ni 
jende guztiaren aurrean ema-

kumea naiz eta kito, baina badira per-
tsonak genero batekin identifikatzen ez 
direnak edo biekin identifikatzen dire-

nak. Aldaera asko daude, horre-
gatik nik uste dut generoa-

ren araberako sailkapena 
ezabatu egin behar dela 

behingoz, toki guztie-
tatik. 

Ez dakit genero 
ikuspegia etorkizu-
nean oso desberdi-
na izango den ala 
ez, baina espero dut 

behintzat pertsona 
baten generoa jakite-

ko pertsona horri galde-
tzea, eta ez kanpoko itxu-

raren arabera ondorioztatzea. 
Aitortza eta errespetua. 

Ekai, gazte ondarroar 
transexualaren suizidioa bezalako 
berriak ikusten dituzunean zer 
sentitzen duzu?
Tristura ikaragarria. Gainera, ez da 
suizidioa, erailketa soziala baizik. Gi-
zarteak eraman du mutiko hori bere 
buruaz beste egitera. Oso gogorra da. 
Horren aurrean heziketa da garrantzi-
tsuena. Haurrentzat eta helduentzat 
ere bai, aurreiritziak ezabatzeko. 

Horren entzutetsua den Nafarroako 
skolae heziketa programa, 
adibidez, eraginkorra izan daiteke? 
Bai. Programa bikaina da. Gainera, au-
kera izan dut praktikan ikusteko he-
men bertan, Uharteko eskoletan, eta 
oso bide egokia iruditzen zait. Haur 
bati txikitatik erakusten badiozu hau 

‘Hazte oir’ kanpainako 
autobusarena hain da 
erridikulua non halako 

mezuak zabaltzen dituen 
jendearen aurkako 

gorrotorik ez dut jada 
sentitzen"
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zerbait normala eta naturala 
dela eta normaltasunez tratatu 
behar dela, ideia horrekin hazi-
ko da. Gobernu berriak Skolae-
rekin jarraituko duela esan du 
eta oso berri ona da. 

batzuek ez dituzte maite 
genero aniztasuna eta 
berdintasuna. zergatik?
Ez zait buruan sartzen. Ez dakit 
zergatik, guk ez baitiogu inori 
kalterik egiten. Gorroto sakona 
eta errotua da, baina ez dakit 
zergatik gertatzen den. 

“Hazte oir” kanpainako 
autobusak ikusi al dituzu?
Bai eta auzo-lotsa ematen dute. 
Hain da erridikulua non halako 
mezuak zabaltzen dituen jen-
dearen aurkako gorrotorik ez 
dut jada sentitzen. Kasik barre-
gura ematen didate. Geure bu-
rua indartsu eta LGTBI+ kolek-
tibo eta mugimendu guztiak oso 
ahaldunduta ikusten ditut eta 
horrek ere laguntzen dit niri. 

“berriro jaioko bazina nola-
koa nahi zenuke izan” galdetu 
zizuten Ur handitan telebista 
saioan duela gutxi.
Bai, eta oraindik gogoratzen dut 
Xabier Madariaga kazetariak jarri 
zuen harridura aurpegia esan nio-
nean emakume transexuala izan 
nahiko nukeela berriro, ez nukee-
la ezer aldatuko. 

Zure filmetan zer-nolako 
istorioak kontatu nahiko 
zenituzke?
Nirea bezalako istorioak eta ni 
bezala baztertuta sentitzen diren 
beste kolektibo batzuenak: ema-
kumeak, arraza beltzekoak… aho-
tsa eman nahi diet adituak izateko 
zailtasunak dituzten kolektiboei. 

Nolakoa da mikele?
Alaia, despistatua, oso baikorra 
eta batzuetan baldar samarra. Mi-
laka pieza dago puzzle horretan 
eta horietako bat da transexuala 
izatea, baina hori beste pieza bat 
besterik ez da.  
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sezesioak potentzien 
tresna gisa

Estatuen sorrerak egintza geopoliti-
koak dira, horregatik, lurralde baten 
independentzia “erabakitzeko esku-

bidea” ez da existitzen era abstraktuan. 
Ekintza politikoa da eta batzuetan herrien 
askatasuna bultzatzeko balio dezakeen 
bezala, beste batzuetan herriak zatitu, neu-
tralizatu edota konkistatzeko izan daiteke 
nazioarteko potentzien mesedetan. 

Uda honetako berrien artean, erabaki-
tze eskubidearen erabilpen interesatuen 
hiru adibide izan ditugu. Abuztuan Hego 
Osetiako Errepublikak, de facto erru-
siarren babes militarrarekin Georgiatik 
sezesionaturiko lurraldea, bere mugak 
apur bat hegoaldera mugitu eta zenbait 
kilometro hesitu ditu. Osetiarrak (jatorri 
iraniar nomada) Erdi Aroan Iparraldeko 
Kaukasora iritsi ziren. Konkista batzuei 
esker noizbehinka Hegoaldeko Kaukaso-
ko lur txikiren bat eskuratu eta populatu 
zuten. Halere, herri gutxi batzuetan ez 
ziren gehiengoa izan XVII. mendera arte. 
Orduan Georgiako erregeak gonbidatu 
zituen lurralde georgiar horietan bizi-
tzera mugak defendatu eta nekazaritza 
garatzearen truke. Hego Osetia eskual-
dea Sobietar Batasunak erakundetu zuen 
100.000 biztanle ingururekin (%70 eskas 
osetiarrak). Egun independentea da ara-
zo geoestrategiko handia sortuz Geor-
giari: alde batetik, Kaukasoko mendien 
muga naturala apurtzen du iparraldetik 
Errusiako armada hegoaldera ekarriz; 
eta bestetik, herrialdearen mendebaldea 
eta ekialdea bereizi egiten ditu mugikor-
tasuna zailduz. Ondorioa da Georgiaren 

normalizazioa eta garapen burujabea oz-
topatuta daudela. 

AEBak eta Frantzia antzeko jokaldia 
egiten ari dira Siriako nazionalista kur-
duekin. Kurduak (jatorri iraniar noma-
da) Sirian agertu ziren X. mendearen 
bueltan gutxiengo etniko gisa. Gauzak 
aldatu ziren otomandar lurraldeetan 
armeniarren eta asiriarren aurkako ge-
nozidioaren ostean, kurduek turkiarren 
esanetara gauzatu zuten sarraskia eta 
egun Kurdistan bezala ezagutzen ditu-
gun lur asko dira XX. mendeko lehen 
genozidioa bezala ezaguna den horri 
esker eskuratutakoak. Baina, Erresu-
ma Batuak eta Frantziak Siria zatitu os-
tean, herrialde horren muga berrien 

baitan utzi zituzten kurduen gehien-
goko herrixkak bakan batzuk baino ez 
ziren. Halere, Turkiatik ihes egin zuten 
kurdu errefuxiatu hainbat uholde iri-
tsi ziren Siriara XX. mendean, horrek 
Siria iparraldeko demografia aldatu 
zuen zenbait herritan kurdu gehien-
go berriak sortuz. Hauetan oinarrituta, 
Mendebaldeak Ipar Siriako Federazio 
Demokratikoa bultzatu du gehiengo 
kurduko lurraldeetan eta konkistatuta-
ko gehiengo arabiarreko lurraldeetan. 
Estrategia honi esker, Mendebaldeak Si-
ria zatitu du eta bere bideragarritasuna 
zalantzan jarri, herrialdearentzat ura 
eta petrolioa bezalako baliabide ezin-
bestekoak bahituz. AEBek eta Frantziak 
base militarrak jarri dituzte eta udako 
AEB-Turkia akordioaren ostean, turkia-
rrek Iparraldeko Siriako eremu mugatu 
batean patruilatuko dute ere bai. 

Azkenik, Hong Kong dugu. Mobili-
zazio biolentoek aldarrikapen inde-
pendentistak egin dituzte herrialde 
anglosaxoien interes geopolitikoen zer-
bitzura, hau da, Txina molestatze al-
dera. Manifestariek Erresuma Batuko 
kolonia garaiko eta AEBetako bandere-
kin protestatu dute. Besterik gabe onar-
tuko bagenu Hong Kongeko herritarrek 
bakarrik erabaki dezaketela beraien 
etorkizun politikoa, kolonialismoa, ho-
rren ondorioak eta erabilpena justifika-
tuko genituzke. Normalizatuko bagenu 
inperialismoak diruz erosi ditzakeela 
hiriak, herrialde subalternoak oraindik 
eta gehiago zatituko lituzkete. 

onartuko bagenu 
hong kongeko herritarrek 
bakarrik erabaki dezaketela 
beraien etorkizun politikoa, 

kolonialismoa, horren 
ondorioak eta erabilpena 
justifikatuko genituzke. 
normalizatuko bagenu 

inperialismoak diruz erosi 
ditzakeela hiriak, herrialde 
subalternoak oraindik eta 
gehiago zatituko lituzkete

asIer Blas MendoZa
eHu-Ko IrAKAsLeA
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IrAKAsLeA

antton oLariaGa

Aske bizi, aske maitte

Gure barrenean tximeletek tarte-
ka egiten duten hegaldi –denon-
tzat ezagun– horri esan ohi diogu 

maitasuna. Gauetik goizera eder eta alai 
bilakatzen gaituen sentipen indartsu 
eta zirraragarri horixe, zer kontatuko 
dizuet, ez dakizuena. Baina konstruk-
to sozial bat ere bada, sortzetik beretik 
erraietan inokulatu egiten zaiguna, ha-
rremanei buruzko gure ikuspegia erro-
tik baldintzatuz. 

Horregatik, maitasunaren kontuez 
(maitatzea, harremanak, loturak, sexua, 
fideltasuna eta abar) gutariko bakoitzak 
egiten duen irudikapena ez da inoiz era-
bat partikularra, jendarte bateko kide 
garelako, eta mundu ikuskera kolektibo 
baten arabera dugulako beti gure errea-
litate–rik intimoen–a ere eraikitzen. Bai, 
maitasuna politikoa da. Munduaren alde 
honetan, patriarkala, heteronormatiboa, 
kapitalista eta kontsumista. 

Oro har, maitasun erromantikoaren 
mitoak ekarririko uste ustelen arabera 
konfiguratzen dugu oraindik afektibota-
sunaren esparrua. Zoritxarrez, hertsiki 
arautzen du patroi zurrun horrek gure 
maitatzeko manera, bai eta goitik behera 
diseinatzen ere amodio-esperientzia-
ren gure bizipena. Zein den harreman 
batean eduki beharreko espektatiba; er-
lazio batean eman beharreko pausoen 

segida; onartu edo gaitzetsi beharreko 
jokamoldeen zerrenda; generoaren ara-
bera egin beharreko rolen banaketa; edo 
zenbatekoa den aldi berean maitatu dai-
tezkeen pertsonen kopurua. 

Ez dut maitasun erromantikoaren 
deskribapen zehatza egitearen lana har-
tuko, aski txertatua dugulako iruditeria 
kolektiboan printze eta printzesen ar-
teko amodio idilikoen narratiba. Esan 
dezadan, besterik gabe, laranja erdia to-
patzearen zori on edo txarraren esku 
uzten duela gure ongizatearen patua, 
bakoitzak bere errealitatea eraldatze-
ko duen indarra desaktibatuz, edo nork 
bere bizitzaren gaineko ardura anulatuz. 
Bikote batekiko harremanak ezartzen 
du unibertso afektiboaren ardatz bakar, 
eta bigarren mailakotzat jotzen ditu la-
gun edo familiakoekiko loturak, maita-
suna hartu eta emateko dauden bestela-
ko sareak nolabait gutxietsiz. 

Hainbeste zedarritutako eremuan ez 
dago maitasunarendako toki handirik. 
Izan ere, halabeharrez behar du amo-
dioak libre, emozio eta sentimenduz 
dagoelako mamitua, eta hauek ezin di-
relako, ez gehiegi arautu, ez epe luzera 
hitzeman ere. Maitasun librearen kon-
tzepzioari ezin zaio, beraz, objekziorik 
jarri, baina komeni da kontzeptua ongi 
defini dezagun, askatasunarekin dugun 

harremana hain disfuntzionala izanik, ez 
dagozkion ezaugarriak atxiki ohi baitiz-
kiogu maiz libre kualitateari. 

Maitasun librea ez da jende gehiago-
rekin oheratze hutsa, afektuen metake-
ta deshumanizatua, edo maitasun kon-
tsumo konpultsiboa. Libreago eginen 
gaituena ez baita amorante-kantitatea, 
harreman kualitatiboki ezberdinak erai-
kitzen jakitea baizik. Nahi dugunekin, 
nahi dugun gisan, eta nahi dugun bitar-
tean. Baina nor bere buruaren eta amo-
rante–ar–en beharren jakitun izanik, eta 
elkarren zaintza eta begirunea ezarriz 
jendeekiko erlazio guzien oinarrian. 

Horrek, noski, ardura afektiboaren 
kontzientzia garbia galdegiten du. Edo 
gauza bera dena, gure askatasun indibi-
duala heldutasunez kudeatzeko gaitasu-
na. Hau da: harreman baten aukera eta 
gogoa sortzen zaigunean, geure buruari 
galderak pausatzeko adorea izatea: be-
netan nahi dudan sartu, niretzat zen-
tzua duen, sostengatzen ahalko dudan 
erlazioa, edo pertsona bati eman behar 
zaion zaintza eta tratua emateko mo-
duan naizen. Paradigma aldatu nahi bal-
din badugu, eta gure bizitza sexu-afekti-
boa beste koordenada batzuen arabera 
gidatu, ez ahantz: Aske bizi, aske maitte. 
Ez dago katerik. Nahi dogunien, nahi do-
gulako. 
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edu ZelaIeta anta
IrAKAsLeA etA IdAzLeA

ruBen 
sanCheZ BaKaIKoa  
IrAKAsLeA

Hezkuntza bandak 

Ekainaren 2an Oreretan ospatu zen 
(EAEko) euskal eskola publikoaren 
aldeko festan, gaur egungo publi-

ko-itunpeko sistema duala gainditu eta 
murgiltze eredu bakar baten aldeko al-
darria egin zuten. Hala nahi izatera, as-
paldiko oinarri sendoena genuke, baina 
ez dut uste helduko denik. Bakoitzak 
gure bandakoekin jarraituko dugu.

iraganaldian, edozein euskaltzalek 
onartzeko moduko bi gako dauzkagu:

• Elbira Zipitriak frankismo aurretik 
eta ondotik bultzatu zituen ikastolak, 
klandestinitatean euskarazko hezkuntza 
baten alde egin zuten andereño-irakasle 
eta gurasoen ekimen herrikoia.

• Gure auzokoa bezalako euskal esko-
la publikoak, A ereduan ikasten ari ziren 
larru beltzeko 50 ume haiei –eta auzoko 
guztiei– euskarazko hezkuntza bat ema-
tearen alde egin zuten guraso eta irakas-
leen ekimen herrikoia. 

orainaldian, berriz, teorian, gako 
gehienak alde daude: itunpeko ikastolak 
bokazio publikoz jaio ziren. Hezkuntza 
Publikoan –Arabako datuak, adibide gisa– 
D eredua  %75 da; eta B ea A ereduak 
hondarrekoak, %20,5 eta % 4,9 (maiz, 
hara “bideratu” dituzten umeekin osa-
turik). Hezkuntzan STEE-EILAS, LAB eta 
ELA sindikatuak nagusi dira, Eusko Lege-
biltzarraren ustezko aldeko osaketa (?).

Beraz, Katalunian 80eko hamarkadan 
egin zuten katalan murgiltze ereduaren 
antzeko bat egin genezake (?).

geroaldian, ordea, zantzu guztien ara-
bera, bakoitzak berean jarriko du lehenta-
suna; eta gauzak horrela, guraso belaunal-
di bakoitzak eskola aukeratuko du hainbat 
faktoreren arabera: etxe azpian duena edo 
pixka bat haragokoa zeinek erakartzen 
duen gehien, zeinek dituen instalazio ho-
beak, zeinek egiten duen euskararen alde 
gehiago, zenbateko kuota ordaindu behar 
den, ingeles maila eta abar.

Bueno, hori aukeratu ahal dutenek, 
noski. Beste familia guztiak pilatuko di-
tugu eskola jakin batzuetan, non irakas-
leria ez den egonkorra, non “hezkuntza 
proiektua” bezalako hitz konbinaketa 
iraina den, non ikasleriak txikitatik na-
tural-natural ikasten duen zein den bere 
tokia gure gizartean.

Hala ere, lasai, murgiltze eredu baten 
alde leudekeen sindikatuek, alderdi poli-
tikoek, ikastolek eta abarrek, denek, egin 
dituzte –eta egiten ari dira, eta egiten 
jarraitzeko borondatea dute– beren go-
goetak eta iradokizunak. Bati eta bestea-
ri atxikitzeko gonbidapena heltzen da, 
zein baino zein mamitsuago, argumenta-
tuago, atseginago... 

Hor gotortuko da bakoitza bestearen 
eraso dialektikoaren zain. 

Museoen %99k problemak dituz-
te bisitariak lortzeko, eta gaine-
rako %1a gainezka dago”. Ha-

lako izenburua eman die Thysseneko 
zuzendariak kazetariei, museoak bisita-
tzeko kopuruak nabarmen gora egiten 
duen sasoian, udan. Aise sumatzen da 
tonu kritikoa zuzendariaren adierazpe-
netan eta, are, salaketa: gero eta han-
diagoa da museoen arteko aldea, eta 
bakan batzuen aldeko oihartzun media-
tikoak eragiten du horretan. 

Berria irakurtzen hasi eta, ia hasie-
ratik, une jakin baten esperoan egon 
zara. Izan ere, argi-argia da paralelis-

moa kulturaren edota artearen bes-
te arlo batzuekin: proiektu bakan ba-
tzuek sobran dute publikoa eta (ia) 
beste guztiek faltan. Ziur zeunden, 
luze gabe gainera, zubi horrekin egin-
go zenuela topo albistean. Hala ere, 
informazioak museoen gainean soilik 
egin dizu solas. 

Testuan gertatu gabeko paralelis-
moek zeure baitan jarraitu dute, kultu-
raren eremuaz harago, gero eta irado-
kitzaileago. Funtsean, eta ehunekoen 
tirania ankerra gogoan, ez ote zen zu-
zendari artistikoa humanitatearen deso-
reka programatuaz ari. 

(gertatu gabeko) Paralelismoak
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Karlos 
gorrIndo etXeandIa   
eusKArA teKnIKArIA

Agur, Euskal Herria!

Zelako pena eta tristura damaigun 
mendeak eta milurtekoak iraun 
dituen herria desagertzen ari 

dela ohartzeak! Europako herririk eta 
hizkuntzarik zaharrenak ei diren Eus-
kal Herriak eta euskarak izena aldatu 
beharko dute laster. Edo Frantziako eta 
Espainiako Barne ministerioek behar-
tuko dituzte aldatzera. Espainiako eta 
Frantziako probintzia huts baino ez dira 
izango. Bost, hain zuzen ere. Eta hizkun-
tza bi baino ez dira mintzatuko haietan: 
gaztelania eta frantsesa. Euskal Herria 
izateari utziko diote herrialde hauek era 
natural eta onartuan, ongizate eta bizi-
kidetzaren izenean. Nazio kontzientzia 
eta hizkuntza kontzientzia bazter lagata.  

Egungo Euskal Herriko demografia 
estrukturala kontuan hartuta, hots, egoi-
liarren aldagaiei begiratuta, hau da, he-
rritartasunari, hizkuntzari, kulturari eta 
ugalkortasunari erreparatuta, Euskal He-
rriak bere izate intrintsekoari utziko dio 
bide gizarte zabalago, irekiago eta mesti-
zoagoari, eta Euskal Herria ente nazional 
gisa desagertu egingo da, izate berebizikoa 
eta karakteristikoa albora eginda, nahita. 

Euskarari dagokionez, gogoan hartu 
Miguel Unamunoren esaldi profetikoa: 

“Utzi diezaiogun euskarari berez hil-
tzen, azken hatsa eman arte”. Erreali-
tate bilakatzen ari den profezia horren 
lekuko, euskararen erabileraren maka-
laldiaren gaineko datuak, kale neurketa 
zientifikoen bidez azalduta. Eta, jaki-
na, balizko Euskal Herri baten eta eus-
kal hiztun izan zitezkeen haurren hiz-
kuntza hautaketa eta naziotasunaren 
kontzientzia eza nabarmendu behar. 

Errealitate ukigarri honek pentsatze-
ra garamatza geureak egin duela da-
goeneko, edo agonia luze baten espe-
rientzia bitala nozitzen ari garela nazio 
kontzientzia eta hizkuntza kontzientzia 
arrasto txikia oraindik ere badugunon 
artean. 

Mundu honetan estatu egitura-bo-
tererik ez duen nazio txikiak desager-
tu egiten dituzte egunean-egunean na-
zio-estatu boteretsuek, menpekotasun 
demografikoa, kulturala eta soziala eza-
rrita, hauen goi-araudi juridiko saside-
mokraten bidez. 

Euskal Herria gizarte mestizoa da, 
espainiarrez eta frantziarrez hornituta, 
gehi egun eta aurrerantzean herrira-
tzen jarraitzen duten emigrante onartu 
beharrekoekin. Mestizaia geldiezinak 
eta mendeetan zehar emanak ez digute 
nahiko genukeen Euskal Herria eratzen 
laguntzen. Euskal Herriak estatu egi-
turarik ez duenez eta hizkuntza mino-
rizatua duenez gero, berez doa urtzen, 
poliki-poliki, boteredun diren nazio-es-
tatuen baitan eta hizkuntza indartsu 
direnen putzu sakonean. 

Eustea ez da irabaztea, agonia luza-
tzea baino. 

euskal herria gizarte 
mestizoa da, espainiar eta 

frantziarrez hornituta, 
gehi egun eta aurrerantzean 

herriratzen jarraitzen 
duten emigrante onartu 
beharrekoekin. mestizaia 

geldiezinak eta mendeetan 
zehar emanak ez digute 

nahiko genukeen 
euskal herria eratzen 

laguntzen
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nantes révoltée  

g7: ordena nagusi Euskal Herrian

Polizia denean, kontra-gailurrik 
inon”? Agorrilaren 25ean, igan-
dea, Euskal Herriko kale hutsetan.

Ingurune hil batean, jende lerro txiki 
bat aurreratzen ari da Hendaian barna, 
atxiloalditarako egoitza erraldoi gisa an-
tolatua izan den Erretentzio Zentrora 
buruz, non G7koen aurkako batzuk pre-
so dauden. Ehunka eta ehunka polizia 
unitate mota guztietarik osatu setioan 
hartua da jende lerroa, itota bezala. Bi 
helikoptero eta drone bat ere badu-
te buru gainean, bezperan atxilotu ma-
nifestarien askatzea eskatzeko zenbait 
hamarnaka lagunez osatu manifestal-
di inprobisatukoek. Lehentxeago, jada, 
martxa horretara joateko asmoz kanpa-
mentutik atera pertsona oro kontrolatua 
izan zen, eta xehe-xehe miaturik. Par-
te-hartzaile batek, tristuraz eta haspe-
ren batekin, hala bota du: “Historian eza-
gutu kontra-gailurrik okerrena da hau”. 
 
Polizia estatua: komunikabideek azken 
asteetan iragarri bezala, errepresio dis-
positiboa erokeria hutsa da. Ez da hitzik 
zehazki errateko. Alta, badu zenbait urte 
jada ordenaren mantentzeko laborate-
gi bat dela Frantzia. Manifestaldi debe-
katuak ikusi dira; hamarnaka zauritu; 
hilak. Aurtengo maiatzaren 1ean gas 
erauntsiz trabatu zuten, sindikalistak 
jazarri. Sekula ez zen halakorik ikusi. 
Kartzela zigorrak izan dira, protestarien 
aurka anti-terrorismoaren erabilpena. 
Hamar milaka munizio jaurti dituzte. 
Hori guztia gertatu da, jada.

Baina G7 hau, adimenetik kanpo gel-
ditzen da. 20.000 polizia. Ehunka vol-
tigeurs (1968an asmatu pelotoia): mo-
torrez dabiltzan poliziak, aurkariak 
zinez ehiztatzeko. Karrika batetik bes-
tera iragateko 5, 6 eta 11 aldiz kontro-
latuak. Kazetariak geldituak, batzuetan 
atxiloaldian sartuak. Tresneria bahitua. 
Manifestari batzuk zeldan betaurrekoak 
eta zapi bat eramateagatik. Giza Esku-
bideen Ligako eta Amnesty Internatio-
naleko behatzaileak atxilotuak. Hiru 

gazte alemandar preso “militante” gisa 
fitxatuak direlako. Abokatu mehatxa-
tuak. Helikopteroak, droneak, espioiak… 
Aurreko gailurrak –Hanburgo, Genova, 
Seattle– segurtasun erakustaldiak izan 
ziren, noski. Behintzat, hirian ibil zite-
keen manifestatuz, edo inguru hurbilean. 
2019ko Frantzian, pentsaezina bilakatu 
da, egiazki. Eskualde oso bat berinezko 
ezkila baten pean hetsi dute. Frantzia, 
erregimen “demokratiko” batek polizia 
estatu moduan erabil dezakeenaren mu-
getara iritsi da. Ondokoa zer izanen da? 
 
mamu itxurako hiriak: orain arte, bo-
teretsuek hiri handi bateko zenbait au-
zoren ixtearekin nahikoa zuten beren 
artean biltzeko. Frantziako G7 honek 
denak gainditu ditu. Macronek hiru hiri 
pribatizatu ditu. Biarritz, Baiona, Angelu 
gain-gainetik militarizatu. Hiru hiri, zei-
netan oinarrizko eskubideak eten dituz-
ten. Inguruak berdintsu utziz. Apokalipsi 
ondoko irudia daukate bazterrek. Kaleak 
basamortu bilakatuak, auzoak mamu 
itxurakoak. Ez da uniforme mota orota-
rik baizik ageri. Eta, batzuetan, aurkari 
zenbait, beldurturik. Hor gertatzeaz ha-
rriturik bezala, elkarri begira non elkartu 
bilatuz. Saltegiak itxita daude. Taulaz esta-
liak. Kilometroetan hondamendi giro bat. 
 
Egundaino ez ikusia, ezintasuna: setio 
horren aitzinean, estatu bortizkeria gordin 
horren parean, askatasunak hain argiki 
zangopilatuak direlarik, zein da “kontra
-gailurraren” antolatzaileen erreakzioa? 
Igandeko pentsatuak ziren ekintzen ber-
tan behera uztea. Prentsagiri bat atera da 
larunbat gauean, mobilizazioaren “arra-
kasta” goraipatuz, eta ondoko hitzorduak 
“eten” direla jakinarazteko. Goizago, “an-
tolatzaile” berek zaintzaileak jarri zituzten 
plantan banketxeen, polizien eta polizia-e-
txearen babesteko. Plataformak nahiago 
izan ditu saltegi aitzinaldeak babestu oina-
rrizko askatasunak baino.

Lurra erretzen ari da, estatuak gero 
eta militarizatuagoak dira, hondamendia 

denetan dago. Baina altermundialisten 
ekintza moldeak sekula ez dira hain irri-
garriak, eragingabeak, ezdeusak gertatu. 
Hain jokoz kanpo dagoen egoeraren au-
rrean. Bizkitartean, udaletxeetan hartu 
Macronen erretratuak, hamarnaka kaze-
tarien aurrean erakutsi ahal izan zituzten 
igande goizean. Asko daude ulertzen ez 
dutenak. Antolatzaileek predikatu “bor-
tizkeriarik ezaren kontsensua”, azkenean, 
ez da izan kontsensuzkoa, ez eta ere “ez 
bortitza”; estatu bortizkeriari bidea libre 
utzi diolako iharduki gabe. Agintariekin 
adostu eta batere eraginik gabeko desfi-
le bat antolatuz, gailurretik hamarnaka 
kilometrotan, eta G7koen kontrako kan-
pamenduan poliziak egin eraso onarte-
zinaren aurrean iharduki gabe geldituz, 
pentsatu ekintzak ezeztatuz, “G7koen kon-
trako plataformak” orden zerbitzuaren 
zati bat bere gain hartu du. Larriena zer 
da? Amore emate zerrendaren aurrean, 
gobernua pozik egongo dela. Bere dispo-
sitiboa ongi ibili dela erraten ahalko du. 
Berriro erabiltzen ahalko dela berdin, bes-
te protesta batzuen isilarazteko. Amore 
emate horiek ez dute ezintasuna bideratu 
bakarrik, errepresioa legitimatu dute ere. 

irudimena: zer zen eskas? Hain segur, 
irudimena. Agintariek jarri zepoetara 
jauzi egiteak ba ote du oraindik zentzurik 
ikusiz errepresioaren indarra? G7koen 
kontra-gailurrek, boteredunen trabatze-
ko batere helbururik ez dutelarik berezi-
ki, ba ote dute interesik? G7 honetan iku-
si indar bortitzaren garaipenak ez dezala 
kirastasunik hazi, baina ekar gaitzala bo-
rroka molde berri batzuen asmatzera. 
Ohiko egiturek ez daukate irudimenik 
gehiago aspaldian, baina Jaka Horiek era-
kutsi dute inteligentzia kolektiboak dena 
alda zezakeela.

Izan gaitezen sortzaileak, harrapae-
zinak, erneak, alaiak, abilak. Izan gai-
tezen inork itxoiten ez gaituen lekuan. 

* Nantes Révoltée Blogetik euskaratuta-
ko artikulua.
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mediterraneoa gurutzatzen duten iheslarien kopuruak behera 
egin du italiaren eta tripoliko kostazainen arteko harremanak 
sendotu direlako. baina xenofobia hazi egin da migratzaileen 

etorrerak behera egin duenean. salvini efektua? ez hori bakarrik.

Lampedusako taLaiatik

Aurten askoz gutxiago etorri dira, 
inoiz baino gehiago hil dira itsasoan 

eta xenofobia gora

  ane IraZaBal elKoroBarrutIa
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oPEN Arms. Abuztuaren 20an lehorreratu zen 
gobernuz Kanpoko erakundearen erreskate ontzia 
Lampedusan. 19 egun eman zituzten itsasoan, 
estatuek ez zietelako lehorreratzeko baimenik ematen. 
Itsas salbamendua kriminalizatu du Italiako gobernuak 
eta araudi berriak 900.000 euroko isunak ezarri ditu. 

reuters / guglielmo mangiapane
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Baderrek Sudango lagunekin 
topo egin du Lampedusako 
elizaren aurrean. Etxera deitu 
nahi dute ondo daudela esate-
ko. Wifi sare askea eskaintzen 

dien uharteko txoko bakarra da eliza-
koa, eta iheslari gehienek bat egiten dute 
bertan. Baderrek nekez jasan dezake 
bera ekarri duen Open Arms salbamen-
du ontziaren aferak piztu duen arreta 
mediatikoa. “Mikrofonoak hurbiltzen 
dizkiguzue aurretik ezer kontatu gabe. 
Adierazpenak egin baino lehenago eza-
gutu egin nahi zaituztet”, esan digu ka-
zetarioi. 

Sudango gazteak badaki nor den 
Matteo Salvini, Open Arms lehorrera-
tu zenean Barne ministro zena: “Libian 
nengoenean irakurri nuen Italiako Go-
bernua oso zorrotza zela, baina ez nuen 
pentsatzen itsasoan hesi imajinario bat 
ezarriko zuenik”. Abuztuaren 29an, erre-
portaje hau inprentara joan den egu-
nean bertan iragarri dute Bost Izarren 
Mugimenduak eta Alderdi Demokrati-
koak osaturiko Italiako koalizio berria. 
Salvini ez da Barne ministro izango eta 
ikusiko da gobernu berriaren migrazio 
politika aldatuko den. Baderrentzat oso 

zaila izan da Lampedusatik 800 metrora 
egon eta lehorreratzea ezinezkoa zela ja-
betzea. “Italiak ez digu harrerarik eskai-
ni nahi, ados, guk ere ez dugu Italian ge-
ratu nahi. Baina oso krudela iruditu zait 
sarrera oztopatzea”, erantsi du. Orain, 
mapan kokatzen ari da Lampedusa. “Eu-
ropatik oso urrun dago! Begira, hurbi-
lago dauka Tunisia Erroma baino”, esan 
du harrituta. Baderrek ez du uhartean 
denbora asko igaroko. Erregistro proze-
sua amaitu eta egokitu zaion herrialdera 
lekualdatuko dute.

Bitartean, Lampedusako plaza nagu-
siaren inguruko jatetxeak turistaz bete-
rik daude. Italiarrentzat opor helmuga 
masiboa da uhartea. Udako denboral-
dian nekez aurki daiteke lo egiteko to-
kirik. Autoek eta Vespa motoek errepide 
guztiak betetzen dituzte. Hondartzak 
jendez gainezka daude. Neguan, be-
rriz, beste itxura bat hartzen du denak. 
“Erraz ahazten den lur pusketa gara”, 
adierazi du Daniela Freggi irakasleak. 
Freggik dortoken zaintzarako zentroa 
dauka Lampedusako portu komertzia-
laren aurrean: “Azken urteetan errotik 
aldatu da uhartearen bizimodua. Lehen, 
lau katu ginen neguan. Ostalari gehienak 
Brasilera edo Argentinara joaten ziren 
udan irabazitako diru guztiarekin”. 

Eta orain? “Lampedusa Europaren 
atea bihurtu da eta mugak indartzeko ha-
maika programa abiarazi dituzte”, azaldu 
du Freggik. Izan ere, egun zeharo milita-
rizatuta dago Lampedusa. NATOk base 
militarra dauka, Italiako armadak men-
debaldeko eremu osoa kontrolatzen du 
eta mugak eta kostaldeak zaintzen dituen 
Frontex agentzia europarrak hainbat mi-
sio jarri ditu martxan. Droneek hegan egi-
ten duten bakoitzean internet eta telefo-
no konexioak erortzen dira. “Militarizazio 
bortitza pairatzen ari gara, baina ez hori 
bakarrik. Erakunde humanitario guztiek 
bulegoak ireki dituzte Lampedusan”, esan 
du Giacomo Sferlazzo artistak. 

Sferlazzok “humanitarismoaren ne-
gozioa" deitzen dio horri. Lampedusako 
artista PortoM izeneko elkarte kulturale-
ko kide da, eta museo txiki bat sortu du 
migratzaileen objektuekin. Sferlazzo ez 
dator bat hedabideek sortu duten Lam-
pedusaren ikuspegi erromantikoarekin: 
“Harrera uhartearen irudia elikatu dute, 
baina hemen denetarik dago: iheslariei 
laguntza eskaintzen dieten herritarrak, 
errealitateari bizkarra ematen diotenak 
eta xenofobo hutsak direnak”. Italia osoa 
irudikatzen duen mikrokosmosa da.
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azken urteetan 
errotik aldatu 
da Lampedusa 
uharteko bizimodua: 
"militarizazio bortitza 
pairatzen ari gara, 
baina ez hori 
bakarrik. erakunde 
humanitario 
guztiek bulegoak 
ireki dituzte 
Lampedusan"
Giacomo Sferlazzo, artista

iturria: i-map, Frontex
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migrazio politiken bilakaera 
Noiz hasi zen militarizazio hori? “Lehe-
nengo ontziak 1990eko hamarkadan 
iritsi ziren. Italiak Europar Batasuneko 
araudia onartu zuen eta bisatuak inpo-
satu zizkien Mediterraneoaren beste al-
dean bizi ziren bizilagunei. Tunisiarrez 
beteriko txalupak izan ziren lehenak 
iristen”, gogoratu du Sferlazzok. Baina 
milurte berriko lehen urteetan migrazio 
politika gogortu zuen Silvio Berlusconi-
ren bigarren gobernualdiak. Bossi-Fini 
izeneko lege polemikoak klandestinitate 
delitua (reato di clandestinità) erantsi 
zuen. Italiak lehen deportazioak onartu 
zituen eta itsas armadako ontziek Medi-
terraneoa patruilatzeari ekin zioten. 

Nolanahi ere, Ekialde Hurbilean piztu 
ziren gatazkek exodoa bultzatu zuten 
2011n. Iheslariak Lampedusara, Cala-
briara, Siziliara eta Apuliara iristen hasi 
ziren. Askok Europa iparraldera jotzen 
zuten zuzenean, baina beste asko, Du-

blingo Akordioak betearaziz, lehorre-
ratu ostean erregistratzen zituzten. Ita-
lia zen Europar Batasuneko sarrera eta 
beraz, Erromako Gobernuari zegokion 
asilo eskaerak ebaztea. Italiak dirutza 
handia jaso zuen larrialdi egoerari eran-
tzun azkarra emateko.

Baina 2013ak inflexio puntua ekarri 
zuen. Urriaren 3an, 366 pertsona ito zi-
ren Lampedusako Isola dei Conigli hon-
dartzatik gertu. Handik egun gutxira, 
beste hondoratze batek Europa osoaren 
lotsak azaleratu zituen. Enrico Lettaren 
gobernuak Mare Nostrum izeneko sal-
bamendu operazio handinahia abiarazi 
zuen orduan, eta hondoratzeak errotik 
gutxitu ziren. Baina kanpaina horrek hi-
lero 9,5 milioi euroko gastua zuen Italia-
rentzat. Erromak laguntza eskatu zion 
Bruselari eta Triton izeneko operazio 
europarrak Mare Nostrum ordezkatu 
zuen. Frontexek gidatutatuko kanpaina 
berriak askoz baliabide gutxiago zituen 
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"italiak ez digu 
harrerarik eskaini 
nahi, ados, guk 
ere ez dugu italian 
geratu nahi. 
baina oso krudela 
iruditu zait sarrera 
oztopatzea"
Bader, Sudandik etorri berria

itsAsoAN PrEso. open Arms ontziaren barruko egoera, itsasoan 16. eguna egin zutenean.  
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eta helburua ez zen iheslariak erreska-
tatzea, mugak kontrolatzea baizik. Tri-
tonek, berriz, Sophia operazioari eman 
zion lekukoa, eta Sophia aireko zaintzara 
mugatu da azkenaldian. 

Hala, Europar Batasunak hutsik utzi 
duen eremu horretan murgildu dira 
GKEen salbamendu ontziak. “Europak 
bizkarra eman dio Mediterraneoan ger-
tatzen ari den dramari. Estatukideek 
edo erakunde publikoek utzi duten hu-
tsunea esku pribatuek bete dute. Itsas 
salbamendua pribatizatu egin da”, uste 
du Sferlazzok. Italiako Barne Ministe-
rioak eskainitako datuen arabera, egun 
bost erreskate ontzi daude itsasoko Bi-
laketa eta Erreskate Eremuan (SAR). 

gke-en aurkako kriminalizazioa
Annalisa Camilli Internazionale aldiz-
kariko kazetaria da eta itsasoko lege-
dian aditua. Azken urteetan sakon az-
tertu du Mediterraneoko erreskateen 
bilakaera: “Nekatu arte hitz egin ge-

nezake [oraintxe arte Barne ministro] 
Salviniren politika xenofoboaz, baina 
salbamendu operazioei zilegitasuna 
kendu zien lehena ez zen lider ultraes-
kuindarra izan. 2017an, Italiako gober-
nu sozialdemokratak eta Marco Minniti 
Barne ministroak hasi zuten kanpaina 
hori”. Camilliren iritziz, Minniti izan 
zen GKEen eta Libiako trafikatzaileen 
arteko ustezko kolaborazioa aipatu 
zuen politikaria. “Erromak Kode Etikoa 
izeneko araudi berria sinatzera derri-
gortu zituen salbamendu erakundeak. 
Funtsean, haien lana oztopatzeko hain-
bat erregela berri ezarri zituen”. 

Erabaki horrek interes politikoei 
erantzun zien, Camilliren aburuz: 
“2018ko boza orokorrak oso hurbil zeu-
den eta Alderdi Demokratikoa jaisten 
ari zen inkestetan. 2017an etorrerak bi-
koiztu egin ziren eta Salvini inbasioaren 
mamua xaxatzen ari zen”. Hala, Italiako 
Gobernuak akordio berriak sinatu zi-
tuen Tripoliko kostazainekin. “Ontzi be-
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"europak bizkarra 
eman dio itsasoan 
gertatzen ari den 
dramari. erakunde 
publikoek utzi duten 
hutsunea esku 
pribatuek bete dute. 
itsas salbamendua 
pribatizatu egin da"
Giacomo Sferlazzo, artista

miLitArizAzioA. 2018ko ekainean egindako argazki honek jazarpen militarra erakusten du. Lampedusako herritarrek lurraldearen militarizazioa salatzen 
dute: nAtok base militarra dauka bertan, Italiako armadak mendebaldeko eremu osoa kontrolatzen du eta mugak zein kostaldeak zaintzen dituen Frontex 
agentzia europarrak hainbat misio jarri ditu martxan. droneek hegan egiten duten bakoitzean internet eta telefono konexioak erortzen dira.
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rriak eman zizkien eta kostazain libia-
rrak Italian trebatu zituzten. Ondoren, 
Erromak legezkotzat jo zuen Libiako 
SAR eremua”, nabarmendu du Camillik.

Estrategia horrek etorreren behera-
kada ekarri du ezinbestean. Erroma-
ko Barne Ministerioak eskainitako da-
tuen arabera, 2019ko urtarrilaren 1etik 
abuztuaren 23ra 4.722 pertsona iritsi 
dira Italiara. Iaz, epe berean, 19.526 hel-
du ziren. 2018an, berriz, 98.076. Azken 
hiru urtetako estadistikak aztertuz gero, 
etorrerak %95 gutxitu dira. Hala ere, 
iheslariz beteriko ontzien kopuruak ha-
rreman estua du Libiaren egoera poli-
tikoarekin. Europar Batasunak eta Ita-
liak babesten duten Fayez Al Sarrajen 
Tripoliko Gobernua gero eta ahulagoa 
da, eta ez du eremu txiki bat baino kon-
trolatzen.

Nolanahi ere, herritarren pertzepzio 
politikoa ez dago migratzaileen etorre-
rari lotuta. Izan ere, ontzien kopuruak 
behera egin duen unean gora egin du 
eskuin muturrak. “Matteo Salvinik au-
rreko gobernuaren estrategia jarraitu 
zuen, hau da, Italiako mugak kanporatu 
zituen eta Libiari mugaldeko poliziaren 
rola eman zion”, adierazi du Camillik. 
Edonola ere, Barne ministro ultraes-
kuindarrak ginga jarri zion erreskate 
taldeen aurkako kriminalizio kanpaina-
ri eta dei efektuaren ideia zabaldu zuen: 
“Migratzaileek denek batera ihes egiten 
dute badakitelako salbamendu ontziak 
itxaroten daudela”, errepikatu ohi zuen.

portu itxiak
Lega alderdiak eta Bost Izarren Mugi-
menduak osatzen duten koalizio gober-
nuak portu itxien politika bultzatu du. 
“Iaztik salbamendu ontziek ezin dute 
hemen lehorreratu. Berdin du porturik 
hurbilena Italian egotea. Segurtasun De-
kretua Bis delako araudi berriak 900.000 
euroko isunak ezarri ditu itsasoan erres-
kataturiko iheslariekin lehorreratzen di-
ren itsasontzientzat”, azaldu du Camillik. 
Maltak ere politika bera kopiatu du, eta, 
ondorioz, salbamendu operazioak ber-
tan behera utzi dituzte erakunde askok. 

Hori hala, itsasoan itotako iheslarien 
kopuruak gora egin du portzentajean. 
2019an 859 pertsonatik gora hil dira 
dagoeneko Mediterraneoan, Nazioarte-
ko Migraziorako Erakundeak abuztua-
ren 28an emandako datuen arabera. 
Horrek adierazten du itsasoa zehar-
katzea inoiz baino hilkorragoa dela. 
2018an Libiatik ateratako 29 pertso-
natik bat ito zen. 2019an, ordea, zortzi 

pertsonatik bat. 2014tik 14.768 migra-
tzaile xurgatu ditu Mediterraneoak.  

Migrazioaren gaineko dekretu be-
rriarekin, Italiako araudia itsasoko le-
gediaren gainetik jarri du Italiak. Baina 
Barne ministro ohiaren kanpaina ez 
zen itsasoko salbamendua kriminaliza-
tzera mugatu. Salvinik Italia zabaleko 
harrera etxerik handienak itxi zituen. 
Geroztik milaka pertsona kalean geratu 
dira. “Erromako eta Milango tren gel-
toki nagusietako plazak iheslariz bete 
dira eta Salvinik segurtasun ezaren ma-
mua xaxatu zuen berriz ere. Mediterra-
neotik migratzaile gutxi iristen dira, 
baina kalean gero eta gehiago ikusten 
ditugu. Inbasioaren arriskuak hor ja-
rraitzen duela zabaldu nahi dute. Estra-
tegia krudela bezain eraginkorra da”, 
irizten dio Camillik. 

Hala ere, portu itxien politikak kon-
traesan handia azaleratu du. Lampe-

dusa da, beste behin, errealitate hori 
hobekien islatzen duen tokia. Itsas 
blokeoa indarrean egonik ere, azken 
urtean milaka iheslari iritsi dira txalu-
pa txikietan. "Lehorreratze Mamuak" 
izena jarri diete hedabide italiarrek. 
Iragan ekainean 1.218 pertsona hel-
du dira egurrezko ontzietan eta be-
laontzioetan. Tunisiatik zein Libiatik 
atera dira eta itsas blokeoa arazorik 
gabe gainditu dute. “Lehorreratze ho-
rien inguruan inork ez du ezer esaten, 
are gutxiago Salvinik. Baina Gobernuz 
Kanpoko Erakundeen ontziek portu-
ratzeko baimena eskatzen dutenean, 
munduaren amaiera dela dirudi. Txa-
lupa autonomoak Lampedusara iristen 
badira, zergatik ezin dira salbamendu 
taldeen ontziak sartu?”, galdetu du Sal-
vatore ("Totò") Martello Lampedusako 
alkateak. Bere galderak ez du oraindik 
erantzunik jaso. 
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goiko argazkian, ontzia porturatzeko zain. Behean, ezkerrean, erabat turistikoa den eta paradisuko irla 
dirudien Lampedusako hondartza. eskuinean PortoM kultur elkartearen egoitza: migranteen zurezko 
ontzien puskekin josia du fatxada eta iritsi berrien objektuekin erakusketak osatzen dituzte. Beheko 
argazkiak: Linda Vukaj.
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elcano, lehen mundu-bira marrazki bizidunetako filma iritsi 
da pantaila handietara, lehen mundu-biraren bosgarren 
mendeurreneko ospakizunen harira. Filma joan sebastian 
elkanoren hagiografia hutsa da, eta inperialismoaren gorazarre 
erabatekoa egiten du. kolonialismoaren zuriketa nabarmen hori 
bat dator espainiako estatuan bizi dugun inperiofilia-aroarekin. 
ez da harritzekoa filmak espainiako kultura eta kirol 
ministerioaren finantzazioa edukitzea eta rtveren parte-hartzea. 
harrigarriagoa da, ordea, filma euskaraz filmatuta egotea eta 
eitbk parte hartu izatea, baina agerikoa denez, mendebaldar 
nagusitasunaren sinesmena guztiz hedatuta dago.

Mundua txurientZat
Filmak Magallaesen espedizioa aur-
kezten digu, baina espainiar onen eta 
portugaldar gaiztoen antagonismoa 
ardatz hartuta, soil-soilik. Portugalda-
rren gaiztakeria aitzakiatzat hartzen da 
espainiarrak historiako on gisa justifi-
katzeko filmeko bilbean. Espainiarrak 
eta portugaldarrak espezieen bidea 
kontrolatzeko borrokatzen zirela natu-
ralizatu egiten da, bi potentzion grina 
hegemonikoa inondik ere auzitan jarri 
gabe. Espedizioan joandakoek bidean 
aurkitutako gizarteak infantilizatu eta 
gutxietsi egiten dituzte etengabe, eta 
“basati” inozo gisa aurkezten dizkigute. 
Gidoia Pigafettaren –espedizio harta-
ko kronista ofiziala– testuetan oina-
rrituta dago, berez, eta ontzat ematen 
ditu haren arrazoibideak. Ángel Alonso 
zuzendariak egin duen gauza bakarra 
zera izan da: Pigafettaren diskurtso in-
perialista hartu, pixka bat leundu, garai 
berrietara egokitu eta marrazki bizidu-
netara eraman.

Elcano
lehen Mundu-Bira 

Doktrinamendu inperiala 
 marrazki bizidunetan
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“indigenekiko” 
Maitasuna
Espainiar espedizioa espezieen uhar-
teraino gidatu zuen Moluketako nes-
ka baten eta Elkanoren arteko ustezko 
amodio-istorioa dugu filmaren gai na-
gusienetako bat. Istorio horren bidez, 
protagonista humanizatu egiten dute 
eta maitasuna herrien arteko oztopoak 
gainditzeko modua dela sinestarazi nahi 
zaigu. Istorioa asmakeria hutsa da, or-
dea. Izan zen erlaziorik espedizioko ki-
deen eta beste gizarte batzuetako ema-
kumeen artean, bai, baina erakusten 
zaigunaz guztiz bestelakoa. Magallaes 
hil ondoren espedizioko komandantea 
izan zen Juan López de Carvalhoren is-
torioa, adibidez, ederki dokumentatuta 
dago, baina filmean ez da haren berri 
ematen, jakina. Magallaesekin itsasora-
tu aurretik Brasilen izan zen Carvalho: 
han harremana izan zuen indiar batekin 
eta seme bat izan zuen harekin. Egungo 
Rio de Janeirotik gertu dagoen Santa 
Luzia badiaren ondotik igarotzean, bien 
bila joan zen eta espedizioan eraman zi-
tuen. Arazoa Bruneira iristean hasi zen. 
Carvalhok bertako hiru emakume bahi-
tu zituen (oso ohitura arrunta espedizio 
haietan, Pigafettak azaldu bai, baina fil-
mak ezkutatzen duen arren). Bahiketa 
hura mendekatzeko, Borneoko jendea 
lehorrean zeuden espedizioko kide ba-
tzuk bahitu zituzten, tartean Carvalho-
ren semea eta maitalea. Carvalho ez zen 
haietaz arduratu: Bruneiko hiru ema-
kumeak ohelagun gisa saldu eta bere 
bidaiarekin jarraitu zuen, bahituak ber-
takoen esku utzita. 

esklaBorik eZ
Filmak goitik behera desitxuratzen 
ditu mendebaldarren eta beste gi-
zarteen arteko erlazioak eta ezkuta-
tu egiten du esklaboak zeuzkatela. 
Moluketako “Enrike leiala”, adibidez, 
Magallaesen konfiantzazko gizon gisa 
aurkezten zaigu. Leialtasun eta mira-
bekeria ikaragarriko Enrike hura, “Ma-
lakako Enrike” edo “Enrike beltza” gisa 
ezagutzen zena, existitu egin zen eta 
bera izan zen lehen mundu-bira egin 
zuen pertsona, baina Enrike esklaboa 
zen: Magallaesek erosi zuen Moluketa-
ra egin zuen aurreko espedizio batean, 
eta berekin eraman zuen munduari 

bira ematera, interprete gisa erabiltze-
ko. Ez zen Magallaesen konfiantzazko 
gizona izan eta, gainera, ez zion aska-
tasuna eman. Bera hiltzean aske utziko 
zuela agindu zion, besterik ez (librea 
izan balitz, seguruenera ez zen inoiz 
ontziratuko). Magallaes hil eta gero, 
ordea, espedizioko gainerako kideek 
ez zioten agindutako askatasuna eman 
nahi izan Enrikeri eta honek espainia-
rren kontra konspiratzen bukatu zuen, 
antza denez. Filmean ikusten ez dugun 
beste gauza bat da espedizioak bidean 
aurkitzen zituen gizarteetako jendea 
bahitzen zuela batzuetan. Pigafettak 

Patagoniako pertsona baten bahike-
taren berri ematen digu: ontziratu eta 
egun batzuetara hil omen zen, “baina 
ez, Pablo izenarekin bataiatu aurretik”, 
Pigafettak errukiz eransten duenez.

Mairuen aurka
Espedizioko kideek aurkitzen zituzten 
gizarteen aurkako mespretxua erakus-
ten zuten etengabe. Guamera iritsi zire-
nean, “Lapurren uharteak” izena jarri 
zieten Marianei, bertakoen elkarreki-
kotasun-sistema ulertu ezinik. Oso argi 
zeukaten “basatiak” kristautzeko beha-
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rra (filmean erakusten ez bada ere), 
beren erlijioa besteen gainetik zegoela 
uste baitzuten, eta berena zela egiazko 
jainko bakarra. Izan ere, Mactan uharte-
ko gudua –Magallaes bertan hil zen– al-
mirantea bertakoak kristautzeko zeu-
kan nahiaren ondorioz piztu zen, berez. 
Gogoan izan behar dugu espainiarrek 
ezinikusi handia zietela musulman guz-
tiei, Islamek espezieen lurreko bidean 
zeukan kontrola saihestea baitzen haien 
helburua, kontrol horrek izugarri ga-
restitzen baitzituen espezieak. Horrek 
Asiako populazio musulmanen aurkako 
oso jarrera gogorra piztu zuen espedi-
ziokideen artean.

itsasoko 
Zaldun haiek
Filmaren lehen zatian onartu egiten dira 
marinelen artean zeuden tirabirak, haie-
tako asko beren nagusia utzi nahi izaten 
baitzuten askotan, ez arrazoirik gabe: 
espedizioan joandako 239 lagunetatik 
35 baino ez ziren itzuli etxera. Baina El-
cano, lehen mundu-bira-n haien arteko 
adeitasuna da nagusi. Juan de Cartagena-
ren matxinada aipatzen da filmean bai-
na ez, aldiz, altxamenduak porrot egin 
eta Magallaes mendekoei gailendu zi-
tzaienean, honek berrogei pertsona hil 
zituela eta haien gorpuak zintzilik eduki 
zituztela zenbait astetan. Ildo berean, 
matxinoetako baten erbesteratzea erru-
ki-ekintza gisa azaltzera iristen da filma: 
Patagonian abandonatu zuten, bizirik 
ateratzeko batere aukerarik gabe. Espe-
dizioko buru militarrek modu tiranikoan 
jokatu zuten, egia, baina Magallaesen eta 
Elkanoren aurka zeuden marinelen ar-
teko laguntasuna ere ez zen handiegia. 
Pazifikoko uharteetan, marinel batzuk 
matxinatu eta matxinadarekin bat egin 
ez zuten kideak esklabo gisa saldu zituz-
ten. Espedizioko kideen gose ikaragarria 
erakusten digu filmak, baina ezkutatu 
egiten dizkigu gizon haien miseria mo-
ralak. Antonio Salomón izeneko ofiziala 
Antonio Ginovés marinel gaztea sodomi-
zatzen harrapatu, eta urkatuta hil zuten. 
Ginovés abusu baten biktimatzat hartu 

zuten eta ez zioten zigorrik jarri, baina 
hainbesteraino estigmatizatu zuten, bere 
buruaz beste egin baitzuen uretara jauzi 
eginez. Marrazki bizidunetan ez dugu Gi-
novésen aipu txikirik ere aurkituko.

gurutZaontZi 
Bat?
Filmaren arabera, lehen mundu-bira 
abenturako kirolen txapelketa guztiz 
arrakastatsu nahiz izugarri gogor baten 
tankerako zerbait izan zen. Ekonomiko-
ki, espedizioa arrakasta izugarria izan 
zen, itzultzea lortu zuen bost ontzietako 
bakarraren kargamentuarekin bost on-
tzien gastuak berdindu baitziren. Mai-
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la politikoan, berriz, inpaktua apalagoa 
izan zen: Espainiako Estatuak ez zuen 
espezieen bidearen kontrola lortu inoiz. 
Indietatik Asiarako itsasbidea, Ameri-
ketan barrena, oso gutxi erabili zuten, 
baina hari esker Marianak eta Filipinak 
uharteak konkistatu zituen Espainiak. 
Filmean, baina, dena da triunfalismoa.

espiritu 
inperialaren 
heZiketa
Elcano, lehen mundu-bira-k zaplazte-
ko latza ematen die, ordu eta erdiko 
entretenimenduaren bidez, azken ha-

markadetan esplorazioak eta fenome-
no koloniala modu serio eta sistema-
tikoan ikertu dituzten historialari eta 
irakasleei. Espainiar mito nazionalis-
tak eta mendebaldar supremazismoa 
guztiz bereganatzen ditu filmak, eu-
roparren eta beste gizarteen arteko 
erlazioen gaineko sakoneko gogoeta 
oro baztertzen dituelarik. Gidoiaren 
oinarritzat hartu omen duten Piga-
fettaren beraren Relazioni in torno al 
primo viaggio di circumnavigazione 
[Lehen mundu-birari buruzkoak] libu-
ruan aipatzen diren Magallaes-Elka-
noren espedizioaren alderdirik ilune-
nak berak ere alde batera utzi dituzte. 
Lehenik eta behin, alboratu egin dituz-
te espedizio haietan parte hartu zuten 

mendebaldar arrunten esperientziak 
(Harry Kelsey-k The first Circumna-
vigators. Unsung Heroes of the Age of 
Discovery [Munduari bira eman zio-
ten lehenak. Deskubrimenduen aro-
ko heroi ezezagunak] kronikan mai-
suki azalduak). Baina, larriena dena 
da filmak gutxietsi egiten duela beste 
herri batzuen existentzia eta alde ba-
tera uzten duela europarren presen-
tziak Ameriketako eta Pazifikoko he-
rrialdeetan izandako eragin gogorra 
(Marshall Sahlinsen Islands of History 
[Historiako uharteak] bezalako libu-
ruetan bikain aztertua). Laburbilduz, 
umeen artean inperialismoaren dohai-
nak saltzera bideratutako filma dugu 
Elcano, lehen mundu-bira. 
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Gero eta gehiago dira Arre-
ta Galeragatiko eta Hipe-
raktibitateagatiko Asaldu-
ra  (AGHA) diagnostikatuta 
duten haurrak. Diagnosi ho-

rrek haurra asaldura edo gaixo-
tasun neurologiko batera 
kondenatzen du betira-
ko, zeinaren irtenbidea 
beti  eta soilik den 
farmazeutikoa. Jose 
Ramon Ubieto eta 
Marino Perez psi-
kologoek, ordea, 
hau guztia zalan-
tzan jartzen dute 
eta gizarte neoli-
beralaren baitan 
kokatzen dute ara-
zoa: “Guretzat AGHA 
ez da gaixotasun bat, ez 
da asaldura mentala. Beti 
ezin ditugu ebidentziak onartu”.

Ez dute ukatzen haurrak arreta gai-
tasun eskasa izan dezakeenik, baina 
hamaika faktoreren ondorio izan dai-

tekeela argudiatzen dute eta horiek 
direla landu beharrekoak: “Diagnosti-
koa jasotzen duten haurrek ziurrenik 
jarrerarekin izango dute arazorik edo 
bizitza familiarrarekin edo eskolako 

errendimenduarekin. Baina ara-
zo bat ez da gaixotasun bat”, 

dio Perezek. “Diagnosti-
koak egiten duena da 

gaixotasun bihur-
tu berez arazo bat 
baino ez dena”.

I d e i a  h o n e n 
aurrean haurra-
ren egoera uler-
tzeko ahalegina 
azpimarratu dute, 

egon daitezkeen 
h a m a i k a  f a k t o re 

horiek gizarteak be-
rak erreproduzitzen di-

tuela sinetsita. “Haur ho-
riek gizartearen ezaugarriak 

birproduzitzen dituzte. Gizartea bera 
da hiperaktiboa. Neoliberalismoaren 
ezaugarri bat da. Berak sortzen dituen 

arazoak arazo indibidual bihurtu nahi 
ditu garuna hondatuta dugula esanez. 
Propio sortu dituen arazoak naturali-
zatu nahi ditu, eta berezkoak diren ha-
maika baldintzak alderatu egiten ditu, 
ezkutatu eta dena homogeneizatu”, dio 
Perezek. Medikamentura bideratuta 
dagoen konponbidea ematen dute sa-
rritan honen aurrean, eta horrekiko ere 
desadostasuna azaldu du.

Jendartea da, beraz, asaldatuta da-

zer ari da gertatzen arreta gaitasunarekin 
egungo gizartean? zer da arreta eta zeri 
jarri behar zaio? nork dauka gaitasun hori? 
Gaixotasuna al da?

  aInhoa MarIeZKurrena etXaBe

  IZaro MarIeZKurrena etXaBe

Gizartea bera 
da hiperaktiboa. 

Neoliberalismoaren ezaugarri 
bat da. Berak sortzen dituen 

arazoak arazo indibidual 
bihurtu nahi ditu garuna 
hondatuta dugula esanez”

marino perez

Jendarte 
hiperaktiboaren 
seme-alabak

HAURREN ASALDURA
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goena aditu hauen ustez, eta haurrak 
horren isla dira. “Bob Esponja marraz-
ki bizidunetako kapitulu batek Hei-
diko bost denboraldi baino estimulu 
gehiago ditu: soinua, koloreak, mu-
gimendua... Gaurko haur bati Heidi 
telesaileko kapitulu bat jarri eta as-
pertu egingo litzateke, zentzumenak 
estimulatuegiak dituelako”, kontatu du 
Ubietok. “Ondoren eskolan 50 minu-
tu geldirik eta isilik egoteko eskatzen 

diegu, ikasgelak XIX. mendetik aldatu 
ez direnean. Gu ere ez gara gai tele-
bista aurrean zapping egin gabe ego-
teko”. Bere argudioak indartzeko bes-
te egoera bat ere aipatu du: haur bat 
gurasoen parean zain, interesatzen ez 
zaion elkarrizketa batean arreta jarri-
ta. “Gaur mugikorra ematen zaie egoe-
ra hori gainditzeko. Bateriarik gabe 
gelditzea da gehien kezkatzen gaitue-
na”, gehitu du. 

Aldiz, aldaketak eman diren eskole-
tan AGHA diagnostikatu zaien haurren 
tasa asko jaitsi da, Bartzelonako esko-
la batean kasu: lehen orduan baratze-
ra joaten dira, ikastaroak egiten dituz-
te eskola guztian, ikasgelaz aldatzen 
dira, eskola orduetan mugimendua 
sartzen dute zerbait natural bezala... 
Aldaketa horiek haurraren mugimen-
dua hartzen dute kontuan, eta hori ku-
deatzen lagundu.
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gehiegikerian heziak
Jendartea hiperaktiboa izateaz gain, 
hiperkonektatuta eta hipersexuali-
zatuta dagoela gaineratu dute. Hiru 
kontzeptu horien bueltan definitzen 
dute gaurko bizidunen izaera, batez 
ere 2.000. urtetik aurrera jaio direne-
na. “Ez da soilik gehiegikeria, horrek 
dakarren gauza garrantzitsuen deka-
dentzia baizik”, esan du Perezek. 

Gaurko haurrek bost urtetatik di-
tuzte sexu-harremanak buruan, eta 
horrek harremanak garatzeko orduan 
negatiboki eragiten diela azpimarratu 
dute. Imitatu egiten dute ikusten du-
tena naturalak diren pausuak atzean 
utziaz: bilatzea, aurkitzea, hausnar-
tzea... Gaur egun, mundu osoan, se-
xualitatearen abiapuntua pornoa da, 
gainera. Mundu mailan pornoa online 
kontsumitzen duen kolektibo handie-
na 12-17 urte bitarteko gazteak dira 
NBEren datuen arabera, eta handitzen 
doa. Eredu horiek imitatzeak hainbat 
ondorio ekarri ditu, inpotentzia kasu 
asko mutilengan eta urratutako uz-
kiak, esaterako. 

Eta guzti hori online. Etengabe ko-
nektatuta egoteak ere elkarrizketa 
errealak ezabatzen dituela gaineratu 
dute, ez dagoela denbora errealean eta 
pertsona errealekin ematen den harre-
manik, ez direla naturalak. 

Hiper delako erregimenaren bar-
nean bizi dira, beraz, gaurko haurrak, 
guztiak gizartearen menpeko, baina 
batzuek soilik jasotzen dute diagnosti-
koa. Arrazoietako bat mugimen-
duarekin lotzen du Perezek. 
Mugimendua da mun-
duarekiko dugun lehen 
kontaktua. Batzuek 
gehiago daukate bes-
teek baino. Gizartea-
ren erritmoa bizi-bi-
zia denez, errazago 
sartuko da gurpil 
horretan mugimen-
du azkarragoak ditue-
nak. “Haur hori espero 
duguna baino gehiago 
mugituko da arreta jarri 
behar duenean ere. Helduei ere 
interesatzen ez zaien gauzei arreta jar-
tzea kostatzen zaie, baina ez dute berez 
arazorik”, dio Ubietak.

Zer egin horren aurrean? Molesta-
tzen duten haurrei diagnostikoa jarri 

edo sisteman zerbait aldatu mugimen-
dua bera aukera bat izan dadin? Gal-
dera horiek berak planteatzen dituzte: 
“Oker dagoena hezkuntza sistema dela 
uste beharrean haurra dela sinesten 
badugu, AGHA duten hainbat eta hain-
batekin aurkituko gara. Noski badau-
dela desoreka duten haurrak. AGHA 
existitzen da, noski. Baina galdera da 
ea zeintzuk diren haur hori asaldatze-
ko arrazoiak. Zer gertatzen zaion adi ez 
egoteko eta nola lagun diezaiokegun”. 

Hiperaktiboa, berez, gehiegizko ak-
tibitatea duen eta hura kudeatzen ez 
dakien gorputz bat da. Kaltetua lagun-
tzeko harekin aliatzea gomendatzen 
du Perez psikologo kliniko eta psikoa-
nalistak. Irakasleak gaizki portatzen 
denean soilik jartzen dio arreta hain-
bat haurrei, baina nola aurki dezake 
haurrak irakaslea jarrera positibo ba-
tekin? “Kasu batean irakasleari haurra 
ikuspegi positibo batetik begira zezan 
gomendatu nion, ea gauza onak ikus 
zitzakeen. Bion arteko harremana al-
datuz joan zen. Gurpil horrek norabi-
dez alda dezake”. 

aspertzearen garrantzia
“Ez gara gu, ez dugu gurea propioa egi-
ten, merkatuak eskaintzen duenaren 
erreplika baizik”, adierazi du Ubietok. 
Asebetetze maximoa objektuen bitar-
tez jasotzen duen gizartea aipatu dute, 
gabonetan bertan jasotzen ditugun 
gehiegizko opari eta janariak adibide 
hartuta. Modan dauden mugikorrak, 

kotxe berriak eta estreinatutako 
arropa. “Haurren bizitzak 

beteegiak daude eta pen-
tsamendua eta sorme-

na erabat mugatuak. 
Desira apaltzen die-
gu; makina bati ko-
nektatuta igaro ba-
duzu eguna ez duzu 
ezeren beharrik, ko-

nektatuta zaude eta 
kito. Zerbait asmatze-

ko, ordea, hutsa sentitu 
behar da lehenik, zerbai-

ten falta sumatu; adibidez, 
aspertuta egotea”.

Egun,  gurasoek seme-alabeki-
ko gehiegizko ardura dutela ere esan 
dute, markatuta dauden etapak jarrai-
tzen ez baditu arazoak dituela sinesten 
dutelako: “Helduen idealen arabera ari 

gara haurtzaroa kolonizatzen. Gu beza-
lakoak izatea nahi dugu eta hiper-arau-
tuta egote horrek zoriontasuna uka-
tzen die. Produktore gisa erabiltzen 
ditugu eta zoriontasunaren aurkakoa 
da hori. Haurtzaroa aspertzeko da, jo-
lasteko, kuxkuxeatzeko, ikertzeko, des-
kubritzeko. Heldua izateko denbora 
nahikoa duenak izango du haurtzaro 
zoriontsu bat”. 

Perezek zoriontasunaren erabil-
pen okerra egiten dugula gehitu du, 
dena dibertigarria adjektiboz neurtzen 
baita, eskola barne: “Unean unekoaz 
kezkatu beharko ginateke, ez hori egi-
ten zenbaterainoko zoriontsua naizen 
neurtuz. Irizpide horrek ez du balio 
bizitzako zantzu guztietarako”.

nortasun hauekin zer?
Esan bezala,  hamaika izan daitez-
ke baldintzak: biografikoak, sozialak, 
zehatzak, egoera traumatikoak bizi 
izana, doluak, abusu sexualak jasan 
izana, ama jotzen ikustea, hiper-a-
rauaren araberako ondorioak... Honen 
aurrean diagnostiko batean soilik ez 
geratzea da bi adituen filosofia eta bo-
rroka. “Arazoaren oinarria garuneko 
desgaitasun bat dela sinesten dugu-
nean pentsatzeari utziko diogu”, adie-
razi du Ubietok.

Finean, haurra osotasunean azter-
tzea defendatzen dute, testuingurua 
eta emozioak landu eta oinarrira iris-
tea. Beti haurra maitatuz: “Gizarteak ez 
ditu haur hauek toleratzen eta gaixota-
sunen zerrendan sartu nahi ditu. Nik 
nortasun mota bat bezala ikusten dut, 
izateko modu bat bezala. Haur hauek 
ikusmira handikoak dira, sormen han-
dikoak, irekiagoak esperientzia berrie-
tara, sentsazio berrien sortzaile”. 

Eskolan 50 minutu 
geldirik eta isilik egoteko 
eskatzen diegu, ikasgelak 

XIX. mendetik aldatu 
ez direnean”

jose ramón ubieto

aldaketak eman 
diren eskoletan 
aGha diagnostikatu 
zaien haurren tasa 
asko jaitsi da
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eskatu bai, makina bat aldiz eskatu zuten 
telebista saioa aragón tv kate publikoan, 
baina ez zuten lortu halakorik 2018ra arte. 
arrakasta izan du lehen denboraldiak eta 
irailean bigarrena hasiko du aktualitateko 
gaiak jorratzen dituen charrín charrán saioak.

   onIntZa Irureta aZKune

   pIpa ÁlvareZ

Silvia Cebolla zaragozarra aragoiera 
ikastaroak ematen ari zen Nogará 
kultur elkartean. Halako batean A 

rodar ekoiztetxeko jendea joan zitzaien 
esanez aragoieraz egingo zen lehen te-
lebista saioan aurkezle izateko apro-
posa izan zitekeela elkartean hizkuntza 
ikastaroak ematen ari zen irakasleren 
bat. Ekoiztetxekoek eskolak ematen iku-
si zuten Cebolla eta bera aukeratu zu-
ten aurkezle lanetarako. Aragoieraren 
alde egiten ari den borrokan aletxo bat 
gehiago jarri duela sentitzen du zarago-
zarrak. Borroka horretan zaildua baita. 
19 urterekin ikasi zuen hizkuntza kul-
tur  elkarte batera gerturatu zenean. 
Aragoieraz maitemindu zen. Telebista 
saioa hasi aurretik Youtuben kanal bat 
ireki zuen sukaldaritza beganoaz aritze-
ko, aragoieraz, jakina. Bitarteko moder-
noak erabili nahi zituen batez ere gazte 
jendea erakartzeko.

hiztun direnentzako eta ez 
direnentzako saioa
Berarentzat sorpresa izan zen aurkezle 
lanetan hastea, ez hainbeste programa 
abiatzea. Izan ere, urteak zeramatzaten 
aragoieraren aldeko elkarteek saioa es-
katzen eta proiektu zehatza bidalia zuten 
Aragón TVra aspaldi. Cebollaren ustez, 

2010eko hizkuntzen legeak eman zuen 
bultzada ezinbestekoa. Lege horrek dio, 
besteak beste, hedabideek Aragoiko hiz-
kuntzei tokia egin behar dietela. Zortzi 
urte geroago estreinatu zuten programa.

 Telebista saioak izan duen harrera-
rekin pozik daudela esan digu. Jendeak 
maitasun handiz erantzun die eta sare 
sozialetan mugimendu bizia izan dute. 
Aragón TVko saioen artean Instagrame-
ko eta Twitterreko jarraitzaile gehien 
dutenak dira.

Saioa ordu erdikoa da eta igande goi-
zetan emititzen dute. Erreportajeak, el-
karrizketa sakona, hizkuntzari buruzko 
Pizarra y clarión tartea, Mundo mágico 
(umeak dira protagonista) eta fikzioa 
eskaintzen dute. Oso argi zeukaten saioa 
kulturala izango zela, baina gai guztiei 
buruz arituko zena. Hizkuntzaz orain-
dik dirauten hainbat mito bertan behera 
bota nahi zituzten. Jende askok uste du 
aragoierak landa eremuko gauzez hitz 
egiteko baino ez duela balio eta zaharrak 
baino ez direla hiztunak. Saioak landa 
eremua zein gune urbanoa jorratzen du 
eta adin guztietako hiztunak aurkitu ditu 
Aragoin barrena kameraren aurrean jar-
tzeko prest. Ez da kasualitatea aurkezle 
Silvia Cebolla izatea eta erreportajeak 
egiten Jorge Pueyo agertzea. Aniztasuna 

lehen lerroan agertu nahi izan dute: Ce-
bolla hizkuntza helduaroan ikasia da eta 
Pueyok berriz 23 urte ditu eta Fonz-e-
koa da. Herri handienen artean aragoiera 
hiztun gehien dutenetakoa da. Pueyok 
lehen hizkuntza du aragoiera. Saio gaz-
tea egin nahi izan dute, eta erakutsi edo-
zertaz hitz egin daitekeela aragoieraz.

Cebollak onartu du presio pixka bat 
sentitu dutela, lehen aldia baita horre-
lako zerbait egiten dela. Aragoiko jende 
askok ez du sekula aragoiera entzun, ez 
daki nolakoa den, eta saioa horretara-
ko aukera paregabea da: “Kalean topa-
tzen dut jendea esaten didana badakiela 
aragoiera hitz egiten dela, baina gauza 
gehiago esaten ez dakite, eta askok ez 
du inoiz entzun. Oso gogorra da. Saioak 
hizkuntza normalizatzen lagunduko du”. 

Aragoiera hiztunek berriz, harro ikusi 
dute saioa. Hala gertatu zaie Fonzekoei. 
Herrikide gaztea ikusi dute erreporta-
ri lanean aragoieraz ari dela. Cebollak 
dio egunero hitz egiten duten hizkuntza 
duindu dela sentitzen dutela. Arraroa 
egin zaie herrikidea aragoieraz aritzea 
telebistan, saioa hasi baino lehen ara-
goiera hiztunik ez baitzen agertzen tele-
bista publikoan. Hiztunak harro sentitu 
dira saioa ikusita eta erraz eman dute 
baiezkoa saioan parte hartzeko. Gon-

Lehen 
teLebista saioa 
araGoieraz
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bidatuak aintzatetsiak sentitu dira 
telebistan ateratzeko aukera eman 
zaielako.

Beste mito batekin puskatzeko 
ere balio du saioak. Hainbat aragoie-
ra hiztun harritu da aurkezleari eta 
erreportariari ulertzeko gai dela-
ko. Barneratuta daukate aragoiera 
oso desberdinak hitz egiten direla 
han-hemenka. Hizkuntza gero ikasi 
duen bati ulertzea harrigarria egin 
zaio askori, ez zuelako halakorik es-
pero. Pueyo erreportariak ekialdeko 
hizkera du eta mendebaldera egin 
duenean hainbat herritar konben-
tzituta zegoen ez ziotela ulertuko. 
“Ia-ia herriko hizkuntza dela sinetsi-
ta daude eta elkar ulertzea martzia-
noa dela. Herrian hitz egitera daude 
ohituta, hortik kanpora ez”. 

Orain lurraldeko edozein txokota-
ko herritarrak normaltasunez entzu-
ten ditu beste edozein bazterretako 
hiztunak hizketan. Alabaina, saioa ez 

da aragoiera hiztunentzat soilik. Hiz-
tunak ez direnak ere harrapatu nahi 
dituzte, eta hizkuntza ikastera ani-
matzen badira askoz hobe. Hizkun-
tza latinoa izaki gaztelania dakienak 
ia dena ulertzeko arazorik ez duela 
dio Cebollak. Hala ere, ikus-entzu-
leak gorrentzako prestatutako gazte-
laniazko azpitituluak erabil ditzake 
hobeto jarraitzeko. Aurkezleak ohar-
tarazi digu Aragoin gaztelaniaz hitz 
egiten duenak ere, konturatuta edo 
konturatu gabe, aragoierazko hitz 
dezente erabiltzen dituela. Beraz, 
are errazagoa da hizkuntza belarrira 
ezaguna egitea. Cebollaren iritziz, az-
ken urteetan aragoiera ikasle kopu-
ruak gora egin du eta telebista saioak 
horretan lagundu du.

Bigarren denboraldia hasiko du 
Charrín Charrán-ek, eta saioaren 
izenburuak ondo dioen moduan ha-
laxe jarraituko dute igandero, berri-
ketan, hitz eta pitz, aragoieraz. 

ErrEFErENtEAK sortzEN.
Argazkikoak dira ‘Charrin Charran’ telebista saioko hiru aurpegi ezagunak. ezkerretik 
eskuinera: Juan Pablo Martínez, zaragozako unibertsitateko irakaslea da eta aragoiera 
aztertzen du. ‘Pizarra y clarión’ saioa aurkezten du. silvia Cebolla saioaren aurkezlea da eta 
lehenagotik Youtuben sukaldaritza beganoa landu izanagatik da ezaguna. Jorge Pueyo 
hizkuntza bizienetakoa dagoen Fonz herrikoa da eta erreportari lanak egiten ditu. saioa A 
rodar ekoiztetxeak egiten du nogará kultur elkartearekin elkarlanean.

UNESCOren sailkapenaren arabera ara-
goiera desagertzeko arriskuan dago, ale-
gia, seme-alabek jada ez dute jasotzen hiz-
kuntza etxetik.

2017an Aragoiko Soziolinguistikaren 
Mintegiak egindako ikerketaren arabera 
ondokoak dira aragoieraren egoerari bu-
ruzko datuak:

25.556 
aragoiar dira gai 

aragoieraz hitz egiteko

Unescoren datuen arabera berriz, hiztunak 
10.000 inguru dira. Kontuan hartu behar 
da Mintegiaren ikerketa 2011ko errolda 
datuetan oinarritzen dela eta halakoetan 
herritarrari galdetzen zaio ea aragoie-
raz hitz egiten badakien ala ez. Susmoa 
da, hizkuntza jakin ez arren, hitz egiteko 
gai direla eta hitz egiten dutela erantzu-
ten dutela. Hainbat hitz eta esaera jakiteak 
pentsarazten die hizkuntza badakitela, ez 
baitira jabetzen hizkuntza osoa dela eta ez 
dela hiztegi kontua soilik. Askoren ustea da 
25.000ko zifra oso puztua dela.

 17.009
dira idazteko gai

non hitz egiten da gehien?
Jazetania, Gállego Garaia, Sobrarbe, Hoya 
de Huesca, Somontano de Barbastro eta 
Cinca Erdialdea.

zaragozan:  7.183 hiztun. 
Aspaldi galdu zen aragoiera Zaragozan. 
Lurralde horretako hiztunak edo ikasi 
berriak dira edo Aragoiko landa eremu-
tik joandako biztanleak dira.
huescan:  1.048 hiztun.
teruelen: 448 hiztun.

araGoiEra 
arriskuan

Iturria: Aragoiko Soziolinguistikaren Mintegiak 2017an 
egindako ikerketa. Errolda datuak 2011koak dira.
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nagore 
IraZustaBarrena 
uranga

Neolitoko uharte 
artifizialak

Hebrida uharteak (Eskozia), duela 
5.600 urte. Loch Arnish, Loch Bhor-
gastail, Loch Langabhat eta beste 

hainbat aintziretan, gizakiek irlatxo arti-
fizialak eraiki zituzten, ahalegin izugarria 
eginez. Loch Bhorgastaileko uharte artifi-
zialera iristeko harbide bat ere egin zuten.

Irla hauei “crannog” esaten zaie; hitz 
gaelikoaren etimologia ez dago garbi, bai-
na egurrari lotuta dago, adituen arabera. 
Aspalditik jakina zen crannogak ez direla 
uharte naturalak, gizakiak eraikitako egi-
turak direla. Baina orain arte uste zuten 
XVIII. mendera arte erabili ziren irla horiek 
K.a. 800 urte inguruan hasi zirela eraiki-
tzen, Burdin Aroan, alegia. 2016an Rea-
dingeko unibertsitateko Duncan Garrow 
eta Southamptoneko unibertsitateko Fra-
ser Sturt arkeologoek irla artifizial horiek 
xeheago aztertzea erabaki zuten, atarian 
aipatutako hiru lakuetatik hasita. Emaitzak 
duela aste batzuk eman dituzte argitara An-
tiquity aldizkarian: Karbono-14 bidez egin-
dako datazioen arabera, egitura horiek K.a. 
3640 eta 3360 urteen artean eraiki zituz-
ten, pentsatu baino askoz lehenago. Emai-
tza horiek %95 inguruko fidagarritasuna 
dute. Irletan eta inguruan aztertutako beste 
hainbat laginek ere datazioak baieztatzen 
dituzte. Baina arkeologoek ez dute egitura 
neolitikorik aurkitu crannogetan eta indus-
keta gehiago egin beharko direla diote.

Hala ere, crannogen jatorri neolitikoa-
ren frogak lehentxeago azaleratu ziren, 
2012an, milaka urtetan urpean egon eta 
gero. Urte hartan, Chris Murray urpeka-
riak Neolito Aroko oso ondo kontserba-
tutako zeramikazko piezak aurkitu zituen 
irlatxoen inguruan. Aurkitutako pieza ko-
puruak –22.000 zati aurkitu dituzte orain 
arte– eta ondo kontserbatutako zati han-
diek adierazten dute zeramikazko ontziak 
propio bota zituztela uretara, helburu 
erritualengatik ziurrenik.

Zalantzarik ez dago gizaki haientzat 
garrantzi handia zeukatela, ahalegin izu-
garria egin baitzuten 10 eta 30 metro bi-
tarteko irlak pixkanaka eraikitzeko, Ar-

keologoek uste dute trantsizio erritualak 
(bizitza eta heriotzaren artekoak, haur-
tzaroaren eta helduaroaren artekoak…) 
egiteko erabiltzen zituztela. Baina orain-
dik goiz omen da hipotesiak baieztatzeko, 
garai bereko halako jardueren berri gutxi 
baitago; Stonehenge bera crannogak bai-
no mila urte inguru berriagoa da.

Gainera, litekeena da datazio zaha-
rragoak ere lortzea, orain arte Eskozia-
ko crannogen %10 besterik ez baitituzte 
datatu. Guztira, Neolitoko gizakiek 570 
crannog eraiki zituzten egungo Eskozian, 
eta beste ehunka batzuk Irlandan, Dubai-
ko uharte artifizial “berritzaileak” baino 
milaka urte lehenago. 

Ponpeia, 17 urte lehenago
K.o. 62. urtean, Ponpeia eta Herkulano 
inguruetan Ritcher eskalan 5 eta 6.1 ar-
teko indarra zuen lurrikara gertatu zen. 
Ondorioak Napolesen ere nozitu zituz-
ten, baina bi hiri horiek izan ziren hon-
damen handiena jasan zutenak, Luzio 
Zezilio Jokundoren etxean aurkitutako 
behe-erliebe batek adierazten duenez. 
17 urte geroago, Vesubiok eztanda egin 
zuenean, berreraikitze lan ia guztiak 

amaituta zeuden, baina eraikin batzuk 
oraindik berritze bidean zeuden. Gaur 
egun, lurrikarak urte batzuk geroago 
etorriko zen erupzioa aurreikusten la-
gunduko luke, baina garai hartan ez zi-
tuzten mugimendu sismikoak ulertzen. 
Seneka Gazteak Naturales quaestiones 
lanaren seigarren liburukian 62ko lurri-
kara deskribatu zuenean, airearen mu-
gimenduak eragin zuela azaldu zuen. m
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HeBrIdetAKo LoCH BHorgAstAILeKo uHArte ArtIFIzIALA neoLItoAn erAIKI zuteLA JAKInArAzI dA 
BerrIKI. IrLA erAIKItzeAz gAIn, HArrIzKo BIde BAt ere egIn zuten BertArA IrIsteKo.
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jaKoBa erreKondo
JAKoBA@BIzIBArAtzeA.eus

Baratzerik ba al duzu? Umetan 
etxean ezagutu ditudan bi bara-
tzeek murria zuten, horma, alegia. 

Batek buelta osoan, alde bakarrean bes-
teak. Murriak ondo erabilita, baratzeak 
mesede galanta izango du. Babesgunea 
sortuko du: komeni den tokian itzala 
egiteko jarriko da, edo haize bortitze-
tatik edota ekaitzetatik gerizatzeko. 
Helduleku ona da baita igokari, fruitu 
arbol eta abarrentzako ere. Baratzean 
aparteko bazterra sortzen du murriak, 
loreak landatu, luartokia jarri, makilak 
eta pardak jaso eta urtero loratu eta 
hazia emanez urtetan iraungo duten 
barazkien zurkulu. 

Urtearen barruan zikloa osatu, loratu 
eta hazia emanda urtero berritzen diren 
horietako bi dira perrexila (Petroselinum 
crispum) eta borraja (Borrago officina-
lis). Hosto mozkina urte osoan baliatu 
eta garatzen utzi; gararen luzera guztian 
edo muturrean loreak emango dituz-
te, eta horietatik haziak. Haziak bertan 
erortzen dira, eta landare berriak sortu. 
Perrexila petral samarra da baina borra-
ja oso emankorra; landare ugari sortuko 
dira iazkoaren oinean. Horrexegatik ba-
ratze erdian beharrean hobeto daude 
bazter batean edo murriaren oinarrian. 
Urte batzuetarako txokoa. 

Murria tristura eta malenkonia ere 
bada. Garai batean borraja erabiltzen 
zen horieri aurre egiteko sendagai. Ma-

lenkonia uxatu, animoa piztu eta bizi-
poza suspertzeko egokia denez, bere 
hostoak, loreak eta sustraiak erabiltzen 
direla jaso zuen Laguna doktoreak. 

“Murruin” eta “murriona” ere esaten 
zaio borrajari. Jose Maria Lakoizketak 
bere Diccionario de los nombres euska-
ros de las plantas en correspondencia 
con los vulgares castellanos y franceses 
y cientificos latinos ederrean bi bide 
proposatzen ditu izen horiek ulertzeko. 
Batetik, “murria” eta “oina” hitzetatik, 
hormaren edo murruaren oinean haz-
ten delako. Bestetik, “murria” eta “ona” 
hitzetatik, murria etsipena, tristura edo 
malenkonia tratatu eta bere oneratzeko 
erabiltzen delako.

Frédérik Mistral idazle okzitaniarra-
ri Literatura Nobel Saria emateko ai-
tzakia izan zuten bere Mirèio poema 
epikoaren itzulpenean “murria” hitza-
ren erabilera dotorea egiten du Orixek, 
pertsona murria inausi eta jotako lizar 
(Fraxinus excelsior) mugarrotuarekin 
alderatuz: “Lizar moarratua bezain mu-
rri, aldegin zinan yendartetik”.

Bitoriano Gandiaga handiak ere do-
tore darabil Elorri liburuan: “Txoria 
kantari. /  Elorria zuri. / Bihotz ergela 
negar / ta negar, setati, / eguzkiz bete-
tako / belardian murri, / egunari leihoa 
/ zabaltzeko nagi”.

Poeta-belarra esan beharko genioke 
borrajari. Eta zuk, murririk bai? 

murririk bai?
murria tristura eta malenkonia ere bada. 
Garai batean borraja erabiltzen zen horiei 
aurre egiteko sendagai. poeta-belarra esan 
beharko genioke borrajari. IRAKURLEAK GALDEZKA

Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus

Kaixo Jakoba, aurten artoak 
zanbroa du, iaz baino ugaria-
go. Argazkiko arto landareetan 
ikusten den zuri horri esaten zaio 
zanbroa Altzagan. Kentzea kome-
ni al da? Ala bere horretan utzita 
hobe? Eskerrik asko.

  Alaitz sarasola

Zanbroa deitzen duzun hori artabu-
rua erasotzen duen onddo bat da, 
Ustilago maydis. Beizaman añua edo 
arto-añua deitzen diote, beste toki 
batzuetan ikatza ere bai. Onddoak 
artale esnetsuak erasotzen ditu eta 
forma berezietako kozkor horiek 
sortzen dira. Mexikon huitlakotxe 
edo kuitlakotxe deitzen dute eta urte 
guztiko gutizia onena bezala dute. 
Gero eta gehiago baloratzen da jaki 
hori mundu guztian eta Mexikoko 
boilurra edo trufa eta kabiar azteka 
esaten zaio. Agi danean, izugarrizko 
nutrizio balioak ditu. 

Txartzat baduzu, onena ahalik eta 
azkarren kendu eta erretzea da. 
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garaZI 
ZaBaleta

U ztailaren 19an Donostiako Kafe Bo-
tanika jatetxean aurkeztu zuten Sa-
reko: baserritik sukaldera, harreman 

sarea proiektua. Euskadiko Nekazaritza 
eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak 
(ENEEK) eta Gipuzkoako Biolur Elkarteak 
bultzatu dute egitasmoa, eta lurraldeko 
ostalari nahiz kontsumo taldeei bertako 
ekoizle ekologikoen eskaintza bateratua 
egitea du helburu. “Era ekologikoan lan 
egiten duten Gipuzkoako ekoizleak eta os-
talaritza sektorea kontaktuan jartzeko lan 
egiten duen egitasmoa da Sareko”, diote 
zabaldutako prentsa oharrean. 

proiektu pilotua gipuzkoan
Ekoizpen ekologikoan diharduten hama-
bi ekoizlek, Donostialdeko hogei jatetxek 
eta bi kontsumo taldek osatzen dute Sare-
ko oraingoz. Donostian 2017an jarri zuten 
proiektu pilotua martxan, ekoizleak eta hur-
bileko ostalaritza koordinatzeko. “Bi sek-
toreak harremanetan jartzen dituzten uni-
tate logistikoak jarri nahi ditugu martxan. 
Eskaintza bateratua eta era kolektiboan 
antolatutako administrazioa eta banaketa 
sistemak probatu, erlazioa errazteko”, diote 
sareko.eus webgunean. Hasieran jatetxeek 
soilik parte hartzen bazuten ere, oraintsu 
kontsumo taldeekin ere hasi dira lanean, as-
teroko saskietan Sarekon dauden ekoizleen 
produktuak gehitzeko aukera eskainiz. 
 Bidezko salneurriak errespetatzen 
dituen eta merkaturatze bide laburrak 

uztartzen dituen komertzializaziorako 
tresna eskaintzen die ekoizleei Sarekok, 
eta ostalari eta kontsumo taldeei, berriz, 
ingurumena errespetatzen duten 0 Km 
elikagaiak, inongo agrotoxikorik erabili 
gabe ekoitziak. Proiektu pilotua Gipuz-
koan jarri dute martxan, baina gainon-
tzeko lurraldeetara zabaltzeko asmoa 
dute bultzatzaileek. 

sukaldaritza osasuntsua,  
ingurumenarentzat ere bai
Osasunarekin ezezik ingurumenarekin ere 
konpromisoa duten jatetxeak dira egitas-
mora batzen joan direnak. Beraien sukal-
deetan produktu ekologikoak, bertakoak 
eta sasoikoak erabiltzen dituzte. Eskaintza 

zabala egiten die Sarekok: barazkiak, ogia, 
esnekiak, arrautzak, arkumea, txahala, sa-
gardoa, zukuak, txakolina, kontsebak, mar-
meladak, eztia… Ostalariei lana errazten 
die egitasmoak produktu horiek guztiak 
modu bateratuan eskainiz. 
 “Katalogo bakar bat kudeatzeak ko-
mertzializazio eta logistika lana errazten 
dio ekoizleari eta ostalariari. Hau guztia 
lortzeko Sarekok lan tresna erabilerra-
zak eta gardenak eraiki ditu prozesuan 
parte hartzen duten eragile guztientzat. 
Tresnetako bat interneteko plataforma 
da, bertan ekoizleek momentuan duten 
eskaintza igotzen dute eta horrela jate-
txe edo kontsumo taldeetako kontsumi-
tzaileek eskaerak egin ahal dituzte”. 
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sareko

nekazaritza ekologikoaren 
eta ostalaritzaren arteko 
bideak lantzen

info@basherrisarea.eus · www.basherrisarea.eus
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   MIren osa galdona

   Koldo IZagIrre

Hostoak galduz eta berrituz, jaio-hil
-jaio zikloa iradokitzen du; gerizpea 
eta hazkurria emanez, ama oroita-

razten: zuhaitza sakratua da hainbat kul-
turatan. Marrazki estilizatuetan gurutze 
bihurtu zen, eta erlijio batek beretu zue-
netik bestelako adierak hartu ditu zuhaitz
-gurutzeak. Oro har, fedeginek  goratasun 
espiritualaren leku izendatu zizkiguten 
gailurrak, eta zerura behar hori baliatuz, 
XIII. Leon Aitadoneak gurutzada bat agin-
du zuen 1899an: gailurrak konkistatzekoa. 
Estakurua, mende berriari ongi etorri zin-
tzo bat ematea. Ez, ez dira hain betidani-
koak gure mendietan ikusten ditugun sin-
bolo horiek. Zergatik burdina eta zementu 
puska horiek eremu publikoa diren tonto-
rretan? Belaunaldiz belaunaldiko hitzar-
men batek hala nahi duelako dauzkagula 
hor, erantzun ohi du kristauak. Gurutzea 
torturaren, heriotzaren eta gerra santuzi-
kin guztien ezpatarik ankerrena izan dela 
ohartarazten digu laikotasunak. 
   Suitzan egin zuten mendietako gurutzeak 
kentzeko saio bat. Kentzen hasita, bande-
rakoa ere kendu behar litzatekeela argu-
diatu zuten tradizionalistek… Komeniga-
rriak izaten dira salbuespenak batzuetan. 
Gure ikurrina ere ez zen hain ikusgarria 
izanen gurutzea kenduta; Gorbeiakoa kon-
traeraso gogorrean berreskuratu zuten gu-
dariek 1937ko martxoan, eta merezi luke 
zutik irautea: Marichu sube al monte y verás 
/ la Cruz del Gorbea brillar / y en lo más alto 
tu gritarás… / Aurrera mutilak! Tamala  ge-
nuke benetan letra aldatu beharra halako 
abesti bihotz-altxagarriari. 

1991n argitaratu zuen Argiak lehen 
egutegi "takoa". Bai, takoa. Hasie-
ratik halako ezizena lortu baitu 

bere itxuragatik. Baina nondik dator 
egutegia sortzeko ideia? Ez ahal zuten 
nahikoa lan astez aste astekaria argita-
ratzearekin? 
 Egutegiarekin irakurle fidel eta eus-
kaldunak saritu nahi zituen jada lurre-
koa zen Argiak, euskaraz irakurtzeko 
ohitura indartu eta irakurle berriak 
euskarara hurbiltzearekin batera. Urte 
haietan ohikoena sukaldeko horman 
Arantzazuko egutegia edukitzea zen, 
edo kasurik makurrenean erdaraz-
koren bat. Euskarazkoa zen bakarra 
elizari lotua zegoen, eta santuei go-
razarre egiteaz gain, ez zuen aparte-
ko informaziorik ematen. Dinamika 
erlijiosoarekin amaitzeko asmoz eta 
Nafarroako AEKrekin elkarlanean, in-
formazio orokorreko datuak, efemeri-
deak nahiz ortuan barazkiak ereiteko 
egunen berri eskaini zituen Argiak 
lehen urtean.

euskarazko egutegi takoak: 
hezteko eta alfabetatzeko
1965eko Zeruko Argiaren lehen zen-
bakian Nemesio Etxanizen kronika 
ageri da, egutegiaz galdetuz Arantza-
zuko ateak jo zituenekoa. “Egutegiko 
orritxo orrek ez du iñor bildurtzen eta 
poliki-poliki gure erria euskeraz ira-
kurtzen oitzan da”. Hala zioen eraikin 
santuko arduradunak euren egutegia-
ren funtzioaz galdegindakoan. Ideia 
horretatik abiatuz tesia egin zuen Ana 
Eizagirre EHUko irakasle eta ikerla-
riak orain 10 urte Euzkel-Egutegiya
-ren inguruan. Eredutzat ahozko hiz-
kuntza hartzen bazen ere, XIX. mende 
amaieran eta XX. mende hasieran, egu-
tegiok, dotrinak iragarritakoekin eta 

bertsopaperekin batera, orduko ira-
kurketak ziren. Herri hezkuntzan eta 
herri irakurketan eragin handia izan 
dute horma-paperok, gaztelaniaz alfa-
betatuta zegoen gizartean euskararen 
gotorleku bilakatu baitziren, eta egu-
nero egutegiko papertxoa kentzeko 
ohitura ezarri baitute Euskal Herriko 
etxe askotan, belaunaldiz belaunal-
di familia erritual bilakatuz papera-
ren atzealdeko irakurketa sukaldeko 
mahaiaren bueltan egitea. 
 Euskal Herri euskaldunago baten 
alde lan egiteko konpromisoa hartu-
ta, Argiak ere bere aletxoa jarri zuen 
90eko hamarkadaren hasieran hor-
ma-egutegia kaleratuz, eta hala egiten 
jarraituko du beste urte batez bede-
ren, 2020ko “takoa” prest baitago urte 
berria istorio berriekin hasteko. 

arGiak eGuteGia arGitaratu zuen LehenenGoz 1991n

Herria euskaraz 
alfabetatzeko



Efemerideen urtea izango da 2020a. 
Edo bai, behintzat, 2020rako Ar-
giak plazaratuko duen egutegia. 

 Laster berrogei urte beteko ditu Ar-
giaren egutegi "tako" historiko honek, 
eta aurten indar berezia jarri dute pres-
taketan. “Iraganarekiko 
lotura ez galtzeko ahale-
gina” izan dela esan dit 
Lander Arbelaitz lantal-
deko kideak. “Zer esan 
nahi du horrek?” galdetu 
diot, esaldi poetiko ho-
rrek oinarrian duena 
jakin nahirik. “Aurten 
edukien formula alda-
tu dugu eta orri bakoi-
tzean topatuko dugu 
egun horretan histo-
rian izandako gertaki-
zun baten berri. Egun 
bakoitzeko efemeride 
bat bildu dugu”, eran-
tzun dit. 

historia idatzita 
gera dadin
Idatzita eta ondorengoei transmitituta. 
Euskal Herriko zein nazioarteko gerta-
karien bilduma da. Iragana ez ahazten 
laguntzeko erreminta. Errebindikatzeko 
tresna den bezalaxe. Garabi eta hondea-
makina handiek beren historia konta-
tzen badute zergatik ez guk aitzur eta 
sarde txikiekin gurea kontatu?
 “Gaurko egunez…” formularekin has-
ten diren testuokin gogoraraziko dugu 
adibidez, Mexikon Zapatistak altxa zirela 
urteko lehen egunean, edo urtarrilaren 

8an Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 
hamabost urte beteko dituela, oroituko 
ditugu Euskal Herriko eta munduko lehen 
manifestazio feministak, ekimen desobe-
dienteak eta langileen eskubideak lortze-
ko orduan gakoak izan diren gertakariak; 
errepasatuko ditugu dagozkien egune-

tan Euskal Herrian Le-
moizko zentral nu-
klearraren aurka 
egindako protestak, 
Nafarroako Erresuma 
gaztelarrek konkistatu 
zutenean egin zituzte-
nak, 1936ko gerraren 
ostean frankistek eus-
kaldunei eta euskarari 
egindako erasoak, baita 
protesta berriagoak ere, 
izan atxiloketen aurka-
ko herri harresiak edo 
nazioartean inperioek 
batean eta bestean egin 
dituzten izugarrikeriak 
bezala, herritarrek eman-
dako erantzunak. Egute-
giak erakutsiko dizkigun 

gaiak asko dira: ekologia, 
feminismoa, euskararen historia, kultura, 
internazionalismoa, langile borrokak…
 Ezinezkoa da, noski, egutegi honetan 
historiako pasarte guztiak biltzea, eta zi-
rriborroetan geratu dira horietako asko; 
ez besteak baino garrantzia gutxiago zu-
telako. Baina Argiako lantaldeak esfortzu 
berezia egin du aurten egutegi erakarga-
rria egin eta produktuari indar handiagoa 
emateko. Bereziki lan handia, testuak ida-
tzi dituen Xabier Burgañak egin duena. 

aritz galarragaren zutabea

   Itsaso ZuBIrIa etXeBerrIa

 І 43komunitatea

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

san telmo museorako
sarrerak

musutruk jarrikO den eguna:
Irailak 5, osteguna, 10:00etan

nola da 

musutruk?
azoka.arGia.EUs
AzoKA

argia Jendeak emailez eta sare 
sozialen bidez idazten diz-
kigu zabaldu nahi dituzten 

mezuak. Sakabanatuta eta komu-
nikazio eskubidez gabetuta dau-
de espetxean Argia komunitateko 
kide ugari, eta leiho hau ireki dugu 
gutunez baizik komunikatu ezin 
duten horiek beren mezuak publi-
ko egin ahal izan ditzaten.
 Ez dugu besteek bidalitako tes-
tuetan guraizeak sartzen ibili 
nahi, horregatik, beharrezkoa da 
bidaltzen diren mezuek gehienez 
luzera hau izatea: 50 hitz. Mezuak 
bidaltzeko helbidea: 

Sakabanatuon 
leihoa

arGiako erredakzioa
zirkuitu ibilbidea15 
20160 Lasarte-oria

Herri borroken historiako 
pasarte bat egunero
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bertsolari izateak laguntzen al du 
idazle gisa plazaratzen?
Denetik daukala uste dut. Idazteari be-
rari dagokionez, bertsolariok hizkuntza-
rekin daukagun trebakuntza lagungarria 
da, batez ere, ahozko erregistroei da-
gokionez, hizkuntzaren ezaugarri asko 
erabiliak baitira bertsolaritzan. Agian, 
narrazioan hori ez da igartzen, baina el-
karrizketetan bai. Nik horiek bertsolari-
tzatik jaso ditut. Gero, bi jardunak hain 
dira diferenteak! Nik bertsolaritza bizi 
dut barrutik kanporanzko jardun be-
zala, idaztea, aldiz, kanpotik barrurako 
ariketa da niretzat. Bertsotan aritzeko 
behar dudan aldarte optimoa eta idazte-
ko behar dudana guztiz diferenteak dira. 
Horretaz konturatu naiz asko idazten 
aritu izan naizen garaietan; asko kos-
tatzen zitzaidan plazara ateratzea, ten-
peratura eta erregistro aldaketak men-
peratzea. Gorputzaldi oso ezberdinez 
jarduten dugu bi zereginetan.

bertsolari izatea estigma al da idazle 
izaterako bidean? 
Beti egon da eta egongo da orain ere ber-
tsolari izateagatik errezeloz begiratu-
ko gaituenik, baina edozein lan egiten 

duzunean ikusgarritasun apur bat iza-
tea, hasieran batez ere, bentaja moduan 
ikusten dut. Gero, nik idazleen mundua 
ez dut hainbeste ezagutzen, ez dakit zer 
pertzepzioa eduki dezaketen bertsola-
rion lanaz, eta nahiago 
dut horretan ez pentsa-
tu. Saiatzen naiz zurrun-
bilo horretatik aparte 
samar ibiltzen.

uxue Alberdiren 
Kontrako eztarritik 
eta Eider 
rodriguezen 
Emakumeen 
gorputzak saioek zer 
esana eman dute. 
Emakume bertsolari 
eta idazleei buruzko 
liburuak dira. zer 
adierazten dute 
liburuok?
Biek ala biek hitz egi-
ten dute sortzeko edo 
norbere lana plazaratzeko orduan  gaur 
egun, oraindik, emakumea izateak da-
kartzan zailtasun erantsiez eta uste dut 
batera samar argitaratu izanak elkarren 

osagarri egiten dituela. Hor ikusten da, 
beste behin ere, emakumeak azpira-
tzeko mekanismoak ez direla praktika 
isolatuak, heteropatriarkatua sistema 
oso bat dela, alegia, gure jardunak ere 

alderik alde zeharkatzen dituena. 
Bertsolari emakumeon 
kasuan, azken urteotan 
indartu dugun saretzea-
ren barruan etorri da 
gogoeta kolektibo hau 
eta denetariko erreak-
zioak iritsi zaizkigu. Ez 
dakit esaten liburuak 
epe ertainera zelako era-
gina edukiko duen, baina 
oraintxe bertan bertso-
tan hasi berri den neskato 
bati arnasa apur bat ema-
teko balio badu edo bertso
-munduan dabilen edozein 
gizonezko bere praktikak 
birpentsatzera eramate-
ko, horixe gehiago. Niri, 
adibidez, baliagarriak egin 

z i t z a i z k i -dan Basa aurkeztu nuenean 
Eiderrek bere liburuan aztertzen dituen 
hainbat alderdi: egiletasunaz, postura 
literarioaz... 

berriz, 1990. euskal filologia ikasia. bertsolaria. prentsan zutabegilea. 
haur literatura idatzi du eta Basa (elkar) da idazle izena eman dion 

lehen liburua. eleberriak xx. igartza saria irabazi zuen 2017an. 
sabina Gojenola da protagonista, altzerreka baserria gobernatzen 
duen alarguna. basa eta egoskorra da. henry koinataren zaintzaz 

arduratzen da eta nekez moldatzen da seme-alabekin.

  MIKel asurMendI       danI BlanCo

Nobela zaintzaz baino, 
interdependentziaz ari da

MIREN AMURIZA, idAzlEA EtA BErtSOlAriA
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zure liburura etorrita, egun bereziki, 
iragan berri den gatazka armatuaren 
inguruko memoria historikoa landu 
behar dela esaten da, fikziotik landu 
ere. zuk ez duzu aukera hori egin. 
Nork dio nahitaez gatazka politiko-arma-
tuaz aritu behar garenik? Ez dakit. Nik 
nobela honetan ez dut hortik jo baina nire 
belaunaldi-kideak izan daitezkeen idaz-
leen lanak datozkit gogora eta haiek ere 
bestelako gaiak landu dituzte, orain arte 
lehen lerroan egon ez arren, euskal jen-
dartearen gatazkak horiek ere. Distantzia 
kontua dela esango nuke, perspektiba 
kontua. Niri, adibidez, oso zaila egingo 
litzaidake bizi izan ez dudan garai bati 
buruz idaztea, gaia edozein dela ere, eta 
gatazka politiko-armatuaren kasuan, uste 
dut oraindik ez dela pasatu guk bizi izan 
ditugun garaiak fikzionatzen hasteko adi-
na denbora. Egia da Basa-n beste gatazka 
mota batzuek daukatela zentralitatea bai-
na istorioa espazio-denbora koordenatu 
zehatz batzuen barruan kokatzen da eta 
kontestu hori ondo zaintzen saiatu naiz. 
Uste dut, lerro artean bada ere, hainbat 
pertsonaiak ematen diotela aukera ira-
kurleari ideologikoki non mugitu litez-
keen irudikatzeko. 

zergatik hautatu duzu baserri giroko 
istorio hau sortzea? Altzerreka base-
rriaren modukorik ba al dago egun? 
Bai, hainbatek aipatu didate Altzerreka 

beren inguruko baserriekin identifikatu 
dutela. Era berean, batek baino gehia-
gok galdetu dit harriduraz: zu gaztea 
izanik nola idatzi duzu horretaz? Zer ko-
nexio duzu mundu horrekin? Nobelan 
agertzen den mundua oso neure senti-
tzen dut, ezagutu dudan zerbait da, eta 
nire pretentsioa ez da izan hainbeste-
tan aipatzen den mundu horren balizko 
amaieraz idaztea. Nik Sabinaz hitz egin 
nahi nuen eta pertsonaia ahalik ondoen 
kontestualizatzen saiatu naiz to-
katu zaion testuinguruak 
bere izaeran zelan eragin 
duen erakusteko. 

mundu "basa" hori 
ez da amaitu beraz.
Jendarteak basa iza-
ten jarraitzen duen 
neurrian, Sabinaren 
tenperamentua dau-
kan jendea badago, 
eta egongo da. Sabina-
ren basatasuna baserria-
ren kontestuan agertzen da, 
animalien bidez transmititzen da, 
Sabinak buruan dauzkan tresna psiki-
koak eta ez psikikoak maneiatzen ditu, 
eta seguru nago, hona, Berrizera esate-
rako, Extremaduratik bizitzera etorri zen 
emakume hark, Sabina bezala alargundu 
zenak, bere bizimodua aurrera atera due-
nak –Sabinaren gorputza zeharkatzen 

dituen gatazka asko bizi dituenak– ba-
satasun hori bizi duela. Noski basatasun 
diferentea adieraziko du, kalekoa kontes-
tua diferentea delako. 

Euskal Herria: baserriko mundu 
“zaharra” eta kaleko “berria". ba al 
dago “bitasun” hori oraindik ere?
Sentsazioa daukat luzaroan aritu izan 
garela dikotomia horren kontaketare-
kin baina esango nuke gaur egun ba-

naketa hori ez dela garai batean 
bezain zurruna, nahiz eta 

oraindik elkarrengan-
dik oso urrun dauden 

ekosistema txiki asko 
egon gurean. Uste dut 
bitasunetara muga-
tzeak ez diola batere 
mesederik egin gure 
narratibari, ez errea-
liatean ez fikzioan.  

 
sabina emakume zinez 

basa da. Nondik elikatu 
zara berau gorpuzteko? 

Perfil horretako andre bat baino 
gehiago eduki dut nire inguruan txikita-
tik, bakoitza bere matizekin. Baserri-auzo 
batean sortua naiz, alaba bakarra naiz, eta 
beti ibili izan naiz auzoko baserrietan edo 
amamarenean sartu-irtenean. Nire haur-
tzaroko iruditeria baserriari lotua da eta 
andrazkoen inguruan gogoratzen ditut es-
perientziarik gehienak. Urteetan hainbat 
irudi eta oroitzapen gordeta izan ditut eta 
helduarora iritsi ahala berriz ere agertzen 
hasi zitzaizkidan. Andre horiek txakurre-
kin borrokan edota konejuak larrutzen, 
eskuak odolduta ikustea, zerbait naturala 
izan da niretzat. Gerora, bizipen horien 
irakurketa sakonago bat egin ostean, iru-
ditu zitzaidan egon zitekeela zerbait kon-
tagarria, beste batzuentzat ere identifika-
garria izan zitekeen pertsonaia indartsu 
bat sortzeko adina mami egon zitekeela. 
Orain arte kontatu ez dena beharbada.

Egungo zaintza jarduera ekarri duzu 
hizpidera, besteak beste. 
Bai, baina, niretzat hori ez da liburuaren 
ardatza izan. Pertsonaia zen ardatza eta 
bere izaera aterarazteko kontestu egokie-
nean kokatzea izan da nire asmoa. 

Protagonista eta kontestua ezarri 
ostean hasi zinen istorioa asmatzen? 
Nolabait bai. Gaur egun hainbeste en-
tzuten den zaintzaren gaiak pisu handia 
izango zuela konturatu nintzenean, ar-
duratu egin nintzen. Hain da konplexua, 
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Zaintzailearen 
rola lotzen dugu asko 

sumisioaren rolarekin, 
baina Sabinaren kasuan 

badago boteretze 
moduko bat, 

ahalduntze bat”
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ezen kontu handiz landu beharko bai-
nuen. Batetik panfletoan jausteko arris-
kua eduki nezakeelako, askotan gertatzen 
da kontzeptu bat hainbestetan erabiltzen 
denean esanahia lausotzen joatea. Nobela 
hau, zaintzaz baino, interdependentziaz 
ari dela esango nuke. Eta bestetik, neu-
re burua zintzoki kokatu nahi nuelako, 
zeren eta nik hirugarren adinekoen zain-
tzaz gehiago dakit teorian, praktikan bai-
no. “Nor naiz ni, honi buruzko diskurtso 
bat emateko”, esaten nion nire buruari.

Edukia baino inportantegoa da 
kontakizun moldea zuretzat.
Biak dira inportanteak baina saiatu naiz 
diskurtsoak albo batera uzten, eta muga-
tu naiz gertakizunen kontaketa egitera. 
Oso inportantea iruditzen zait, zaintza 
edo egunero bizi ditugun gatazkak “kon-
plexutzea”, hau da, eguneroko gatazkaren 
aurpegi ezberdinak agertzea pertsonaien 
bidez. Sabinaren kasuan, zainduaren ro-
lean eta zaintzailerenean. Zaintzailearen 
rola lotzen dugu asko sumisioarekin, bai-
na Sabinaren kasuan badago boteretze 
moduko bat, ahalduntze modu bat. Rol 
horren beste ikuspegi bat eman nahi izan 
dut. Seme-alaben rolak desberdintzea 
ere inportantea iruditzen zait, edozein 
etxetan adinekoen zaintzari lotuta gerta 
litezkeen talkak erakusteko.    

sabina askea da, bere buruaren 
jabe, baserria gobernatzen du. Etxea 
gobernatzeaz ere ari da nobela. 
matriarkatuaren gaia ere ageri da 
nobelan.
Matriarkatua hizpide, Sabina karamelu 
goxoa izan zitekeen halako figura feme-
nino idealizatu bat eraikitzeko. Euskal 
baserriaren kontaketaren barruan beti 
existitu da arketipo hori, baina gaur egun 
ezbaian dago zorionez. Askotan entzun 
izan ditugu “gure etxean amak agintzen 
zuen” eta antzekoak, “gure etxean amak 
maneiatzen zituen diruak”. Baina hor-
txe dago gakoa: eduki duenean ere, ere-
mu pribatuan eduki duela erabakime-
na emakumeak. Beraz ez dut uste euskal 
matriarkatu batez hitz egin daitekeenik 
gainontzeko esparru guztietan gizon-e-
makumeen arteko botere-banaketa ore-
katua izan ez denean. 

matriarkatu asmatu baten kontrako 
alegatua ere bada nobela. 
Bai, neu ez nintzen liburua hala aurkez-
ten ausartu baina halaxe irakurri nion 
kritikari bati eta pozten naiz Basa-k 
ekarpentxo hori egin badu.

Basa fikzioa da eta errealaren isla aldi 
berean.
Ez dut ezer berririk esan nobelan. Egune-
ro-egunero ikusten dugu lan erreproduk-
tiboak etxe gehienetan noren esku dau-
den. Zaintza-lanek ehuneko handi batean 
emakumeen esku egoten jarraitzen dute, 
sektore erabat prekarizatua da... Zentzu 
horretan, Sabinaren seme-alaben rolak 
ez daude kasualitatez ezarrita.

sabina, Henry koinatuaren zaintzaz 
arduratzen da. Hori du baserrian 
segitzeko arrazoia. 
Bai. Nobelan ikusten da nola momentu 
batean erabakitzen duen baserriari eu-
tsiko diola, horrek dakarren guz-
tiarekin eta geroztik tentsio 
etengabean egongo da 
nolabait paretik ken-
du nahi dutenekin: 
auzoak, seme-ala-
bak. . .  Beraz,  no-
bela  hasten den 
momentuan, bere 
betebehar nagu-
sia, Henryri eus-
tea baino, autori-
tatea mantentzea 
dela  esango nuke. 
Bere motorea ez da 
hainbeste koinatua zain-
tzea, baizik eta seme-alabek 
horretarako gai ikusten ez dutela 
konturatzean, haien aurrean bere inda-
rra berrestea. Hirugarren adinekoez ari 
garenean, uste dut askotan gertatzen 
direla halako desautorizazio prozesuak. 
Baina azkenean, lehen esan dudan be-
zala, elkarmenpekotasun harreman bat 
da Sabina eta Henryrena, soka-tiran ari-
tzearen antzekoa: alde batetik elkar lo-
tzen duten arren, bata jausten bada bes-
tea ere jausi egingo da. 

Basa nobela elkarbizitza zailaren 
isla da. tentsio handikoa. Amaiera 
tragikoa duena. Narrazioaren teknika 
berebizikoa izan da hori lortzeko.  
Liburua lau plano narratibotan egina 
dago. Nola moldatu zara?
Ezagutzen ditut ordenagailuaren au-
rrean jarri eta idatzi eta idatzi egiten 
dutenak. Nik geruzaz geruza idatzi dut, 
lehenengo osorik egin nuen eskema 
guztia eta gero lau plano horiek tarte-
katzen joan nintzen: hari nagusia (orai-
naldia), iraganeko pasarte laburrak, 
Sabinaren pentsakizunak eta kapitu-
lutik kapitulura dauden pasarte labur 
batzuk, beste ahots batetik kontatuak.   

 Edonola ere, aldez aurretik horrela 
planteatu arren, nik ere idatzi ahala sor-
tu dut liburua, kontzientea izanda ida-
tzi dudana idatzi nahi nuela. Kontziente 
nintzen ez zela ekintza askoko nobela 
izango, nire ahalegina izan da dauden 
eguneroko gertakizun horiei tentsio bat 
ematea eta idatzi ahala topatu ditut esa-
teko modu egokiak ere.
  
Elipsien teknika tarteko. 
Nire gustuko literatura ez da dena eginda 
eta esana ematen duena.  Irakurle bezala 
“etxeko lanak” jartzen dizkidaten idazleak 
gustatzen zaizkit. Idazten ari izan naize-
nean nire beldurra izan da gehiegi esatea, 

bai diskurtsiboki bai narratibo-
ki, ebidenteegia izatea. Elip-

si gehienak kontzienteki 
egin ditut, irakurleari 

begira horrek suposa-
tu ditzazkeen arris-
kuen jakitun.  

sabinaren izae-
rak tentsioa sor-
tzen du berez. 
Kontziente nintzen 

nobelak in crescendo 
bat behar zuela, hori 

argi nuen bai kontake-
tan bai giroan. Nobela has-

ten da ospitaleko gela zuri isil 
batean eta bukatzen da baserriaren 

kortako ilunpean, sukaldeko hotsen eta 
txakurraren zaunka artean.
 
telmo Esnalen Urte berri on, amona! 
filma heldu zait akordura, edota Asier 
Altunaren Amama.
Askok aipatu dizkidate, bai. Ez dakit Sa-
binak pantaila batean funtzionatuko ote 
lukeen baina idazten aritu naizen bitar-
tean asko pentsatu dut irudietan. Esze-
naz eszena joan nintzen istorioa imaji-
natzen eta halaxe kontatzen saiatu naiz.  

bigarren irakurketa eskatzen duen 
nobela al da?  
Batek baino gehiagok hori esan dit, lore-
tzat interpretatu daiteke edo alderantziz. 
Badakit ez dela erraz irensten den nobe-
la, abantaila da motza dela, baina astiro 
irakurri behar da, atzera-aurrera joan-e-
torri horretan.  

zineman ikusiko al zenuke?
Oxala! Batzuei joan-etorri horiek zailak 
egin omen zaizkie, orduan, agian, batzuek 
istorioa film batean errazago antzeman-
go lukete.  

Kultura І 47

Ez dut uste euskal 
matriarkatu batez 

hitz egin daitekeenik 
gainontzeko esparru 

guztietan gizon-emakumeen 
arteko botere-banaketa 

orekatua izan 
ez denean”
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  lIBurua

  aMaIa alvareZ urIa

Aurten sartu dute plazandre hitza 
Euskaltzaindiaren hiztegian. Haiei 
buruz hitz egin digute Eider Rodri-

guezek eta Uxue Alberdik Susako Lisipe 
bildumako azken bi liburuetan, emaku-
me idazleak eta emakume bertsolariak 
elkarrizketatu dituzte. Oraingoan, idaz-
leen berbei erreparatuko diegu, litera-
turarako tartean gaudelako, baina biak 
irakurtzea gomendatzen dizuegu.

Arantxa Urretabizkaia, Laura Min-
tegi, Miren Agur Meabe, Karmele Jaio 
eta Uxue Alberdiren ahotsak agertu 
dira lanean. Egileak “testuinguruaz, sor-
kuntzaz, honen sozializazioaz eta gor-
putzaz, eta hauen uztarduraz” galdetu 
die idazleoi. Bere hitzetan belaunaldi 
desberdinetakoak, garai ezberdinetan 
argitaratzen hasitakoak, hiru liburutik 

gora argitaratutakoak eta ama direlako 
hautatu zituen. Liburuaren xedea: “Zen-
bateraino eragin diezaiokeen eta nola 
idazlearen gorputzak literatura idazten 
duen pertsonari”. 

Asko gustatu zaigu elkarrizketatuak 
aurkeztean nola gorpuzten diren orrio-
tan: “Bi belarritakoak ez dira berdinak, 
nahiz eta tentuz aukeratuta diruditen”; 
“Hatz ukaldi leunez etengabe atontzen 
du kopetarantz erortzen zaion adatsa”; 
“Kobre koloreko ilea, ezpainak eta azka-
zalak gorri”; “Aurpegi osoarekin egiten 
du irribarre”; “Begi urdinak etengabeko 
mugimenduan, dena ikusi nahi balute 
bezala”.

Baina Jule Goikoetxea editoreak hi-
tzaurrean aipatzen duen genealogia bota 
dugu faltan: gai gatazkatsu honi buruz 

aurretik idatzitakoari jarraitzea, azken 
urteotan izan duen garapena azaltzea. 
Adibidez, Itxaro Bordaren Emakumeak 
idazle (1984) eta Ana Urkizaren Zortzi 
unibertso, zortzi idazle (2006) lanak pre-
sente(ago) egotea. 

Kontzientzia hartzeaz ari dira haien 
irudiaz jabetzean: idazleok une eta era 
desberdinetan ohartu ziren euren ema-
kume izaeraz eta horren ondorioez, eta 
gatazkatsua izan da hori kudeatzea. Egi-
leak duela hamar urte agerkari hone-
tan esan zuen: “Emakumezkoek neutral 
agertu nahi dute. Bakean. Normal. Ara-
zorik gabe. Maitagarri. Lagun. Kide. Gi-
zonezko”. Izan ere: “Mintzo publikodun 
emakumeak aldi berean jasotzen ditu 
emakume kategorizazioa eta ez-emaku-
me izateko deia” (Alberdi). 

iDazleen gorputzak 
eiDer roDriguez 
 
Lisipe 6  
susa, 2019

Plazandreak euskal letren 
errepublikan
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  KontZertua

  IKer BarandIaran

DNA Argentinakoa, akzio eta bizi-
gunea Euskal Herrian eta arima 
rock gitarrero bizienean iltzatuta 

duen hirukoteak gogo biziz jarraitzen du 
rock indartsuenari prestigioa eta ikusga-
rritasuna gehitzen. Horretarako, gogor 
dihardute inurri lana egiten eta uneoro 
inbestigatzen zein arakatzen. Izan ere, 
sinestezina dirudi Martin eta Conik bi 
bururekin gidatutako sendagaiak orain 
arte lortutako guztia: Europa zein AEBe-
tatik kontzertuz kontzertu izerdiaren 
truke ikusleak banan-banan irabazi, bi 
kontinenteetan diskoen banaketa zabala 
bermatu, Bowieren aldeko miresmena 
dotoreziaz eta maisutasunez gauzatu 
eta, besteak beste, Tony Visconti han-
diarekin grabatu izan dituzte diskoak. 
Aukeratu duten bizitza iraupen luzeko 

maratoia dela badakite eta ez dute oke-
rreko pausorik eman nahi; baina, hala 
ere, ez diote inoiz arakatzeari eta espe-
rimentatzeari utzi nahi izan, arriskatuz.

Euskaldun-argentinarren hamabiga-
rren diskoak ere oso presente dauka ara-
katze eta ikertze hori; eta honakoan giro 
psikodelikoa, iraganeko taldeen ukitu 
misteriotsu eta inguratzailea bermatu 
dute. Biform jostaria da, rockeroa bada 
ere, elektronika eta espazioko deiadarra 
ere jasotzen dituena. Siren’s lips 60ko 
hamarkadako garaje gitarreroa ia. Cry 
with you surf-poparen gardentasuna 
apurtuta psikodeliaz lohitu eta lokatzez 
itotzen da bortizki. Are gehiago, rock ga-
rage zikina hard-rockarekin lotzen duen 
Sphiux. Red moon falls-ek 77ko leloak 
Eskandinaviako hard-rockera erakarri 

ditu. Azkenik, Dead summer-ek asko du 
antipodatako Flying Nun-en slow-surfa-
ren kadentzia eta misteriotik, nahiz eta 
rock melodikoari ere eusten dion.

B aldean giro eta erritmo hipnotikoak 
dituen Away for heaven sasi-garageoak 
egin digu ongietorria. Atzetik dator The 
Lords Of The New Church handien Rus-
sian Roulette klasikotzarra, Stukaren 
laguntzarekin borobildutakoa. Around 
60ko hamarkadako lelo eta melodia itze-
lak dituen power-pop oparia. Magnets 
ezer falta ez zaion hit!a, bere baitan kol-
pekada zehatzak eta sarkorrak, Televi-
sion-en gitarra eta rock bizia batuta ere 
baduena. Dry your mind garage psiko-
deliko gitarreroa da. Eta Flaming waves 
psikodeliatik ere edaten duen rock me-
lodiko malenkoniatsua. 

CAPsuLA tALdeA: MArtIn gueVArA  (gItArrA etA AHotsA), ConI duCHess 
(BAxu-JotzAILeA etA AHotsA) etA ALBerto dIez (BAterIA-JotzAILeA).

Psikodelian blaitutako  
rock gitarreroa

bestiarium 
Capsula 
 GazteLupeko hotsak, 2019
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  Marta sendIu ZulaICa
   dos por dos

Uda giroa, kontzertuak, film labu-
rrak eta Gasteizko Artium museo-
ko terraza handia dira Korterraza 

jaialdiaren sinonimoak. Eskaintza be-
rezi bezain erakargarri honetako ha-
margarren edizioan komedia, drama 
zein suspensezko film laburrak ikuste-
ko aukera izan da. Euskarazko Hotzean 
Garbitu eta Azken Otsoa bi film laburren 
parte-hartzea izan da urte honetako be-
rritasunetako bat. 

Hainbat eskaintza kulturalen arte-
ko uztartze ahaleginean Anaut banda 
madrildarra nabarmendu da aurten. 
Abeslari eta gitarra-jotzaileak ematen 
dio taldeari izena, hari bateriaren errit-
moek laguntzen diote, eta taldean ezin-
bestekoa den teklatu eta baxu-jotzai-
leak osatzen dute banda honen formatu 
txikia den hirukotea. 

Jatorria soulean izan arren, amerika-
na, rock, folk eta R&B musika estiloen 
eragina nabaria da haien azkenengo 
diskoan. Museoko atzealdeko terraza-
ko oholtzara igo eta argitaratu berri 
duten Hello There albuma jotzen hasi 
bezain laster, ikusleen txaloek erritmoa 
jarraitu dute. Koktel musikatu honetan 
dantzatzeko grina sumatzen da giroan. 

Musika tresnek duten garrantzia 
ikusi eta entzun daiteke abesti gehie-
nek dituzten minutu instrumentaletan, 
Alberto Anauten ahotsa agertzen den 
arte. Abestien aniztasun erritmikoek 
hainbat aldaketa barneratzen dituzte 
eta taldearen alderdi rockeroena atera-
tzen denean, hezurdura geldi manten-
tzea ezinezkoa bihurtzen da. 

Gasteizko Hell Dorado kultur el-
karteak antolatutako kontzertuetara 

maiztasunez gerturatzen den jendea 
sumatzen da, haien dantzarako joe-
ra eta musikaz gozatzeko gogoa. Gas-
teiztartutako taldearen kontzertuak 
aurrera egiten duen heinean, publi-
koa gero eta zoroago dago. Burua eta 
aldakak alde batetik bestera mugitzea 
kutsatu egiten da ikusleen artean ga-
ragardo freskoen laguntzarekin batera. 

Ilargiaren agerpenarekin batera, 
Artiumeko horma zuri eta handiaren 
parean dauden eserlekuak betetzen 
doaz. Proiektore handi batetik isu-
riko diren film labur zaleek haien 
tokia hartu dute. Gaua gainean da 
eta iluntasunak lagunduta ekin dio-
te Korterrazako bigarren eguneko 
emanaldiari. Orain isiltasuna da na-
gusi itsasorik gabeko udako gau ho-
netan. 

Kresalik gabeko uda hello there musika talDea 
noiz: uztailak 11-13 
non: korterraza jaialdia, Gasteiz
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Diskoa 
aurretik 
grabatu-

takoa
-----------

Gabe

Bakuntasun, 
lañotasun

-----------
Radioa

Karrika

Burutik 
jota

-----------
Pertso-
naiaren 
abizena

Ikurren 
sistema
-----------

Nafarroako 
udalerria

Eltze zabal
-----------
Lekutu, 

baztertu

Luzera 
neurria
-----------

Suari 
dariona

Borondatez, 
gogoz

-----------
E.Herriko 

mendia

Plurala 
(Laburdu-

ra)
-----------

alegiazko 
kontakizun

Joan den 
urtea

-----------
Pertso-
naiaren 

izena

“Janak ... 
ta lanak 
egiteko”
-----------

Hitzarme-
nak

  
          

Telebista 
emanaldi
-----------

Jaten duena

Israelgo 
lehen 

erregea
-----------
Bareak

Orpoa
-----------
Ugaztun 

mota

Egiptoko 
jainkoa
-----------
Intsektu 

karrankari 

Luzaro

Saldukeria 
egiten 
duena

-----------
Apala, 
xumea

Urmael, 
putzu

-----------
Dudarik 

gabe,
benetan

Pluralean, 
barne-orga-

noak

Hotel bate-
ko logela 

berezi
-----------
Xakean, 

erregina

Zuberoako 
ikuskizuna

-----------
Garrasia

Bizi garen 
planeta
-----------
Barazki 

hostotsua

Gaiak, mate-
rialak

-----------
Zer

Roentgen
-----------

Larre are 
gabe

Iskilu mota
-----------
Zizare

Masaila
-----------

Byte

Kontagaia, 
zenbatzen 
ahal dena

Hitz gezidunak

5x5
zeHArretArA etA goItIK BeHerA, 

HItz BerA.

1. erdu, etor zaitez.
2. ohar.

3. zikloi tropikal.
4. osorik, erabat.

5. marra.

Sudokua
Bete ItzAzu geLAxKAK 1etIK 9rAKo 

zenBAKIAK IdAtzIz, zutABe, Lerro etA 3x3 
KoAdro BAKoItzeAn errePIKAtu gABe.

      4 8  

    4 8 7   

 3    5  1  

 8     1  3

9  3    5  6

1  5     7  

 9  2    4  

  6 7 3     

 1 4       

eBaZpenaK

5X5:
1. zAtoz
2. ABIsu
3. tIFoI

4. osoAn
5. zuInA

679123485
251648739
438975612
782456193
943817526
165392874
597261348
826734951
314589267

MSEKK

BARIKIRAOLA

KANAOLDEZ

KEPLIJATEKO

TELESAIOSAUL

JALEAZTALARA

ETOIURASKA

LUZAROANSUITE

MASKARADALUR

OIHUAEKAIAKR

LANTZAMAZELA

HARZENBAKARRI

dAnI BLAnCo
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Espetxeratuta egon ondoren, 
aita Kataluniako generalitateko 
presidentziara hautagai izatetik 
giltzapetuta egotera pasa zen 
berriz. Nola bizi izan zenuen? 
Zalantzarik gabe unerik gogorrena 
izan zen hura niretzat. Espetxetik ate-
ra ondoren, presidentziarako hauta-
gaia zela eta Llarenak deklaratzera 
deitu zuela jakin nuenean telefonoz 
deitu nion eta liskartu ginen. Arra-
tsaldean bilera bat zuten eta mezuak 
bidaltzen aritu nintzen, behin eta be-
rriz, politika uzteko eskatuz. Bane-
kien espetxeratzen bazuten ez zela 
libratuko. Aitortzen dut, gaizki egin 
nuen. 

Nola eragin dizue espetxeratzeak 
familian?
Tira, beste hainbat familiak bezala, 
gora-beherak bizi izan ditugu, eta 
hasieran, testuinguruaren garran-
tzia ulertzen nuen arren, kosta egi-
ten zitzaidan aitak ordaintzen zuen 
prezioa ulertzea. Epaiketa hasi ze-
nean aldiz, buelta eman nion, ez bai-
tut egunero gaizki egon nahi: horrek 

lagundu dit nire aitaren borroka 
ulertzen.

urrutiegi joan al dira Kataluniako 
preso politikoak? 
Tira, bakartiari tranpaka aritzea da 
hori. Urriaren 1ean mahai gainean 
kolpe bat eman genuen, erreferen-
dum adostu bat lortu arte mugituko 
ez garela adierazteko. Ezinbestekoa 
zen soka tenkatzea. Urrutiegi iritsi 
diren edo ez, ez dut pentsatu nahi. 

Errepublikaren aldarrikapenaren 
biharamunean, ordura arteko 
estrategia bateratua hautsi zen: 
Puigdemont eta bertze hainbat 
politikari erbesteratu ziren eta 
zure aita eta bertze hainbat 
Katalunian gelditu ziren. 
Mila bider pentsatu dut honetan 
eta, ondorio desberdinak atera di-
tut beti. Azken finean, erbestea ez 
litzateke ulertuko espetxerik gabe: 
denak joan izango balira, ez genuke 
sekula jakin izanen zein izango zen 
Espainiako Estatuaren erantzuna. 
Bateragarriak izan dira biak.

   saIoa BaleZtena        jordI Borràs

carmen Lamela magistratuaren aginduz, 
2017ko azaroaren 2an atxilotu zuten jordi turull, 
Generalitateko Lehendakaritza sailburu ohia eta 
abokatua. urte bereko abenduaren 4an aske utzi 
zuten, eta Generalitateko Lehendakaritzarako hautagai 
izan ondotik, pablo Llarena magistratuak espetxeratu 
zuen, berriz, 2018ko uztailaren 4an. auzia bertatik 
bertara jarraitu duen alaba zaharrenarekin, Laura 
turullekin (bartzelona, 1997), solastatu gara. 

“ezinbestekoa zen 
soka tenkatzea”

zuzenbiDea, alDaketaren giltza
“akzio txikiekin gauza handiak lortu daitez-
keela uste dudalako erabaki nuen zuzenbi-
dea ikastea. aitaren espetxeratzeak lur jota 
utzi ninduen arren, etxean bizitakoak moti-
batu nau ikasketak bukatzera: kataluniako 
politikari presoen kontrako auziari esker 
asko irakurri eta ikasi dut, eta zuzenbide 
konstituzionalaren eta penalaren intentsi-
bo bat egin dut. aitaren eta gainontzeko 
ordezkarien espetxeratzearekin berretsi 
egin dut abokatua izan nahi dudala, esku-
bideak babestu eta halakorik berriz errepi-
katuko ez dela ziurtatzeko”.

errepresioa bideLaGun

Laura Turull
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Nola aldatu dizu espetxeak zure 
aitarekin zenuen harremana?
Espetxean sartu baino lehen, zerbait 
behar nuen guztietan solasten nintzen 
aitarekin eta orain babes hori falta zait. 
Aita lapurtu didatenaren sentsazioa dut. 
Oso zaila da testuinguru honetan harre-
mana mantentzea. 

Nola bizi izan duzu epaiketa?
Urte eta erdiz luzatu zen espetxeratze 
prebentiboaren fasea atzean utzi eta 
epaiketa hasteko beharra nuen. Fiskal-
tzak egia bilatu behar du eta ez du hori 
egin, galderak egiteko orduan agerian 
gelditu baitzen erronka nagusia euren 
ikuspegia berrestea zela. 

badago sententzia idatzita dagoela 
uste duenik...
Tira, hasieran sententzia idatzita ze-
goela baieztatzen nuen nik ere, baina 
epaiketa jarraitu ondotik, eta kontuan 
hartuta sententzia epaiketa-gelan ger-
tatu denaren baitan idazten dela, kosta 
egiten zait sinestea. Nola justifikatuko 
dute zazpi epaileek matxinada delitua? 
Gorroto begiradetan oinarrituta? Kasu, 

hori indarkeria bada, edozein manifes-
taziotan arriskuan egongo gara denak… 
Sententzia idatzita badago, abokatuek 
zail jarri dute bere horretan aurkezteko. 

Espainiako justiziaren aurrekariak 
ikusita, kezkatzen al dizu 
sententziaren gogortasunak?
Noski, Altsasuko gazteen auzia begira-
tu besterik ez da egin behar. Auzi ho-
rrek begiak irekiarazi dizkit: orain arte 
ez nekien zenbateraino zen kezkagarria 
Espainiako Estatuaren eta komunikabi-
deen manipulazioa. Noski, euren senten-
tzia ikusita, baliteke gurea ere gogorra 
izatea. Gauzak nola joan diren ikusita, 
esango nuke preso bakoitzari zortzi eta 
hamar urteko zigorra aginduko diotela.

Aita espetxeratu aurretik, zein 
zen errepresioarekin zenuen 
harremana?
Erabat damutzen naiz, ez nintzelako 
kontziente errepresioaren larritasunaz. 
Desengainatuta sentitzen naiz, gaur 
egun Espainiar Estatuan manipulatuta 
dagoen jendea ikusita, ni hala zenbate-
tan egon izan naizen pentsatuta. Tira, 

hasieran beldurtu nintzen, gero triste-
tu, eta orain oldarkor sentitzen naiz. 

Kataluniako mobilizazioak ez du 
aurrekaririk, baina jendea prest al 
dago sententzia akusatzailea bada, 
Katalunia gelditzeko?
Baietz espero eta desio dut, baina ez 
dakit. Orain ezin ditugu bakarrik utzi, 
espetxean badaude herriak erreferen-
duma aldarrikatu zuelako da. Ez dut 
agertoki hori imajinatu ere egin nahi, 
hiritarren konfiantza osoa dut.

zuzenbidea ikasita, nola bizi duzu 
justiziaren eta errealitatearen arte-
ko dikotomia?
Gauza bat da justizia eta bestea boterea. 
Zuzenbidea ikasten ari nintzen bitar-
tean ulertu dut Espainian,  botereak es-
kubidea duela nire ogibidearen arauak 
gainetik pasa eta nahi duena erabaki-
tzeko. Espainiako justiziak berak aipua 
kendu dio bertako justiziari. Desen-
gainatu naiz Kataluniako politikarien 
kontrako epaiketarekin, baina baita Al-
tsasuko gazteen edo La Manadaren au-
ziekin ere. 

"sententzIA IdAtzItA BAdAgo, ABoKAtueK zAIL JArrI dute Bere HorretAn AurKezteKo”.
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KronIKA serIosA egIteKo

BIdALI zure HArrIKAdAK:  BeranduegI@argIa.eus

Eusko Jaurlaritzak etxeko lanak eginda 
eduki nahi ditu larrialdi klimatikoaren 
aurrean eta horregatik, bere gober-
nuan aldaketak iragarri ditu: PSE-EEk 
kudeatzen dituen sailetako buruen or-
dez plaka fotovoltaikoak instalatuko 
dituzte urtea bukatu baino lehen. EAJ-
ko legebiltzarkide ohi baten koinatak 
sortutako EcoBasque enpresak insta-

latuko ditu plakak eta datozen 30 ur-
teetan haiek ustiatzeko lizentzia jaso 
du. Urkulluren play botoia sakatu dute-
nean, honakoa adierazi du: "Denok egin 
behar ditugu sakrifizioak egin, garapen 
jasangarriaren alde". Kargurik gabe ge-
ratuko diren PSEko kideek urtebeteko 
oporraldia jasoko dute doan San Sebas-
tian Regionen. 

ordaindu withoutegaz

cállate chanchangorri

LEtrA LArriz idAtzitAKo mEzuEN 
KoPuruAK gorA EgiN du oPorrAK 
AmAitzEArEKiN bAtErA

Larrialdi klimatikoaren aurrean, 
urkulluk eguzki-plakekin 
ordezkatuko ditu PsEko 
Jaurlaritzako sailburuak

sarean arrantZatua

EUSKAL HERRITAR GEHIENEN OPORRAK 
AMAITZEAREKIN BATERA, ELKARRI 
BIDALTZEN DIZKIOTEN MEZUETAN 
LETRA LARRIA ERABILTZEKO JOERA 
NAGUSITU DA GAINDEGIAK EGINDAKO 
IKERKETA BATEN ARABERA. "Ani-
mo egoera bat islatzen du horrek", 
ESPLIKATU DU ARANTXA ESAMESTEGI 
SOZIOLOGOAK. "Jendea egoera depresi-
bo-agresiboan dago eta edozein tontake-
riarekin haserretzen da. Baina orain oihu 
egitea gaizki ikusita dagoenez, letra larriz 
idaztea bihurtu da haserrea, desespera-

zioa eta norbait hiltzeko gogoa kanali-
zatzeko modu berria". MUNDU GUZTIA 
EZ DAGO ADOS ANALISI HORREKIN 
ORDEA. IKERKETAREN EMAITZAK 
ARGITARATU ETA BEREHALA, SARE 
SOZIALEK SU HARTU DUTE HAREN 
ONDORIOAK KRITIKATZEKO: "NIK EZ 
DUT HORRELA IDAZTEN HASERRE 
NAGOELAKO, PUTAKUMEAK" EDO 
"SOZIOLOGO LISTOMARI BATEK EZ 
DIT ESANGO NIK NOLA IDATZI BEHAR 
DUDAN" BEZALAKO MEZUAK IRAKURRI 
DAITEZKE TWITTERREN. 



DIAMETRO 200 
PROIEKTUA 
IñIgo Marquet 
BeldarraIn 
orona Fundazioaren 
Garapen zuzendaria

Fede Pacha 
goIkoetxea 
txef maisua eta Luis irizar 
sukaldaritza eskolako irakaslea

KARABELEKO 
EKONEKAZARITZA 
ETXALDEA
oIer 
IurraMendI 
etxeBerrIa

LUR gARDEN 
EgITAsMOAREN 
AURKEZPENA
IñIgo 
Segurola 
arregI

BIZI 
BARATZEA

JakoBa 
errekondo 
SaltSaMendI

IraIlak 7, 11:00 · OrOna FUnDaZIOa orona ideo. Galarreta, hernani

LANDARE ETA 
LOREEN 
KONTsULTA 
AURREZ AURRE
baratzetik platerera 
sortzen dugun paisaia

JakoBa errekondoIñIgo Segurola

antolatzaileak: Laguntzaileak:

Autobusez: 
g1 linea (15’) 

Hernani-Aiete-donostia
 g3 linea (30’)

Andoain-ospitaleak 

bizibaratzea.eusargia.eus

+ Bertako eta garaIko Produktu ekologIkoekIn oSatutako LuntXa 



URRIAK 12   
 DONOSTIAN

deskoloNiza 
gaitezen!

ARGIAREN 
MENDEURREN 
FESTA
URRIAK 11 OSTIRALA

21:00 Napardeath 
FILM TRILOGIA 
IKUSGAI
TRInITATe pLAzA

URRIAK 12 LARUnBATA

11:00 ZOMORRO 
bILA URGULLEN
Iñaki Sanz biologoa 
eta Eñaut Aiartzaguena 
marrazkilariak gidatuta.

12:00 IbILbIDE 
hISTORIKOA 
KALEZ KALE
Txistulariek gidatuta, Urko Apaolaza 
historialariaren azalpenekin eta 
Beñat Gaztelumendi eta 
Miren Artetxe bertsolariek zirikatuta.

13:00 SOKA-DANTZA 
KOnSTITUzIO pLAzA

14:00 bAZKARI 
hERRIKOIA 
Saizar sagardo barrika, 
mahaiak eta aulkiak. 
Janaria bakoitzak berea eraman.
TRInITATe pLAzA

16:00 pobresiak 
EMANALDIA 
TRInITATe pLAzA

17:00 “DESKOLONIZA 
GAITEZEN” 
Helduentzako jolasak 
(NAN jaurtiketa...) 
eta munduko dantzak. 
TRInITATe pLAzA

17:00 PAILAZOAK 
Txirri-Mirri-Txiribiton 
Junior-en emanaldia. 
SAn TeLmO pLAzA 

20:30 KONTZERTUAK
TRInITATe pLAzA

AMAREN ALAbAK
MURSEGO
bALERDI bALERDI
NIñA COyOTE ETA 
ChICO TORNADO

BABESLEAK: LAGUNTZAILEA:


