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Doan eta libre

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

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuk lizentzia hau ez izatea.
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4 І SAILAREN IZENA

Erresistentzia
egunak
Jende gutxiago bildu du aurtengo Diadak kaleetan. Baina ehunka mila
pertsonak jende asko jarraitzen du izaten, bereziki haien oihu nagusia beren
botoak biltzen dituzten alderdi independentistentzat baldin bada:
“Bildu zaitezte”. Bildu independentziara bidean, bildu Tsunami Demokratikoak
estatuaren epaiari erantzun gogorrena eman diezaion. Nork esan zuen erraza
zenik? El Fossar de les Moreresen lurperatu zuten 1714ko Bartzelonako setioaren
erresistentzia, Diada egunean ezker-independentistako La Forja-ko gazte hauek
omendu zutena. Erresistentzia egunak datoz berriz ere Kataluniako kaleetara.
Jordi Borràs
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Jon Barberena Ibarra
bertsolari
eta idazlea hil da

“Poesia ez da iraultza,
baina, ziur naiz, iraultza
ñimiñoena gauzatzeko ere,
poesia ezinbertzekoa dela”.
Jon Barberena

@armiarma

Euskarari, nafarroari
eta bertsolaritzari asko
eman diozu. Eskerrik asko
guztiagatik, agur eta ohore
Jon Barberena

@patxinpatxan

Jon poeta zen eta poesiaren
eskutik landua zuen bertsoa.
Bertsotara guregana heldu
zenerako, ez zuen akats
tekniko bakar bat egiten

Bittor Elizagoien
gara

Uztapideren bertsoa etorri
zait gogora: ortan esango
nuke nik maitasun dana beste
ze esanik ez ta esanikan:
Jon Barberena.

@unaielizasu

“Izoztu zitzaigun
negu hura” erosi nuen
euskarazko lehen poesia
liburua izan zen. Hari esker
castillo suarez ezagutu
nuen. Gaur pixka bat
bihotza izoztu zait. Lurra
amultsua bekio

@HaretzEtxaniz

Irailak 22, 2019

Akordioa 11/13
makroepaiketan
xabier letona

A

stelehen goizean hasi zen 11/13 auziko epaiketa, eta egunean bertan jakinarazi zuten defentsak, fiskaltzak eta akusazio partikularrak lorturiko
akordioa. Auzipetuak banan-banan pasatu ziren epaimahaiaren aurretik
eta galdetu zieten ea onartzen zuten egiten zitzaizkien akusazioak. Denek baietz
erantzun zuten eta akusazioek adierazi zuten ez zegoela zertan jarraitu ahozko
auziarekin.
Lortutako akordioaren arabera, denek espetxea saihestuko dute, salbu eta bi
auzipetuk: Arantza Zuluetak eta Jon Enparantzak. Zuluetak hiru ute eta sei hilabeteko zigorra jaso du eta Enparantzak bi urte eta zazpi hilabetekoa. Hala ere, aldez
aurretik espetxean izan diren denbora kontuan hartuta, orain bost hilabete egin
beharko dute espetxean.
Gainerako 45 auzipetuetako talde batek bi urteko espetxe zigorra jasoko du eta
beste batek urtebete eta sei hilabetekoa.

Zigor oso handien beldur
Akordioaren berri jakin denean, auzipetuek Espainiako Auztiegi Nazionalean
bertan adierazi dute akordioa erabaki kolektiboa izan dela eta salbuespen egoerak bultzatu dituela zigorrak onartzera, bestela hauek askoz handiagoak izateko
arriskua zutelako. Euskal Herriak egun bizi duen egoeran ez dela preso gehiago
behar azpimarratu dute eta akordio honekin hori saihesten dutela neurri handi
batean. Egindako adierazpenaren amaieran azpimarratu dute orain agendaren
lehen lerroan jarri behar dela preso eta iheslarien gaia, hauek ere irtenbide bat
izan dezaten.
Aurreko larunbatean, milaka lagunek manifestazioa egin zuten Bilbon, auzipetuei babesa adierazteko. Babes hori eskertu eta beren asmoa agertu zuten
hurrengo egunean auzipetuek: “Epaiketak iragan ilun batera eramaten gaitu, eta
guk geuk eta jendarteak aurrera begiratu nahi dugu. Hori da dugun mezua: soluziorako agenda bat behar dela, presoen auzian baina baita ere konponbidearekin
lotutako afera ezberdinetan”.

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

ez hanka ez buru

Itsas Mendi

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

P

asa berri den –snif– udako une gorenetako bat, gorena ez
bada: Isabelle Huppert Urruñan egon da. Berriz esango dut,
notiziak despistatu xamar harrapatu bagaitu: Isabelle Huppert, Europako aktore nagusienetako bat, nagusiena ez bada,
Urruña herriko Itsas Mendi zinema aretoan egon da. Bai, badakit, orain errabia ematen dizue aurretik jakin ez izana, bertan
egon ez izana; baina horretarako gaude zutabegileok, eguna izorratzeko. Huppert Urruñan, beraz: azken filmetako bat, azkena
ez bada –Frankie, beste munduko ezer ez–, aurrez estreinatuko
zutela jakin eta hantxe agertuko zela iragarri zuen. Ondorioa:
aretoa lepo beteta, eta sekulako oparia bertaratu ginenontzat.
Pasa berri den –snif– udako une horrek gogorarazi dit beste
une goren bat, duela urte gutxi batzuk hemendik kilometro gutxi
batzuetara gertatutakoa. Galiziako Compostelan, Numax –besteren artean– zinema aretoak ateak ireki zituen (inoiz handik bazabiltzate, ez galdu), eta Nubes pasaxeiras filmaren zuzendaria,
Aki Kaurismaki –Europako zinema zuzendari handienetako bat,
handiena ez bada– emanaldian agertu zen. Errabia eman zidan,
noski, bertan egon ez izana. Eta inbidia, ez inolaz ere sanoa.
Baina inbidiaz baino, beste gauza batzuez hitz egin nahiko
luke zutabe honek, adibidez egiten ditugun aukeraketez. Handiaren aldean, txikia maite dugu –pentsatzen dut zuk ere, irakurle
maite, bestela ez zinateke aldizkari hau irakurtzen ariko–. Zinemaldien aldean, herriko zinema aretoak. Zaldunborden aldean,
etxeondoko kiosko, auzoko okindegi, gertuko komertzioak. Bai,
badakit, esango didazue batak ez duela bestea kentzen, biak ere
egin daitezkeela, hau da urtean zehar zinema areto txiki bateko
ikusle ohikoa izan eta zinemaldian filmak edan ase arte. Baina
egiten dugu? Ziur egiten dugun gauza baita negar-lanturutan ito,
txiki horiek desagertzean.

“agintariek Egin nahi ez duten lan honek
herritar guztion laguntza behar du”
errausketaren aurkako mugimendua
Erraustegiaren kutsadura kontrolatzeko Zubieta Lantzen elkarteak abiatutako
neurketarekin bat egin eta dirua lortzeko crowdfundinga abiatu du
mugimenduak. “Babes osoa ematen diogu ToxicoWatch eta Euskal Herriko
beste enpresa batek egingo duten ikerketari eta gure bitarteko guztiak
jarriko ditugu gardentasun ariketa hau ahalik eta herritar gehienengana iritsi
dadin, denok jakin dezagun gure ingurunea dagoeneko nola dagoen, eta
erraustegia pizten badute, gauzak zertan diren”. 2019/09/12
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8 І PANORAMA
EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Krisi
demografikoa
eta pentsio
publikoak
juan mari arregi

P

entsio publikoak beti daude kapitalismoaren jo puntuan, egungo
ongizate estatua dagoen moduan.
Oraingoan, Espainiako Bankuak, banku pribatuek eta demografia analisirako enpresek ez dute aukera pasatzen
utzi pentsio publikoen sistema eraso
eta pentsio pribatuen alde egiteko; beti
ere euren onurarako, bankuak baitira
pentsio pribatu horiek kudeatzen dituztenak.
Joan den astean, Euskal Herriari ere
eragingo liokeen krisi demografikoari
buruzko datuak argitaratu ziren. Hego
Euskal Herrian ikasleen matrikulazioek
izandako beherakadatik eta jaiotza tasa
baxutik ondorioztatu dute pentsio publikoak arriskuan daudela, eta beraz, baita
ongizate estatua bera ere. Baina ongizate hori ez da bankuei esker lortu, baizik
eta Euskal Herriko eta Espainiako nahiz
Frantziako estatuetako milioika pertsonen malko eta izerdiz.
Pentsio publikoak ez daude arriskuan
jaiotza tasa baxuagatik; batez ere, arriskuan daude gazteak langabezian daudelako edo sortzen den enplegua oso
prekarioa delako. Badago nahikoa aberastasun pentsio publikoen sistema eta
egungo ongizate estatua mantentzeko.
Falta dena da borondate politikoa aberastasun horren banaketa justuagoa egiteko eta bankuei, multinazionalei eta
enpresa handiei zerga gehiago jartzeko.
Ez dago borondaterik inbertsio soziala
lehenesteko, alderantziz, armetan edo
obra faraonikoetan milaka milioi euro
xahutzen dira. Ustezko krisi demografikoa aitzakia bat besterik ez da pentsio
publikoak desagerrarazteko pentsio
pribatuen mesedetan, bankuek, pentsio
funtsek eta aseguruek gehiago irabaz
dezaten.
Irailak 22, 2019

Euskal hedabideon eragina
biderkatzeko aukera, eskura
Lander Arbelaitz Mitxelena

H

erri honen burujabetzaren bidean euskarazko hedabideok misio garrantzitsua
dugu: Euskal Herrian hedabide nagusi bilakatzea. Ez da erronka makala, eta
kontutan hartzeko faktore ugarirekin batera, euskal hedabideon artean alferrikako konpetentzia eskemak gainditu eta lehia (informatiboa) erdarazkoei planteatzea ezinbestekoa zaigu.
Gure txikitasunetik erdal medioei banaka irabaztea oso zaila da, ia ezinezkoa. Ez
behintzat gaur egungo egoeran. Egitura enpresarial erraldoiak dauzkate, inbertsore
pribatuak, publizitate instituzional bidez erakundeek euskarazkooi baino ehunka
milaka euro gehiago ematen dizkiete, eta beren berri agentziekin, hedabide taldeekin eta interes politikoekin, sare gisa funtzionatzen dute. Hedabide hauek rol garrantzitsua betetzen dute egungo panorama politikoan, eta euskarazkook gure artean
ez bezala, asko elikatzen dira beren artean. Batek albiste bat ematen du, besteak
oihartzun egiten dio, hirugarrenak tertuliarako gai gisa hautatzen du, laugarrenak
bertako parte-hartzaile batek esan duena albiste bilakatzen du... Beren logika eta
terminologia propioekin, euskal herritarron agenda informatiboa eta egitura mentalak markatzen dituzte etengabe. Halere, hedabide hegemonikoen sinesgarritasun
krisia orain arte bazterrean egondako askorentzat aukera gisa uler dezakegu, baita
hizkuntza komunitate gisa ere.
Euskarazko hedabideok elkarlanerako pausoak ematen ari gara, Hekimen elkartearen sorrera kasu. Hala ere, oraindik ere batzuetan sumatzen den elkarren arteko
lehiaren ikuspegia gainditu eta egun lanean ari den euskal hedabide sistema sare
moduan ikusten badugu, indar handia hartzen du denak. Denetarik dugu: telebistak,
irratiak, egunkari nazional eta lokalak, aldizkari orokor eta espezializatuak, medio
digitalak... Zenbait gertaera puntualetan, hedabideok elkarlanean lan egin izan dugu
eta argi geratu da ustez nagusi diren horiek gainditzeko gai garela.
Norabide honetan, guztion egoera indartzeko tresna dira Creative Commons lizentziak. Egun lizentzia libreekin ari gara edukiak sortzen ia euskarazko hedabide guztiak
–zein eta publikoak izan ezik!–. Egongo al da munduan hiztun komunitaterik hedabide
gehienak lizentzia libreekin lanean dituenik? Ez al da harro egoteko modukoa?
Orain, kultura librearen filosofia barneratzea estrategikoa da hizkuntz komunitate txikiontzat. Komunikabide sare oparoa daukagu elkarren edukiak hartu
eta zabalduz, baliabide faltagatik jorratzera iristen ez garen informazioak ondokoarenetik osatu, eta bakoitzak bere komunitateari geroz eta produktu hobeak
eskaintzeko moduan. Eta gainera, beste hizkuntzetan dituzten berri agentzia zentralizaturik gabe. Nodo deszentralizatuak bezala jokatuz, norberaren artikuluen
zabalkundeagatik poztuz, euskaraz bizitzea interesgarriagoa eta gozagarriagoa
egiten dugu. Eman, hartu eta aitortu. Elkarren arteko lehiak eta norberaren webgunera bisitak erakartzeko joera erlatibizatuz, balia ditzagun kultura libreak ematen dituen aukerak. Komunitateak saritzen ditu praktika zuzenak. Balia ditzagun
CC lizentziak gehiago, eta hobeto.

PANORAMA І 9

Izarren aita
behin-behinean
espetxeratu dute
argia

klik klak

Urriaren 16ra atzeratu da epaiketaren hirugarren saioa, eta ihes egiteko
arriskua argudiatuta, Izar Majarenas larri zauritu zuen Stytianos Messinezis espetxeratzeko eskatu dute
fiskalak eta akusazio partikularrak.
Eskaera onartu egin du epaileak.

otsailetik aske

marabillin denok sortzaile

ONDARROA. Ondarroako Maribilli festibalak urriaren 3an abiatuko du bosgarren
edizioa. Aitzol Aramaio zine zuzendariaren omenez antolatzen hasi ziren jaialdia bi
urtean behin egiten da eta musika, literatura, zinema eta antzerkia uztartzen ditu.
“Marabilli ez da soilik entretenitzeko jaio zen jaialdi bat. Marabillik puskatu nahi du
sortzaile eta hartzaileen arteko muga, Marabillin denok gara sortzaile eta hartzaile aldi berean”. Aurten emakumeek, euskarak eta nazioarteko ahotsek izango dute
protagonismoa.

fukushima

1.000 milioi

epaiketa

Izarri eraso egin zion gizonaren aurkako epaiketa irailaren 11n amaitzea aurreikusten bazen ere, lekuko batek eta
bi perituk deklaratu behar dute oraindik, eta urrira atzeratu da hirugarren
eta azken saioa. 2 urteko alaba labankadaz hiltzen saiatzeagatik, 30 urteko
espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak.

labankada bi

litro baino gehiago metatu dira Fukushimako zentral
nuklearreko erreaktoreetan. Ur-metaketa gora doa etengabe,
eta lekurik gabe geratzen ari direla-eta, ura Ozeano Barera
botatzera behartuta daudela uste du Japoniako ministroak.

2022

urtetik aurrera, beraz, ur kutsatua itsasora
bota lezakete. 17 urte beharko lirateke kutsatutako
ur guztia botatzeko.

anna campbell. Bilbo Zaharreko Anna
Campbell gune askea hustu dute. Hustea
ilegala izan dela jakinarazi du asanbladak.
Iraila amaieran okupatu zuten espazioa,
beren hitzetan, agintariak bultzatzen ari
diren hiri eredu neoliberal eta prekarioari
aurre egiteko.

Sara Majarenasen bikotekide ohia
otsailean atera zen kalera, instrukzio
fasea “denboraz luzatu” zelako. Ihes
egiteko arriskua zegoela eta berriz espetxeratzeko eskatu zuten arren, ezezkoa emana zuen epaileak; oraingoan
ordea, bestelakoa izan da erabakia.

irph indizea. Hipoteka kalkulatzeko IRPH
indizea ez da gardena, Europar Batasuneko abokatu nagusiaren iritzitan. Espainiako Auzitegi Gorenak kontrakoa adierazi
zuen 2017an eta 2020ko lehen hiruhilekoan emango du ebazpena Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak.

2017an, Izar amarekin bizi zen kartzelan, baina asteburuak aitarekin egiten zituela baliatuta, baimen horietako batean bi labankada eman zizkion
Messinezisek alabari. Zauri fisikoez
gain ondorio psikologiko larriak sufritu zituela eta oraindik trauma osteko
estresa jasaten duela esan du amak.

nekazaritza. Lurra ureztatzeak zekarren
kostu handiaren eraginez, Urbisun nekazaritzara bideratutako espazioak murrizten ari ziren, errentagarritasun falta medio.
Uraren ponpaketa egiteko eguzki-energia
fotovoltaikoko instalazioa martxan jarriz
lortu dute nekazaritza bideragarri egitea.
Irailak 22, 2019

10 І NET HURBIL

Jeffrey Epstein
sexu-esklabotza, aberatsak,
boterea, xantaia eta...
Mossaden beso luzea
Abuztuaren 10ean New Yorkeko Metropolitan espetxean hilda azaldu zen Jeffrey
Epstein 66 urteko finantzari aberatsa, ingelesez sex trafficking delitua –emakume
esklaboen trafikoa– egiteagatik bigarrenez epaitu behar zutena. Epaileak
suizidiotzat jo du heriotza, hilketatzat Epsteinen abokatuek. Konspiranoiko
hutsak ote dira Epstein betiko mutu nahi zuten asko zirela diotenak? Bere
heriotzak oroitarazten du orain dela 27 urte Robert Maxwelli gertatutakoa.
Pello Zubiria Kamino

D

irua –baina diru asko–, sexua,
boteretsuen ustelkeria, zerbitzu
sekretuak eta hilketa gutxi baina
apartak biltzen dituen intrigazko kontakizuna nahi? Ez duzu liburukote bati
haginka ekin beharrik: irakurri ingelesezko Wikipedian Jeffrey Epstein sarrera, ondoren Ghislaine Maxwell eta
bukatzeko Robert Maxwell. Hona laburpena, atzekoz aurrera.
1991eko azaroan Kanariar uharteetan itota hil zen –hala ebatzi zuen polizia espainiarrak– Robert Maxwell,
prentsa britainiarraren jabe handietakoa eta bi legealditan parlamentari
laborista izana, 68 urterekin. 1923an
Txekoslovakiako familia judu batean
sortua, 1940an Holokaustotik ihes egin
eta atzerriko armada txekoslovakiarrean borrokatu zen estreina, gero frontean armada britainiarrean jarraitzeko:
kapitain graduarekin amaitu zuen II.
Mundu Gerra.
Bi urtez zerbitzu sekretu britainiarren
interprete lanetan aritu zen Berlin okupatuan, bere harreman sarea josiz Erdi
Europan ari ziren KGBko agenteen artean, aldi berean Israel estatu berriaren agintariei lagunduz. Armada utzirik,
edizio eta prentsaren munduan barnatu
zen, Springer Verlag argitaletxe zientifiko alemanaren banaketa hartuta Ingalaterra eta AEBetarako.
1964ko hauteskundeetan Alderdi Laboristarekin aurkeztu eta parlamentari
postua lortuko zuen, 1970a arte edukiko
zuena. Laster iritsiko zen Maxwell ComIrailak 22, 2019

munications Corporation holdingaren
sorrera eta hortik egin zen Mirror prentsa taldearen jabe: sei egunkari, tartean
The Mirror ospetsua. Hedabide handien
ugazaba posiziotik muturra sartu zuen
futbol kluben munduan eta harremanak
josten jarraitu zuen munduko agintarien
artean, izan François Mitterrand presidente frantsesarekin edo Errumaniako
Nicolai Ceaucescurekin.
Beti Israelgo lagunei lotua, 1986an
Maxwellek Tel Aviveko gobernuari diskretuki jakinarazi zion Mordechai Vanunu ingeniari nuklearrak bere egunkarietako bati azaldu zizkiola ordura
arte sekretua zen Dimonako erreaktore
atomikoaren xehetasun garrantzitsuak.
Erreportajea argitaratuko zen, bai, baina aurretik zerbitzu sekretu israeldarrek engainatuta –espia emakumezko
eder bat tartean, Cheryl Bentov– Erromaraino eraman, bahitu eta Israelen
espetxeratzea lortuta.
Robert Maxwell 1991n hil zenean,
“espainolek autopsia txapuzero bat egin
zuten”, idatzi berri du garai hartan Kanarietan ibili zen Jacques-Marie Bourget kazetari frantses beteranoak. “Urtebete beranduago lortu nuen eskuratzea
Maxwelli egindako bigarren autopsia,
Tel Aviven Shin Bet kontraespioitza zerbitzuak egin ziona eta oso bestelako
musika zeukan: aseguru-etxeek behartuta kasurako izendatu zuten forentse
britainiarrak garbi adierazi zuen Maxwell asesinatu egin zutela, gorpuak kolpe eta ziztaden markak zeuzkala”.

Ordurako Maxwell kiebra jotzeko puntuan zegoen eta zorrei aurre egiteko dirua lapurtu behar izan zuela bere konpainien enplegatuen pentsio funtsetatik
eta dirua itzuli ahal izateko, dio Bourgetek, egindako faboreak kobratzera jo
zuen bai israeldarrengana eta bai errusiarrengana.
Maxwellek Kanarietan bere burua
bota ote zuen putzura ala –Bourgetek eta
beste batzuk uste duten moduan– CIAk
eta Mossadek erabaki zuten arriskutsu
bihurtzen ari zitzaien adiskidea kalitzea?

Lady Ghislaine

Kontua da Maxwell kareletik uretara
erortzen ikusi zuen itsasontziak izena
zuela Lady Ghislaine, jauntxoaren alaba
maiteenaren omenez eta Ghislaine Maxwell izan dela... Jeffrey Epsteinen andregaia eta hurbileneko laguntzailea, honek
sexu-esklabotzat erabilitako nesketako
batzuek salatu dutenez.
64 urterekin hil berri den Jeffrey Edward Epstein ere familia judu bateko semea zen. Gaztetan matematika irakasle hasi ostean, banka eta finantzetara
egin zuen jauzi. 1976an hartu zuten Bear
Stearns inbertsio banku mitikoan: mitikoa, 2008ko krisi handian eroritako sonatuenetakoa izango zelako. Baina hori
askoz geroago gertatuko zen. Tartean,
Epstein bilakatu zen finantzetako izar
eta azti, 1981ean bere kontura jarri eta
IAG Intercontinental Assests Group sortuta, porrot egindako enpresei dirua ateratzen berezituta.
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gailurrean zirenean
Ezkerretik hasita, robert
Maxwell, Jeffrey Epstein eta
Ghislaine Maxwell.

Bere bezeroetako bat izan zen Adnan
Khaxoggi enpresaburu saudia, arma
trafikoan aberastua eta garai haietako eskandalu handietakoa izan zen
Iran-Contra aferan sartuta ibili zena,
AEBetako armak bai Nikaraguako kontra-iraultzaileei eta bai iraniarrei salduz, Israel tarteko.
Epsteinek bere inguruan esana zuen
inteligentzia zerbitzuetan ere ari zela,
erakutsiz pasaporte austriar bat gezurrezko izen bat eta jabearen bizilekutzat Saudi Arabia zeramatzana.
Pasaporte hori poliziak aurkitu dio
aurtengo uztailean bigarrenez atxilotu
eta etxea miatu diotenean. Baina Epsteinek haizea alde izan du urte luzez.
Finantzari espekulatzaile arrakastatsua izan zen, ez beti bere bezeroei
zerbitzurik onena egin zielako baizik
eta espekulazioan gertatzen diren

istripuetatik –tartean Ponzi ereduko
iruzurretatik– beti onik irteten zelako. Inbertsio funtsen munduan izena
egina zuen, bezero eta sozioen artean
zeuzkan jende boteretsuak, hala nola
Ehud Barak Israelgo lehen ministro
ohia. Baina justu 2007-2008ko krisitzarraren bezperetan lainotu zen Epsteinen izarra.
2005eko salaketa batetik abiatuta,
poliziak bildu zituen Epstein neskato
gazte eta adin gabeen predatzailea zela
erakusten zuten dozenaka lekukotasun
eta kriminalak berak grabatu arazitako
argazki eta bideoak ere bai. Epailearekin 11 hilabeteko espetxealdia negoziatu zuen... bere jauregian eta bizimodu oparoari uko egin barik bete zuena,
inpunitateak ematen duen harrokeriaz.
Baina emakume gehiagoren salaketek jarraitu zuten bata bestearen on-

dotik... 2019ko uztailaren 6an Epstein
berriro atxilotu zuten arten.
Wikipediak ondo dokumentatuta
dioenez, Epsteinek bere eraikinetako
puntu askotan zeuzkan jarrita kamerak, antza denez adin txikiko neskekin jende famatuak egiten zituztenak
grabatu eta gero xantaia egin ahal izateko: poliziek CD pila batean aurkitu
zituzten irudiok, ondo sailkatuta. Jende
gehiegi Epstein desagerrarazteko irrikaz. Espetxean lehen erasoa jasan edo
suizidio ahalegina eginda, bost egun
geroago hil zen, bakarrik ziegan, espetxearen kamerak deskonektatuta eta
funtzionarioak lotan zeudela.
Inork ez du ikusi geroztik Ghislaine
Maxwell, Robert Maxwellen alaba, Jeffrey Epsteinen andregai izana, herensugeari neskatxa gazte eta adin gabeak
zerbitzatzen zizkiona. l
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Lorea Flores
Greenpeace maite du, lurra bizirik nahi du

Agintariek onartu
behar dute klimaren
argi gorria
piztuta dagoela
Hamaika urte ditugu, 10+1, klima aldaketaren martxa eroa mantsotzeko.
Berandu da, baina ez beranduegi. Lehenagoko egoerara ezin gara itzuli,
baina gure esku dago ahalik eta kalte gutxien sortzea, natura kaotikoari
neurria hartzen saiatzen garen bitartean. Lorea Flores Hego Euskal Herriko
Greenpeaceko arduraduna da. Berak jarri digu puntua.
reyes ilintxeta

Nondik datorkizu naturarekiko
grina?
Betidanik izan dut. Hasieran albaitaritza
ikasi nahi nuen betidanik izan dudalako
animaliekiko atxikimendu handia. 8 urte
nituela etorri ginen Lesakara bizitzera,
baina gogoratzen dut Iruñean bizi ziren
atautxi eta amautxirekin askotan joaten
ginela mendira eta Taxoaren zuten baratzera. Landareak eta animaliak ikusten
genituen eta amautxik beti azaltzen zigun animalia txikienek ere berebiziko
garrantzia dutela eta ez dutela zertan
txarrak izan. Erleei, adibidez, ez geniela
beldurrik izan behar esaten zigun. Hori
dena izugarri gustatzen zitzaidan.

DANI BLANCO

Ibaien ekologian aditua zara.
Zertaz egin zenuen tesia?
Egur hila ibaian birsartzeak ibaien prozesuetan eta bertako bizidunengan dituen eraginak aztertu nituen. Egur hilak
laguntzen dio ibaiari forma bat hartzen,
bertako sedimentuei eusten eta bertako
bizidunentzako habitata ziurtatzen. Hori
dena, tamalez, hemen ez da errespetatu urtetan eman den basoen ustiapen
ereduagatik. Behin eta berriz esaten da
hobe dela errekak garbi egotea, hau da,
enbor, harri handi eta bestelako “oztoporik” gabe, baina erreka batek elementu
horiek behar ditu bere ekosistema sendo mantentzeko.

Presek ere preso edukitzen dute
erreka?
Hala da. Mozten dute ibaiaren jarraikitasuna, traba dira bertako animalientzat
eta aldatzen dituzte uraren ezaugarri
fisiko-kimikoak eta tenperatura. Ekosistema guztiz aldarazten dute. Hemen ez
da gelditzen ibai librerik. Artikutzan ere,
nahiko toki naturala, ikusten da gizakiaren eskua noraino iritsi den eta nolako
aldaketak dauden ubide guztietan.

Nola iritsi zara Greenpeacera?
Ikerkuntzan aritu naiz orain arte, baina
gero eta gehiago eskatzen zidaten kanpora joateko, eta gainera, mundu hori
Irailak 22, 2019
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hagitz konpetitiboa da. Halako zalantzekin nenbilela iritsi zitzaidan Greenpeacen aritzeko aukera. Neure burua
aurkeztu eta hartu egin ninduten, eta
Lesakatik egiten dut lan.

Lorea
Flores
Compains
Iruñea, 1985

Iruñean sortu eta txikitatik Lesakan bizi da. EHUn Biologia
ikasi zuen. Ikerkuntzan aritu
izan da lanean, lehenbizi EHUko Ibaien Ekologia Taldean eta
ondoren bi urte Frantziako Nekazal Ikerkuntzarako Institutuak Senperen duen egoitzan.
Egur hilak ibaien ekosisteman
duen eraginaren inguruan egin
zuen doktorego tesia. Duela
urtebete Greenpeaceko Hego
Euskal Herriko arduraduna da.
Irailak 22, 2019

Zergatik erabaki dute Euskal Herrian
bulego bat zabaltzea?
Estrategia kontua da. Erakundeak
1984an zabaldu zuen Madrilgo bulegoa
eta egun 130.000 bazkide ditu Estatuan,
horietarik 11.000tik gora Hego Euskal Herrian (2.300 Nafarroan eta 9.000
EAEn.) Bazkide anitz dira bertako populazioa kontuan hartuta. Hemen mugimendu handia dago eta beharrezkoa
zela pentsatu zuten bulego bat zabaltzea
eta berdin egin dute Galizian, Katalunian
eta Andaluzian.

Greenpeaceren lorpen nagusien artean Zorita-ko zentral nuklearraren
itxiera dago, deriba sareez egindako
arrantzaren debekua, Kyotoko protokoloa, pertsonen aurkako minen eta barreiatze-bonben debekua eta Algarrobico hotelaren legearen aurkako izaeraren
adierazpena. Euskal Herrian iaz Bilboko
portuan Arabia Saudira bidaltzekoa zen
arma kargamentu baten aurka aritu ginen eta Plastiko madarikatua erabilera
bakarreko plastikoen aurkako kanpainaren barruan, dragoi bat, munstro bat
ekarri genuen Gaztelugatxera.

Zenbat itsasontzi dituzue orain lanean?
Hiru: Rainbow Warrior, Esperanza eta
Artic Sunrise. Egungo Rainbow Warrior
hirugarren barkua da, belaontzi jasangarria, propio Greenpeacerentzat
Zer du berezia erakunde horrek?
egindakoa. Uztailean geldialdia
Greenpeace nazioarteko eraegin zuen Galizian erakustekunde ekologista eta bakeko energiaren kontsumoan
zalea da, ekonomikoki eta
alternatiba herritarrak
politikoki independentea,
Bizirik iraun nahi
badaudela, gure Goiener
gobernuen, alderdi polibadugu gauza
eta Gure Energiaren tantikoen eta enpresen ez
dohaintzarik ezta pre- gutxiago eta denbora kerakoak. Uste duguna
baino eskumen handiasiorik ere onartzen ez
luzegoan erabili
goa dugu energia kontsuduena. Ez du laguntzarik
behar dugu”
mitzerakoan eta horrek
hartzen, ezta eskatzen ere.
izugarrizko garrantzia du kliGuk ekintza zuzenak eta ez
ma aldaketa ekiditeko.
bortitzak egiten ditugu inguArtic Sunrise eta Esperanza ari
ruarekin zerikusia duten arazoengadira Pole to Pole edo Ipar Polotik Hego
nako arreta deitzeko.
Polorainoko espedizioa egiten, ozeanoetarako hitzarmen global bat eskatzeko
Noiztik ari da lanean?
kanpainan. Artic Sunrise Bilbon gelditu
Lehendabiziko ekintza 1971n egin zuzen ekainean ozeanoak babesteko behaten. Kanadako aktibista batzuk Alaskarraz ohartarazteko.
ra joan ziren arrantza-ontzian, AEBak
egiten ari ziren proba nuklear batzuen
Honetaz gain, zeintzuk dira orain
aurka protesta egitera. Ez zuten hura
esku artean dituzuen kanpaina gageldiaraztea lortu, baina mediatikoki
rrantzitsuenak?
izugarrizko sona lortu zuten. Gaur egun,
Orain arte asko ibili gara plastikoaren
Greenpeace ingurumenaren aldeko
inguruan lanean, enpresekin solasean,
erakunde garrantzitsuenetako bat da.
alternatibak bilatzen, baina azken hilaEgoitza zentrala Amsterdamen dauka
beteotan klima aldaketari heldu diogu
eta mundu guztiko 55 herrialdetan bubereziki. Duela urtebete kaleratu zen
legoak ditu. Denera 3 milioi bazkidek
IPCC Intergovernmental Panel on Climate
ematen diote sostengua.
Change [klima aldaketa lantzen duen Nazio Batuen Erakundeko taldea] aditu talEkintzen ikusgarritasuna da bere
dearen bosgarren txostena eta aski ongi
ezaugarrietako bat?
azaltzen da klima aldaketaren ondorioak
Bai. Halako gauza bisualak behar dituzu
uste zena baina askoz larriagoak izanen
arazoa erdigunera ekartzeko. Estatuan,
direla. Elkarlanean ari gara Fridays For
1978ko eta 1980ko udetan, Rainbow
Future gazteen mugimenduarekin mobiWarrior lehen itsasontziak Espainian
lizazioak bultzatzen eta administrazioei
oraindik mantentzen zen balea-flotari
neurri zehatzak eskatzen, klima aldaketa
aurka egin zion, bere harrapaketak galahain larria izan ez dadin.
razten saiatzeko.
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EAEn, nahiz eta, gure ustez, bere politikak bat ez etorri sinatutakoarekin zenbait alorretan, mugikortasunean kasu.

Zer eskatzen duzue?
Lehenbizi, epe motzean, negutegi efektua duten gasen isurketa murriztea.
2050erako ezarria dago zero isurketen
helburua, baina bitartean zer? 2008an,
krisi garaian, ikusi genuen nola jaitsi zen
maila pixka batean, baina berriro handitu da isurketen kopurua. Nafarroan
hirugarren urtez igo da. Beharrezkoa da
gobernuek argitzea zer egin behar duten
honen aurrean. Energia berriztagarrien
erabilera gehiago sustatu beharko lukete, adibidez. Orain arte zailagoa zen
[Espainiako Gobernuaren] eguzkiaren
zerga dela-eta, baina hori desagertuta,
erraztasun gehiago eman beharko lizkiekete hiritar eta enpresa txikiei horiek
erabiltzeko. Kontsumoari dagokiola, lan
egin behar da erabilera bakarreko plastikoa egiten duten enpresekin.
Bestalde, argi dago orain dagoen birziklatze sistemak ez duela ongi funtzionatzen, alde batetik, zabor asko sortzen
delako, eta bestetik, zakar ontzietara
iristen dena ez delako beti behar bezala
birziklatzen. Bilketa sistemetan pausoak
eman behar dira eraginkorrago izateko. Orokorrean, munduan sortzen den
plastikoaren %30 baino gutxiago birziklatzen da. Ecoembesekoek [ontziak birziklatzen dituen enpresa] diote beraien
edukiontzietara iristen denaren %80
birziklatzen dela, baina ikusi beharko
litzateke zer gertatzen den iristen ez denarekin.
Hasi beharko genuke gutxiago sortzen, gutxiago kontsumitzen, berrerabiltzen eta birziklatzen.

Larrialdia erabatekoa dela diote
zientzialariek. Zer esan nahi du
horrek?
Aldaketa jada ezin dugula ekidin. Aldaketa gertatzen ari da eta orain saiatu
behar dugu ez dadin gerta aukeretan
larriena. Horretarako agintariek onartu
behar dute argi gorria piztuta dagoela.
Hori da orain urgenteena eta norabide
horretan ari gara azkar lanean Klima La-

rrialdi Aliantzan, beste erakunde eta kolektibo askorekin batera. Gure helburua
da ahal den administrazio gehienetan
mozioak aurkeztea larrialdi egoera deklaratu eta hainbat neurri onar ditzaten.
Egia da, bestalde, hain helburu zabalak
izanik ez zaiela zaila egiten proposamen
horiek onartzea. Horrela, berriki ikusi
dugu nola Urkulluk klimaren eta ingurumenaren larrialdi egoera deklaratu duen

Euskal Herrian nola gabiltza alde
horretatik?
Orokorrean nahiko aurrerapauso positiboak eman dira, baina horrek ez du esan
nahi dena lortuta dagoenik, ezta gutxiago ere. Nafarroan irabazitako borroka
da, erraustegia ez da martxan jarri, baina
Bizkaian badago eta Gipuzkoako Zubietan ere abian jarri nahi dute. Ingurumenerako guztiz kaltegarriak dira. Berdin
gertatzen da mugikortasunean. Hirietan
gero eta bide gorri gehiago jartzen ari
dira eta bestelako aurrerapenak badira,
baina landa eremura joanda izugarrizko gabeziak ikusten dira, esate baterako
garraio publikoan. Nik hori sufritzen dut
Lesakan. Lan asko dago oraindik egiteke.
Irailak 22, 2019
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ko geniokeela eta soilik auto elektrikoak erabili, baina hori ere ez da soluzioa, auto horiek egiteko baliabide asko
behar da eta horrek kutsadura handia
sortzen du. Pentsatu behar dugu ea guztiok auto bana behar dugun eta beste
modu batzuk badauden batera eta bestera ibiltzeko.

Itxurakeria eta zurikeria asko dago
ekologiaren inguruan?
Ekologista agertzea modan dago, zalantzarik gabe. Enpresek maiz zuriketa
berdea, greenwashing, erabiltzen dute
irudi korporatiboa hobetzeko eta norbanakoen artean ere oso ohikoa da. Feminismoan eta beste mugimenduetan
gauza bera gertatzen da.

Nafarroan hondakinen legea lehendabizikoetako bat izan zen eta hagitz positiboki baloratu genuen. Hori bai, Madrildik zigorra heldu zen aurrerakoiegia
izateagatik.

Nafarroan eta EAEn klima aldaketaren lege berriak ari dira prestatzen.
Eraginkorrak izanen dira?
Nafarroako proposamena irakurri genuen eta lege ona iruditu zitzaigun,
nahiz eta helburu batzuk oso orokorrak
izan, horrek dakarren ur errean gelditzeko arriskuarekin. Egia esan irakurri
ditugun beste batzuekin alderatuta nahiko proiektu ona dela esan dezakegu. Ea
orain gobernu berria onartzera iristen
den. Pentsatzekoa da Madrilen PSOE
egonda legea aurrera aterako dela arazo
handirik gabe, eta ondoren hor edukiko
gaituzte zelatan ea esandakoa betetzen
duten, noski. EAEn datorren udarako
egin nahi dutela esan dute. Ikusiko dugu.

Kontzientzia eta presioa, lobby baten
modura funtzionatzen du Greenpeacek?
Bai. Norbanakoek ezin dugu dena aldatu
eta enpresek ez badute presiorik sentitzen ez dute ezer aldatuko. Hagitz eroso
daude dirua egiten. Baliabide naturalen
ustiaketan onurak ateratzen dituztenak
ez dira kalteak jasaten dituztenak, orokorrean. Horrek ikusarazten digu zein injustua den gaur egungo sistema. Ez da soilik
ingurumen krisia, krisi soziala baizik.
Irailak 22, 2019

Aberastasun eta pobreziaren deslokalizazioa gertatzen ari da?
Bai. Amazoniako sutea, adibidez, haragiaren kontsumoarekin lotu dugu guk.
Batzuentzat lotura antzematea ez da
erraza izaten, baina dena uler daiteke
ikusten badugu guk hemen kontsumitzen dugun haragi gehiena abeltzaintza
industrialetik datorrela eta abere horiek elikatzeko Amazoniatik ekarritako
soja erabiltzen dela eta han soja landatzeko lurrak lortzeko basoak erretzen
dituztela. Haragia hemen ari gara jaten
baina kaltea han jasaten dute.
Errudun sentitzen gara. Hori ona da?
Egia esan gero eta gehiago hitz egiten
dugu horretaz. Puntu bateraino jendea errudun sentitzea ongi dago. Era
berean, denok dugun ahalmenaz kontziente izan behar dugu. Aldaketak jendarteak eginen ditu eta keinu txikietatik hasi behar dugu guztiok ohiturak
aldatzen.

Austeritate mentalitatea berreskuratu behar dugu?
Hala da. Honek hartu duen tamaina izugarria da eta martxa mantsotu behar
dugu. Kontsumitzeko eredua aldatu
behar da. Bizirik iraun nahi badugu
gauza gutxiago eta denbora luzeagoan
erabili behar dugu. Mugikortasunaren
alorrean, adibidez, batzuk esaten dute
ohiko erregaiak erabiltzeari utzi behar-

Irailaren 27an mundu mailako greba
dago deitua. Zer egin behar dugu?
Hainbat aukera daude parte hartzeko.
Ez da lan greba, sindikatuek ezin dutelako jendea mobilizazioetara deitu.
Ikasleek bai, greba eginen dute, eta besteok manifestazio eta ekintzetan parte
hartuko dugu.
Lehen alertan geunden eta orain larrialdi egoeran.
Hamaika urte gelditzen zaizkigu egoera aldatzeko. Tenperatura gora doa,
eta komeniko litzateke 1,5 gradu baino
gehiago ez igotzea.

Zer gertatuko da hamaika urte pasatakoan berdin jarraitzen badugu?
Dagoeneko nabaritzen ari gara bero
kolpeak, lehorteak, suteak. Gero eta
maizago gertatzen dira eta gero eta
bortitzagoak dira. Oraingo sute askok
hedadura izugarria hartzen dute eta askotan mendean ezin hartu eta zain egon
behar izaten dute eguraldia aldatu arte
itzali ahal izateko. Horri guztiari ur gabezia larria gehitu beharko diogu. Natura nahiko ziklikoa zen orain arte. Klima
aldaketa dela-eta natura kaotikoa bilakatzen hasi da.
Eta, hemen, Euskal Herrian, ez gaude salbu…
Hemen beranduago iritsiko zaizkigu
kalte larrienak, baina ez gara salbu. Ez
dakigu nola eraginen digun hurrengo
hamarkadetan eta beldurra ematen du.
Gasen isurketa gelditzen ez badugu ur
maila igoko da eta urte gutxi barru Donostian etxea non duzun, agian ur azpian geldituko zaizu.
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guzkiarekin jaiki eta ilargia besarkatuz oheratu. Unibertsoak markatzen dituen denboren neurrira
bizi. Niretzat, horiek dira askatasunaren
taupadak. Tramontanak (Ipar haizea)
berriz ere ufatzen du Costa Brava-n. Uda
mina behin iragan ondoren, itsasoa hoztu da eta euriak mehatxatzen du. Hegazti
saldoek latitude epeletarako bidea hartu
dute, ugaztun nagienak negu hurbilerako gordeleku bila ari dira.
Iraila berriro ere. Lanaldi berri bat
abiatu da eta eguneroko bizimoduan ari
gara. Minutuak kontatzen ditugu berriro
ere, eta agendak dauka lehentasuna. Lan
merkatuaren prekarietateak ekoizpena
sustatzen du eta oporraldia pribilegioa
bihurtu dugu beharrizan izan ordez.
Aste bakar batzuk baino ez ditugu urtean atsedenaldirako, ezagutzarako eta
gozamenerako tarteak. Nagusiei eskertu
beharreko opari suerte bat.
Aitortu beharra daukat: aurten ere
ez dut hegazkina hartu. Ez duzu jakin
non egon naizen, ez baitut Instagramen
arrastorik utzi. Behinola esan zidatenez, leku ederrak kontu handiz babestu
behar dira... Humanitateak paraje gehiegi suntsitu ditu, oihan itsaso eta izarrak
konkistatu nahi izatean. Horregatik, bizitzea egokitu zaigun mundu-zatiaren
alde borrokatzen irakatsi zidaten aitona-amonek. Lekukoa hartu nien.

Itsasoari ateak eta haizeari
kaiolak jarri nahiko
lizkieketen izaki gutiziatsuak
ez dira diruz asetzen. Txiroa
uxatzen dute eta disidentea
jazartzen, euren kontrol eta
miseriatik ihes egin nahi
dutenak exiliora behartuz

Naturak inguratuta eta inguruarekin
batera bizi. Pirinioetako tontor garaietaraino igo eta hodeiak laztandu. Ibaiak
bihurtuko diren errekatan behera joan,
Mediterraneoarekin bat egin zibilizazio
itsas-andana batean igeri egiteko. “Ibiltari, ez dago biderik, ibiliaz egiten da
bidea”, zioen Machado maitatuak. Eta
hemen segitzen dugu, iraganeko aztarnez betetako xendretan zehar, haran eta
itsasertz basak ibiliaz, ahaltsuek zeruak
bereganatzeko egarriz marraztu zituzten mugetan barrena.
Duela 90 urte, geure etxean ukatu zizkiguten mendixka malkartsuak gainditu
genituen utopiaren bila. Orain, itsas olatuek gure anaia-arrebak irensten uzten
ditugu, uharte duin bat bera ere ez die-
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gu eskaintzen. Behar-beharrezko dituzten gure lurraldeekin amets egiten dute
ur-ertz urrunetan.
Itsasoari ateak eta haizeari kaiolak
jarri nahiko lizkieketen izaki gutiziatsuak ez dira diruz asetzen. Txiroa uxatzen dute eta disidentea jazartzen, euren
kontrol eta miseriatik ihes egin nahi dutenak exiliora behartuz. Hala eta guztiz
ere, hondartzak eta mendiak hor daude, nahiz eta egiari zor, horiei ere bizia
zurrupatzen ari gatzaizkie. Marrazoak,
hartzak eta hienak oldartu ahal daitezen
sortu ditugun basapiztien aurka, erakuts
biezatela ezin dela lurra ebats, lurra ez
baita inorena guztiona baizik.
Aire aratz arnastu beharra daukagu,
baina are hauts gehiago altxatzen segitzen dute, den-dena asfaltatzeko behar
duten zimentuaren hautsa, ukitzen duten guztia bihurtzen baitute errautsa.
Segi dezagun itxaropentsu. Euren pozoia
ez da arrakala guztietatik sartu, arbolak
erretzen dituen suak bihotz asko irrikaz
biziarazten ditu oraindik ere.
Egunak laburtuz doaz, udazkeneko
ekinoziorantza goaz, eta ordu bakoitza
norabidea aldatzeko instante bat da: gu
erreskatatu gaitzatela eta haiek itsasoan
lurperatu daitezela. Ziur aski oraindik
ere haiek dituzte erlojuak, ez diezaiogu
denbora gehiago lapur diezaguten aukerarik eman.
Irailak 22, 2019
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Adimen-gaitasun
handia ezkutuan

Sonia González
IDAZLEA ETA ABAR
ANTTON OLARIAGA

I

kasturte honetan adimen-gaitasun
handiko ikasleei begirako plan berria
ipini behar du martxan Eusko Jaurlaritzak. Lehenbiziko ardura: ume horiek
zeintzuk diren atzeman; prentsaurrekoan ere azaldu zenez, askok ezkutatu
egiten dutelako, bereziki neskek.
Premiak. Gaitasun handiko umeek,
zoriontsuak izateko, onarpena eta maitasuna baino ez dute behar, ume guztiek
bezala. Eta estimulu intelektualak, anitzak eta ezberdinak. Nagusitan ere zaila
da interesa gauza bakar batean zentratzea, munduan hainbat erronka berri
zain daudela jakinda. Eta, azkenik, eta ez
da kontu makala, tratu justua; min handiz sufritzen dituzte bidegabekeriak, oso
garaturik duten justizia sena dela eta.
Taldea. Goizetik konturatzen dira
gaitasun handiko umeak ezberdinak
direla. Ez dira apartekoak. Ezberdinak
baizik. Eta arraro sentitzen hasten dira.
Beste umeek ez diete ulertzen eta eurek
ere ezin dute ulertu zelan den posible
beste umeek ez ulertzea. Ezberdintasun
hori galga bihurtzen da harreman sozialetarako, umeek, azken batez, taldekide
sentitu nahi dutelako, behar dutelako.
Bakardadea. Ez lagunik egiteko gai
ez direlako. Zerbait sakonagoa da. Ingurunera guztiz doitzen ez zarelako senIrailak 22, 2019

tsazio modukoa. Gainera, zeure buruaren konpainian egotea gustuko duzu,
zeure burua lagunik onena –eta, aldi berean, etsairik ankerrena– baita.
Beldurra. Zugandik hainbeste espero duzu, perfekzio eskakizuna hain da
altua, ezen huts egiteko posibilitate hutsak guztiz beldurtzen baitzaitu. Beldurra, nagusiak zure sekretuaren jakitun
inoiz izango ote diren. Zer esperoko lukete zugandik orduan? Ze presio erantsi
ekarriko lizuke horrek? Hainbat mito
dauzkazu entzunda harrezkero halako
umeen inguruan eta ez duzu bitxikeria
bihurtu nahi. Adimen-gaitasuna mitologiaz hustea, normaltzea eta umeen harrotasuna harropuzkeriarekin ez nahastea gakoak direlakoan nago.
Frustrazioa. Zure baliorik handientzat daukazun hori ingurukoek ez
ikusteaz gain, genero estereotipoz blai,
gutxiagotzen zaituztenean. Eta zure generoari dagokion “umiltasun” aginduaren kontra borroka egiteko ezintasuna
igartzen duzunean.
Inteligentziari euskaraz “argitasuna”
ere esaten zaio, gauzak argiago ikusteko
gaitasuna delako funtsean, harago ikusteko ahalmena. Nire lako miope guztiek
ulertuko duten simil bat ipintzearren:
mundua antiojoak jantzita ikustea lakoa

da. Argiago, definituago, errazago. Ez da
aparteko ezer eta ez zaitu hobe egiten.
Harritzen nau zelan batezbesteko koziente intelektuala daukaten zenbaitek
mespretxatzen dituzten ausazko neurri
horretara heltzen ez direnak, denok, eta
eurak ere, hainbat kontura heltzen ez
garela kargutu barik. Zer-nolako pertsonak garen ez du numero batek adierazten, besteak tratatzeko moduak baino.
Harritzen nau telebistako aurkezle bat
MENSAn (Inteligentzia Koziente Altuko
Pertsonen Erakundea) dagoela errepikatzen digutenean. “Hautatuen” artean egotea merezi ote duzun erabakitzeko test
hori ez da horren zaila; egia esan, dibertigarria da, umetan halakoak egiten orduak
ematen nituenean bezain dibertigarria.
Harritzen nau apaltasun eta modestiarako agindu soziala ze barruraino sartuta daukadan. Bere gaitasunez lotsatzen ez den morroi horren jokabideak
gogaitzen nau, nahiz eta jakin pentsaera
hau aurretiaz esandakoaren guztiz kontra datorrela.
Hau guztia hitzetara pasatu dudan
lehen aldia da eta, konfesiook egin ostean, ez dakit leunago eta pisu gutxiagorekin sentitzen ote naizen edo lotsak
guztiz gainezkatuta. Eta honek ere harritzen nau.
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Euskalgintza berritzaile
edota iraultzaile?
Iñaki
Martinez de Luna
Soziologoa

E

uskalgintza herritarraren zein instituzionalaren bulkadari esker, ekimen
eta dinamika ugari abian dira euskara
bultzatu asmoz. Horietan diharduten eragilek, euskararen etorkizun osasuntsua
bermatzea dute helburu.
Hala ere, jomuga hori gizarte mota honetan betetzeko aukerarik ote dagoen
galdetzen diogu geure buruari. Izan ere,
jakina da mundu globalizatu honek albo
-kalteak dakarzkiola aniztasunari, eta zurrunbilo suntsitzaile horretan kultura eta
hizkuntza asko, naturaren hainbat espezie
bezala, desagertzeko arriskuan daude.
Hortaz, zenbait zalantza pizten da. Globalizazioaren korronte nagusi horren kontra ibiliz, posible ote da bere eragin suntsitzailea erabat neutralizatzea eta, horrela,
euskara dagoen egoera zaurgarritik betiko
atera ez ezik osasuntsu bizi eta luze irautea? Hizkuntza gutxituak globalizazioaren
mehatxutik salbu jarri daitezke, mundu
hori iraultzeko beharrik gabe?
Izan ere, hizkuntza aldaketa gizarte
aldaketa ere izanik, litekeena da meneko
egoeran dagoen hizkuntzak normalizatzeko ahaleginak ahulegi suertatzea,
aurka duten globalizazioaren indar berdintzaile eta suntsitzailea goitik behera
etetera iritsi ezean.
Azken buruan, hauxe da mahai-gainean jartzen dugun hipotesia: “Meneko

egoeran dagoen hizkuntza bat suspertu
eta biziberritzeko egiten diren ahalegin
mota guztiek ez dute arrakasta bermatzen, den-denak ez baitira gai izango
globalizazioaren joera suntsitzailea
gainditzeko eta iraultzeko”.
Galdera horren oinarrian Gizarte berrikuntza dago; hobeto esanda, kontzeptu horren baitan bereizi ohi diren
bi planteamenduak: minimalista eta
eraldatzailea. Ikuspegi minimalistak
gizarte egoera latz bat arintzeko balio duela esan ohi da, betiere gizarte
horren funtsa ukitu gabe. Hurbilpen
eraldatzaileak gizartean aldaketa sakonak eragitea bilatzen du, hala nola
botere-harremanak aldatzea, boton up
motako gobernantza bultzatzea, munduan egun nagusitzen diren balio eta
printzipioak ordezkatzea, eta abar.
Susmoa dugu euskalgintzak burutzen dituen ekintza gehien-gehienak
Gizarte berrikuntza-ren planteamendu
minimalistan kokatzen direla. Halako ahaleginek lagundu dezakete euskararen egoera kezkagarria arintzen,
dudarik gabe. Baina hori nahikoa ote
da euskaren etorkizun osasuntsua bermatzeko, ala beharrezkoa litzateke Gizarte berrikuntza eraldatzaileak aldarrikatzen duen ikuspegi iraultzaileari
heltzea?

Ahaleginean
Uxue Apaolaza
idazlea

B

uñuelen filmeko aingeruak hartu
nau: ez oturuntza batean, hondartza
udatiar batean baizik. Umeak papo
agindu duenean bertan hasi naiz hondarra kentzen etxera itzultzeko, baina gero
eta gehiago dago leku guztietan: umearen
ipurmasailen artean, betazaletan, ahoan,
pixoihalean… Karrotxoaren azpialdera
zerbait sartu eta beste aldetik beste zerbait erortzen da, eta hondarrez betetzen.
Lortu dut. Karrotxoa atzerantz jarrita atera dut, sartu bezala, harean hondoratuta. Umea, lotuta, negarrez ari da
ukabilez bere buruari kolpeka; petrilean eserita nago ni garaipena arnasten.

Kaosak han darrai, haurraren arroparen
azpian, karrotxoaren azpian, baina hala,
azpiratuta. Emaginak esana: kaosaren
erdian galduta zaudenetan, egin aurrera,
kaosaren erdian ere bidea egin daiteke.
Kaosaren erdian helburutxo bat hartu
eta xendra egitea. Mezu positibo bat.
Baina zapatila bat (eta barruan daraman galtzetina) falta dut. Gorria da eta
berehala ikusi dut han, egindako bidearen erdian. Urrun. Ezin dut umea utzi eta
haren bila joan. Ezin dut zapata bakarraz
etxera abiatu. Ezin dut hondartzatik irten. Kaosa menderaezina da. Ahalegin
gaitezen, berriro.
Irailak 22, 2019
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Milagrokoaren miraria
Fermin Erbiti
Kazetaria

N

avarra Sumari aholkuak ematen
hasteko gogorik ez dudanez, kanpotik ikusitakoa esatera mugatuko naiz: nafar eskuina, diskurtsoan zein
lidergoan, kili-kolo dabil. María Txibiteren gobernua sendotzen bada, diskurtsoa aldatuko duen ez dakit. Lidergoa
bai, seguru asko.
Maiatzaren 26an, aldaketaren aldekoak kopetilun oheratu ziren, Nafarroa
betikora bueltatuko zelakoan: eskuina
boterera berriro, sozialisten laguntzari esker. Egia da UPNren zerrenda kideen izen eta izanak zaildu egiten zuela
tratua: kakazturiko PP, batetik; foru eskubideen aurkaria, bestetik (Cs). Javier
Esparzak zama hori berehala kentzeko
eskaini omen zion Txibiteri, bien arteko hitzarmena egiteko. PSN ezezkoan
tematurik ikustean, duela lau urteko
apokalipsiaren antzekoa iragarri zuen:
gu gobernutik kanpo uzteak Nafarroaren, Espainiaren eta munduaren beraren
akabera ekarriko du.
Egia esan, Pedro Sanchezen ikuspegitik tratuak arrisku handia zuen, eta
etekin gutxi. Miraria izan da, nire ustez,
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PSNk gai batzuetan atzera
egin beharko du. Agian,
hobe ahalik eta azkarren
egitea, barne kohesioa
lortuta funtsezko erronka
batzuei eusteko: heldu
den urteko aurrekontuak,
kontuen oreka, hitzarmen
ekonomikoa berritzea...
Madrildik baimena eman izana. Milagroko batek, nork bestela, lortu du miraria: Santos Cerdan, Sanchezen konfiantzako gizona.
Txibiterena gehiengorik gabeko gobernua izanik, oposizioko bi taldeek
baldintzatuko dute haren etorkizuna:
Navarra Sumak eta EH Bilduk. Eskuin
batua, orain arte, purrustada txapelketan aritu da, gogotsu, Uxue Barkosen
garaian bezala. Muturturik eta espantuka segitzeaz gain, Txibiteren kon-

traesanak nabarmentzen saiatuko da.
Horretarako, egia esan, ez zaio aukerarik faltako. Aurreko legealdian, PSN
gogor aritu zen hainbat gaitan orain
kide nagusi duen Geroa Bairen aurka,
UPN-PPrekin bat eginik: zerga politika,
udal mapa, euskara, sinboloen legea…
Oraingo gobernuak aldaketan sakonduko badu, Barkosek-eta dioten bezala,
ondorioa begi-bistakoa da: PSNk gai batzuetan atzera egin beharko du. Agian,
hobe ahalik eta azkarren egitea, barne kohesioa lortuta funtsezko erronka
batzuei eusteko: heldu den urteko aurrekontuak, kontuen oreka, hitzarmen
ekonomikoa berritzea, mehatxuka dabilen krisiari aurre egitea, kalitatezko
enplegua bultzatzea…
EH Bilduri dagokionez, hark ere egin
du Txibite lehendakari, aukera hoberik
ez zegoela iritzita. Nire ustez, PSNren
eta EH Bilduren arteko harreman motak funtsezko beste kontu bat argituko
digu: nafarren herena politikoki baztertzeko garaia betiko amaiturik, luze
iraun dezakeen beste garai politikoan
sartzen garen ala ez.
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emakume pilotariak

Loraldiari
neurria
hartu nahian
Bat-batean frontoian eta telebistan
emakumeak esku-pilotan jokatzen
ikusten hasi gara. Emakume pilotariak
oso pozik daude lehen lerrora jauzi egin
dutelako, nahiz eta gogorarazi nahi
duten itzalean makina bat urtez jokatu
dutela, bai eskuz bai palaz. Munduko
txapeldunak ere badira hainbat joko
moldetan, inork gutxik badaki ere.
Azken hiru-lau urteko aparraldia
egituratu eta jokatzeko baldintza duinak
kudeatzeko EPE Emakume Pilotarien
Elkartea sortu berri dute. Oraingoz
eskuzkoan eta palan jarriko dute arreta.
onintza irureta azkune
Marisol Ramirez / FOKU

H

asiak dira izena ematen Emakume Master Cup txapelketarako. Urriaren erdialdean hasiko
dira jokatzen eta finalak abenduaren 15ean izango dira Barakaldon.
ETB1ek zuzenean emango ditu. Iaz
70 bat pilotarik hartu zuten parte. Hirugarren edizioa da. Arrakasta polita
izan du esku pribatuek antolatutako
txapelketak eta emakume pilotarien
loraldiaren arrazoi nagusia izan da.
Galtzen utzi behar ez den aukeratzat dute pilotariek gaur egungo
egoera, baina beti bezala, aurkiak
ifrentzua du eta hemen ere itokinak
zerrendatuta dauzkate. Ez da kasualitatea duela hiru-lau urte loraldia hasi
eta ekainaren bukaeran Emakume Pilotarien Elkartea sortzea. Hego Euskal Herriko jokalariak bildu nahi ditu
eta oraingoz 70 bat pilotarik eman

dute izena. Gaur egungo argi-ilunez hitz egiteko elkarteko lau kiderekin elkartu gara:
Patri Espinar Donostian bizi den
usansoloarra, Alaitz Badiola azpeitiarra, Garbiñe Tijero hernaniarra eta Maider Mendizabal anoetarra. Laurak dira jokalariak, eta ez
eskuz bakarrik, baita beste hainbat
joko moldetan ere. Jokatzeaz gain kirol horretako ia alor guztietan aritu
dira lanean: entrenatzaile umeekin
eta federatuekin, teknifikazioan, federazioan emakumeen pilota bultzatzen, hitzaldiak ematen... Urte luzetako eskarmentua dute eta garbi ikusi
dute azken urteotako olatua ezin dela
utzi itsaso zabalean bere kabuz ibilian. Emakume pilotariak duin arituko badira, olatua emakumeen beharretara egokitu behar da.
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BATIK BAT PALAZ. Pilotari guztiak ez dira federatuak eta eskuz jokatzen dutenak. Palaz asko jokatu du emakumeak.
Argazkia Emakumea Pilotari Egunekoa da. Aisialdian palaz jokatzeko egitasmoa da ‘Emakumea Pilotari’.

Zergatik ari gara orain
emakumeen pilotaz hizketan?

bat lan egin dute gure solaskideek eta
beste emakume askok emakume piloAzken urteotako arrakasta bi hitzetan la- tariak lehen lerrora ekartzeko saiakeburbildu digute EPEko kideek: Amarika ran, baina ez dute sekula halakorik lortu.
eta telebista. Iker Amarika larrabetzuarra Amarikak asmatu du, metxa piztu zuen
eta erakunde publikoek eta enprepilotari profesionala izan da, Bizkaisek txanpari heldu diote.
ko Pilota Federazioko tekniTxapelketa pribatuak
karia, eta orain enpresaria
eta herrietako jaialdiak
da. Federazioan zegoela
ugaldu ahala emakuegin zuen Emakume
1990etik ari dira
meak harri azpitik
Cup txapelketa, eta
emakumeak mundu
ere atera dira. Hiru
ETB1ek emititzea
mailan jokatzen palaz.
multzotan bana
lortu zuen. HurrenOrain arte ordea, ikusezinak daitezke harrobigo urtetik aurrera,
izan dira, eta azken hiru
ko kideak. Batetik,
federaziotik kanpo,
neska askok ume zienpresari moduan,
urteetan esku-pilotarekin
renetik nerabezaroekimenari izena allehertu da dena”
ra arte jokatu zuten
datu eta Emakume
GARBIÑE TIJERO
esku-pilotan. EmakuMaster Cup antolatu du
Emakume Pilotarien
meentzako aurrerabideeta urtean-urtean ikusgaElkarteko kidea
rik ez eta mutilekin jokatu
rritasuna irabazi du. EPEko
ezinda (indarrez ezin zieten
lau kideek ez dute zalantzarik,
aurre egin) pilota utzi zuten. Oraingo
enpresari honek saltzen jakin du, erakunde publikoen diru-laguntzak lortu loraldiak eraginda, gazte-gazteak ez baditu, babesletza ekonomiko pribatuak, dira ere eta sasoirik onenean ez badaueta ezinbesteko pieza: telebista. Makina de ere, pilotan hasi dira. Batek baino
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gehiagok esan digu umetako arantza
atera nahi dutela. Bigarrenik, pala jokalariak ditugu. Eskuz jarraitzerik izan
ez zuten dezentek palari heldu zioten.
Orain ere palaz aritzen dira, ikusgarri
ez badira ere, eta esku-pilota haien joko
molde kutuna ez dela aitortzen badute
ere pilotaren aparraldian parte hartzea
erabaki dute. Hirugarren multzoan daude gaztetxoak, haien ibilbidean etenik
ezagutu ez dutenak. Txikitatik eskuz jokatu dute eta burrunbak nerabezaroan
harrapatu ditu.

71 euroko kontratu
profesional ospetsu hura

Erakusleihoan daude orain, eta txanpa
pasatzen uzteko asmorik ez daukate.
Alabaina, sentitzen hasiak dira ikuskizun huts direla, emakume izateagatik
deitzen dietela sarri handik eta hemendik. Hala dio Patri Espinarrek: “Gure jarduna jokora mugatzen da. Guk ez dugu
erabakirik hartzen, ez dugu dirurik ikusten, ez ditugu baldintzak ezartzen”. Batzuetan tratua hala moduzkoa da: ordain
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eae-ko emakume
federatuen
lizentziak
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Iturria: Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza

'emakumea
pilotari'
egitasmoko
jokalariak
2004an Gipuzkoako Pilota
Federazioak 'Emakumea
Pilotari' egitasmoa jarri
zuen abian. Emakumeak
aisialdian palaz aritzeko
ekimena da. Datuok
egitasmo horretakoak dira.
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Iturria: Gipuzkoako Pilota Federazioa

ekonomiko kaskarra, pilota desegokiak,
antolaketa inprobisatuak... Kontu horiek
txapelketa eta jaialdiei dagokienez. Fokua zabalduz gero berriz, pilota osorik
egituratzen lan handia dagoela uste dute
EPEko kideek. Erakunde publikoekin eta
enpresa pribatuekin hitz egin eta emakume pilotarien jarduna duina izateko
baldintzak ezarri behar direla uste dute.
Egituratu eta profesionalizatu behar direla diotenean ondokoaz ari dira: teknifikazioa, entrenatzaileak, emakumeen
beharretara egokitutako pilotak, umeen
artean pilota joko moldeak sustatzea, ordain ekonomikoa... Gutxi-asko mutil eta
gizonekin egiten den bezala.
Azken urte hauetan dirua mugitzen
hasi da emakumeen pilotan eta urtea

joan urtea etorri konturatu dira pilotariengana ez dela ia ezer iritsi, alegia,
erakunde publikoen diru-laguntzak eta
enpresen irabaziak ez direla baliatzen
egitura sendo bat sortu eta jarduera
duintzeko. EPEko gure solaskideen iritziz, elkartea aldarrikapenak egiten hasi
denez geroztik hasi dira batzuk errezeloz begira: “Guk jarduera profesionalizatu nahi dugula esan eta hala aurpegiratzen digute: ‘Eskatzen ari zarete!’. Edo
udan hainbat partida jokatu dugula ikusi
eta: ‘Ederki ari zarete biltzen!’. Dirutzak
jasotzen ariko bagina ere!”.
Ez daukate ahazteko lehenengo aldiz
kontratu profesionalarekin jokatu zutela lau haizetara zabaldu zeneko hura.
Hedabideek zalaparta handiz kontatu

zuten. Bekozkoa zimurtu zaie gertaera
kontatzerakoan: “Kontratu profesionala? Bai, hala zen, egun bateko kontratua eta 71 euro jaso genituen. Bizkaian
ziren partidak eta batzuk Gipuzkoatik
eta Nafarroatik joan ginen hara. Ez daukagu dietarik, garraioa guk ordaintzen
dugu eta oso ohikoa da partida jokatzen
duzun herrian bazkaltzea edo afaltzea,
norberaren kontura, jakina. Guk askotan
dirua poltsikotik jarri dugu eta jarraitzen dugu jartzen”.
Kontratuen harira beste adibide bat
eman digute Tijerok eta Badiolak. Maider Mendizabal eta Patri Espinar sarri
kadete edo jubenilen pare hartzen dituzte ordaintzeko orduan. Bi solaskideen
iritziz, ez da batere bidezkoa, gaztetxoak
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hasi berriak direlako eta Mendizabal eta
Espinar munduko txapeldunak. Direna
baino ez gutxiago eta ez gehiago tratatzea nahi dute eta horretarako pilotariak
beraiek ere kontzientzia hartu behar
dutela uste dute, arriskua baitago aparraldiak txoratuta edozein baldintzatan
pilotan aritzeko, ahaztuta baldintza horietan gizonek ez dutela jokatzen, edo
beste era batera esanda, emakume direlako bigarren mailan ari direla.
EPEko kideek behin eta berriz azpimarratu dute gaurko helburu nagusia ez
dela pilotatik bizitzea. 35 urtetik gora dituzte laurek eta ez dute buruan profesionala izatea. Patri Espinar munduko txapelduna da eta ondoko gogoeta egin du:
“Nire adineko gizonak pilotatik bizi dira.
Egin ditudan kirol guztietan afizionatua
izan naiz eta mutila izango banintz profesionala izango nintzateke. Gaur egun
ezin dut ezer espero, ez bada munduko
txapelketa jokatzea musutruk”. Izatekotan ere hurrengo belaunaldiek egingo dute amets Olaizola edo Irujo bezala
profesional aritzeko, ez behintzat ilea
zuritzen hasi zaien beteranoek.
Diru kontuez ari direla, Ipar Euskal
Herriko pilotariez gogoratu dira. Beste
mundu bat dela adierazi digute, askoz
baldintza hobeagoetan ari direla.

PROFESIONALAK
XX. MENDE HASIERAN

Garai batean, ez hain aspaldi, Hego Euskal
Herriko emakume pilotariak profesionalak izan ziren. Ildefonso Anabitarte puntista profesional ohi eta pilota enpresari
donostiarrak egin zuen lehenengo aldiz
profesionalizatzeko saiakera. Erraketa
eta teniseko pilotarekin hasi ziren, baina
joko biziago baten bila, larruzko pilota
azkarrak erabiltzen hasi ziren eta horretarako erraketa gogorragoak egin behar
izan zituzten. XX. mende hasieratik 80ko
hamarkadara arte jokatu zuten Espainiako Estatuan eta Ameriketan.
Garbiñe Tijero hernaniarrak 1990eko
hamarkadara eraman gaitu jauzi batez:
“1990etik ari dira emakumeak mundu
mailan jokatzen palaz. Orain arte ordea,
ikusezinak izan dira, eta azken hiru urtetan esku-pilotarekin lehertu da dena.
Badirudi orain hasi garela pilotan, eta
gainera eskuz. Gipuzkoako Federazioak
adibidez 1990etik antolatu du herrialde
mailako txapelketa, etenik gabe, eta ez du
gizartean oihartzunik izan. Pilota egituratuta egon da, herrialde, Euskadi, Espainia,
Europa eta mundu mailan; baina palaz.
Beti ere afizionatu mailan, ez profesional.
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arrakasta. Goian, Maider Mendizabal pilotari anoetarra. Behean, telebista finalak emititzen eta
pilotalekuak beteta. Emakumeak eskuz jokatzen ikusteko grina adierazi du jendeak.

Munduko onenak izan dira batzuk, baina
musutruk aritu izan dira”.
Elitekoak alde batera utzita, aisialdian emakumeak palan aritzeko egitasmoak fruituak eman ditu hainbat urtetan.
2005-2006 denboraldian Gipuzkoako Federazioak Emakumea Pilotari egitasmoa
abiatu zuen. Orduko hartan bederatzi
emakumek eman zuten izena. Gaur egun
udalerriek eta federazioak, azken horrek
hasieran baino askoz baliabide gutxiago-

rekin, kudeatzen dute egitasmoa. 20172018 denboraldian, federazioak bideratuta, adin guztietako 101 emakumek hartu
zuten parte. Udalerriek kudeatutakoak
gehituta kopuruak erraz egiten du gora.
Pilotan egin nahi duten emakumeak
badaude. Oraingo puztualdia haize boladak ez eramateko neurriak hartzeko
ordua da, neurri duinak, gizonen eta
emakumeen jarduna berdinduko duten
neurriak.
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Maider Mendizabal
EPEko kidea eta eliteko pilotaria

Pozik emakume pilotariek lortu
duten oihartzunarekin?
Baietz esango dut. Motzak ginateke aukera hau baliatuko ez bagenu. Hala ere,
baditut hainbat arantza azken urteotako
hau dela-eta.
Zeintzuk?
Palan txapelketa irabazi eta kazetariaren
azken galdera beti zen: “Noizko emakumeak eskuz profesionaletan?”. Galderak
amorrua ematen zidan. Zergatik eskuz?
Zergatik ez palaz, zesta puntan edo xarez? Hedabideetan esku-pilota dago eta
beraz jendea eskuzkoari begira dago.
Emakume Cup antolatu zenean [Emakume Master Cupen aurrekaria] ez zidan
grazia handirik egin. Ez ziren aritu pilotaririk onenak, eta gainera, hedabideek
zioten lehen aldiz emakume federatuak
eskuz ari zirela jokatzen, eta ez zen hala.

Ez zen hala.
Nire adinekook [41 urte] orain dela 30
urte eskuz jokatzen genuen! Nik etsita
utzi nuen esku-pilota. Ondoko mutilei bigotetxoa atera zitzaien eta haien indarraren aurka ezin nuen, nahiz eta teknikoki
hobea izan. Orain dela 60-70 urtez geroztik eskuzkoa bultzatu da eta esku-pilota
ikusten dugu, baina lehenago palistak eta
puntistak zeuden lehen lerroan.

eskuz bada eskuz da. Hala ere, eskuz baino maila hobea dugu emakumeok palaz
eta hori ere esan beharko dugu.

Zer esan nahi duzue profesionalizatu
nahi duzuela diozuenean?
Prozesu baten hasiera da. 3 urteko nire
alabak pilotaria izan nahi badu izan dezala egitura bat, bide bat egina dagoena.
Emakumeen beste kirol batzuetan
egongo den antzekoa. Ez dadila ama bezala ibili: jokalari,
Esku-pilota utzi eta palan
entrenatzaile, selekzionaaritu zara. Elitean eta
3 urteko nire
tzaile eta hedabideetara
oraingo oihartzunaren
alabak pilotaria
oharrak bidaltzen ere bai.
laurdenik gabe.
Ari gara entzuten orain
Orain kalean ezagutzen
izan nahi badu,
profesional
izan nahi dunaute eta “hara! pilotaria da
ez dadila ama
gula. Bizitza guztia daramahori!”, esaten dute. 30 urte
bezala ibili” gu-eta kobratu gabe jokatzen!
daramatzat pilotan! Emakume
Ez dut aberastea eskatzen, baina
Master Cupen finalera iritsi naizebai dagokidana jasotzea. Behin ordu
lako eta telebistan bi aldiz azaldu naizeeta erdiko bidaia kotxez egin, eta nire
lako ezagun egin naiz. Eta beste kontu bat.
familia eta pilotari baten gurasoak izan
Eskuz baino hobea naiz eta gara palaz.
genituen ikusle. Gazta erdia eta ardo botila eman zizkidaten. Nik ez dut horrela
Zer esan nahi duzu?
itzuli nahi etxera. Ez, mesedez, gazta eta
Esan dizut, emakumeen pilotaz sortu
ardoa ez zaizkit gustatzen.
den interesa ezin dugu galtzen utzi eta
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URRIAK 12 DONOSTIAN

deskolonizatzeko
eguna

ARGIAren
eskutik
Euskarazko hedabide independente batek mendea
betetzea ez da ahuntzaren gauerdiko eztula.
Ospatzeko festa nagusia urriaren 12an egingo dugu,
Donostiako Alde Zaharrean, kalea hartuz. Zein egun
hoberik Euskal Herrian burujabetzak praktikara
eramanaz jai herrikoi eta librezalea egiteko?
Ez gara gu "Hispanitatearen egun" izendatutako
horretan hainbat hedabidek albiste bihurtuko
duten ahuntzari begira geratuko.
estitxu eizagirre kerejeta
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E

uskal Herri osoko adin guztietako euskaltzaleei dago zuzenduta
jaia: Argia Jendeak ospatu dezagun guztion ekarpenari esker
iritsi dela hedabidea 100 urteak
betetzera, eta oraindik kide ez diren
euskaldunek festaren bidez ezagutu dezaten Argia, bere txikian eta informazio
burujabetzaren bidez irakurleoi burua
deskolonizatzen laguntzen digun komunikabidea.
Izaera librea eta parte-hartzailea
izango du egunak. Doan izango dira
ekitaldi guztiak eta herritarrok festa
jartzaile izango gara, ez "kontsumitzaile" (egitarau osoa da horren adibide.
Egitarauaren xehetasunak, astekariaren kontrazaleko kartelean): txikienak
"Zomorro bila" arituko dira goizean
Urgullen Iñaki Sanz biologoarekin eta
Eñaut Aiertzaguena marrazkilariarekin.
Eguerdian, helduagoek "Deskolonizazioa" gaia ardatz izango duen ibilbide
historikoa egingo dute kalez kale Urko
Apaolaza historialariak gidatuta eta
Miren Artetxe eta Beñat Gaztelumendi bertsolariek zirikatuta. 13:00etan
guztiok elkartuko gara Konstituzio Plazan, soka-dantza herrikoia dantzatzeko (xehetasunak Itsaso Zubiriak azaldu
ditu astekariaren Komunitatea atalean,
eta dantza pausoak ikasteko bideo tutoriala ikus dezakegu argia.eus webgunean). Arratsaldean, besteak beste,
Nortasun Agiri Arrotzen Jaurtiketa Txapelketan arituko gara. Ondoren, Alkorta anai-arreben soinu eta panderoak
astindurik kale-jira dantzaria egingo

nortasun agiri arrotzen jaurtiketa txapelketa. 2014ko ARGIA Egunean, Usurbilen egin
zen lehenengoz Euskal Herrian Nortasun Agiri Arrotzen Jaurtiketa Txapelketa (Herrialde Katalanetan
hasi zuten herri kirola gurera ekarriz). Geroztik Oñatin, Ondarroan eta Gasteizen egin da ARGIA
Egunetan, eta beraz, urriaren 12an Donostian egingo duguna V.a izango da. Errekorra 40 metroan
dago: Ondarroan jarri zuen Oier lekeitiarrak.

dugu Alde Zaharreko kaleetan barna.
20:30ean hasita, Trinitate Plazan punta
puntako kontzertu emanaldia gozatuko
dugu aire librean.

bete betean festara
Euskaltzaleon komunitatea bildu eta
bagarela ospatuko dugu festan. Festek

garen hori indartzen dutenez, Argian
baliatu dugu plazara atera aurretik
kontzienteki erabakitzeko nolako festa egitea nahi dugun, bizitzako hainbat
alorretan guztiok bizi ditugun menperakuntzak gainditzen lagundu dezan.
Euskalduna eta Euskal Herriko lurraldetasuna kontuan hartuta egina izango
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da eta gorputz anitzek plaza hartzea
sustatuko du (adinez, generoz, azalez,
ezaugarriz...),
Gustu handiz eta intentzio politiko
osoz hautatutako edukiak gozatuko
ditugu: horren adibide izango da egun
osoan zehar entzungo den musika, eta
orain arte erreportajean aipatu ditugun ekitaldiez gain, Aimar Uribesalgok bazkalostean eskainiko duen Pobresiak emanaldia, umore zorrotzez
egungo arazoak poesian jorratzen dituena.
Festak ez du kontsumoa bultzatuko: ekitaldi denak doan eta libre izan
daitezen, erakunde publikoen eta enpresen laguntza bilatu du Argiak eta
beraz, gastuei aurre egiteko ez du kontsumismoa oinarri izango. Adibidez,
Komunonak etxeari esker zortzi iturriko aska eskura izango dugu, hiriko ura
edateko. Ura zaindu beharreko hondasun publikoa baita. Trinitate plazan
egingo dugun bazkaria ere herrikoia
izango da: Argiak mahaiak, aulkiak
eta Saizar sagardo upela jarriko ditu,
eta janaria bakoitzak etxetik edo inguruko ostatuetatik eramango dugu.

Irailak 22, 2019

zomorro bila urgullen, bi bitxori jarraika. Iñaki Sanz-Azkue biologoa eta Eñaut
Aiertzaguena marrazkilaria izango ditugu gidari, 11:00etan Trinitate plazatik abiatuta. Zomorro bila
jolastu nahi? Bertako animaliei buruzko hainbat bitxikeria ikasiko ditugu ibilbidean zehar.

argiaREN
MENDEURREN
FESTA

EGITARAUA

URRIAK 11 OSTIRALA
21:00 Napardeath film trilogia
Trinitate plaza

URRIAK 12 LARUNBATA
11:00 Zomorro bila Urgullen
Iñaki Sanz biologoa eta Eñaut
Aiartzaguena marrazkilariak gidatuta.
TRINITATE PLAZATIK HASITA

12:00 Ibilbide historikoa
kalez kale Txistulariek gidatuta,
Urko Apaolaza historialariaren
azalpenekin eta Beñat Gaztelumendi eta
Miren Artetxe bertsolariek zirikatuta.
TRINITATE PLAZATIK HASITA

13:00 Soka-dantza
Konstituzio plaza

14:00 Bazkari herrikoia Saizar
sagardo barrika, mahaiak eta aulkiak.
Janaria bakoitzak berea eraman.
Trinitate plaza

soka-dantza herrikoia. Eguerdiko 13:00ean Konstituzio plazan soka-dantza egingo dugu, Jose
Ignazio Ansorenak zuzendutako Donostiako Txistulari Bandaren doinura. Dantzaren zati nagusiak
Amaiur Luluaga eta Aiert Beobide dantzariek egingo dituzte eta Axeri-dantza-ren zatia, nahi dugun
herritar guztiok, taldetxotan. Pausoak ikasteko bideo tutoriala dugu argia.eus webgunean. Ikasi eta
lotu gaitezen dantzara!

Elikadura burujabetzari eusteko eta
egungo kolonialismoaren oinarri diren multinazionalen eskuetatik ahalik gehien askatzeko, bertako edariak
zerbitzatuko ditugu txosnan (Pagoa
eta Otsaihen garagardoak, Besa ardoak, Korrikolari freskagarria, Bio-K
zukua...).
Eta noski, kazetaritza independentea
bultzatu nahi duen herritar orok aukera
izango du ekarpena egiteko, baita Ar-

giako kide egiteko ere, eta baita azken
aldian argitaratu ditugun liburu, kamiseta, poltsa eta jolasak erosteko ere.

"BOTA dezala euria lasai"
Gorputzak nahi baino azpiegitura
gehiago eskatzen dizkigunok, gauden
lasai: euririk bada aterpea bermatuko
digu karpak (eguraldi ona bada, aire librea nahiago). Eta komun publiko ederrak ditu Trinitate plazak.

16:00 Pobresiak emanaldia
Trinitate plaza

17:00 Txirri-Mirri-Txiribiton Junior
San Telmo plaza

18:00 NAN arrotzen
jaurtiketa txapelketa
Trinitate plaza

19:00 Kalejira dantzaria
Trinitate plazatik abiatuta

20:30 Kontzertuak
Amaren Alabak
Mursego
Balerdi Balerdi
Niña Coyote eta Chico Tornado
Trinitate plaza

GORA

EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA!
Denona eta denontzat
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adin guztientzako festa
Txikienek "Zomorro bila Urgullen" ibili
ahal izango dute, eskulan txokoan
aritu eta Txirri-Mirri-Txiribiton
Juniorren emanaldiarekin zoratu.
Gazte eta gazte izandakoek kontzertu
sorta potentea gozatu ahalko dute
iluntzetik aurrera. Eta hilak pizteko
moduko zinema emanaldia egingo
dugu bezpera gauean plaza irekian.
Ekitaldi guztiak izango dira doan eta
libre. Argia zaleok, zabaldu inguruan
eta goazen festara!

lanean txanda bat egiteko prest?
Dagoeneko hasi da Argia Jendea izena ematen, mendeurreneko festa nagusian laguntzeko. Bakoitzaren trebezientzako bada lanik: txosnan txandaren bat egiteko
bizia bazara; edo zure inguruan festa iragarriz bost kartel pegatzeko prest bazaude; muntaia-desmuntaian abila edo indartsua bazara; umeen ekintzetan laguntzeko eskua eta umorea badituzu... Guztion esku-lana izango da ongi-etorria. Idatzi
zertan laguntzeko prest zauden adieraziz helbide honetara: argiak100urte@argia.
eus. Lanak eta ardurak banatu egiten ditugu Argian, beraz, ez kezkarik izan, izena
ematen dugun guztiok egingo dugu lana neurrian eta festa ahalik neurrigabeen.
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Errelato berri bat eginez gero,
bizi duen etenalditik
atera liteke gizartea”
Hasier Arraiz, irakaslea
Gasteiz, 1973. Filologia Erromanikoa ikasia. Sortuko presidentea eta
EAEko EH Bilduko legebiltzarkidea izana. Gasteizko Ekialdea
institutuan irakaslea da egun. Literatura irakasten die 14 eta 16 urte
arteko gazteei. Maitasun keinu bat besterik ez (Erein) entseguaren
egilea. Nazio kontakizun berria proposatzen du liburuan: “Etenaldi
batean gaudela onartu behar dugu, hortik ateratzeko abiapuntu
bakarra baita”, esan digu. Gasteizko Artium Museoan solastatu gara.
Mikel Asurmendi

“Iragan garaietan, gatazka politiko
gordinean bizi ginela, ez genion gure
buruari hainbat galdera egin”, esan ohi
duzu. Zein galdera?
Gasteizkoa izanda, nik ezin dut ezker abertzaleko beste kide batzuek esan dituzten
gauzak esan. Adibidez, “nire ama preso
egon da” edo “nire osaba erbestean ezagutu nuen” edota “senide hura ez nuen ezagutu, hil zutelako”. Ez nik ezta nire lagunek
ere. Guk Euskal Herrian alde bi zeuden
garaia ezagutu genuen: alde bat ala bestea.
Eta argi genuen, alde batekoak beste aldekoak baino zapalduagoak ziren eta horien
aldeko hautua egitea erabaki genuen. Hala
ere, horiek horrela, hainbat galdera ez genuen egin. Esaterako, “Gatazkan parte hartu behar genuen ala ez?”.
Zuen aldekoak zein ziren zehazki?
Bada, ezker abertzalearen imajinarioan
ordezkatuta sentitzen ziren guztiak: euskaldunak, emakumezkoak, langileak, intsumisoak, gazteak, hau da, sistemaren
ankerkeriak gehien pairatzen dituztenak.
“Agian ez dugu denetan arrazoi, baina une
honetan hemen ñabardurak egiteko mar-

DANI BLANCO

jinarik ez dago”, pentsatu genuen. Ideologikoki gure burua lantzen ari ginen eta
gatazkan murgiltzea hobetsi genuen.

Gatazkak sorrarazten zituen biktimekiko zer-nolako enpatia zenuten?
Gu alde batean izanda, adibidez, Lasa eta
Zabala kasua bizi izan genuen bete-betean. Gu bezalakoak ziren, gazteak, egin
zizkiotenak gure larruan sentitu genituen.
Haiek guk bezala mundu hau aldatu nahi
zuten gazteak ziren eta gure enpatia haiekikoa zen. Ni garai hartan, intsumisoa izateaz gain, Gasteizko Gaztetxean nenbilen.
Hala Bedi irratiko kide nintzen eta modu
naturalean lagunok auzoko HBn parte
hartzen hasi ginen. Liskarrak kalean topatu genituen, aurrez aurrekoa izan zen:
Xingola urdina-koak batetik eta EH Askatu
-koak bestetik. Guk argi eta garbi genuen
zein zen gure aldea, besteak beste, beste
aldean boteretsuak baitzeuden.

Konparazio baterako: ETAk Miguel Angel Blanco PPko zinegotziaren hiltzea
nola barneratu eta “kudeatu” zenuten?
Bada, nire kasuan kontraesan askorekin.

Ni une hartan Jarrai-n nengoen eta garai
hartako kide eta lagun handi bati, “gertatuak barrua astindu dit” aitortu nion. Nahigabe handia hartu nuen, egindakoa berez
gogorra zelako, eta gure herriaren gehiengoaren erreakzioak, masa hedabideen manipulazioaz haraindi, zalantzak sorrarazi
zizkidalako. Aldi berean baina, etsaiak, estatuak, gure zalantza guztiak uxatzen edo
“argitzen” zituen. Hurrengo egunean gure
aurka sekulako kolpeak jotzen zituen, gure
zalantzak eta kontraesanak baldintzatuz,
eta praktikan gure lehengo posiziora lerraraziz. Zintzoki esanda, nik horrela bizi
izan nuen ataka hura.
Egun “gertatu zena, gertatu zitzaiguna”-ren zergatiak ulertzen hasi al da
euskal jendartea?
Hasteko, euskal gizarteak lasaitu ederra hartu zuen ETAren borroka armatua
amaitutakoan, jendeak aspalditik ez baitzion zentzurik ikusten indarkeria erabiltzeari. Gehiengoa ohartu zen gatazkak
gizarte osoa begi puntuan jarri zuela. Jendeak orrialdea azkar pasa nahi izan du eta
gertatua zena ulertzen doa astiroago.
Irailak 22, 2019
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modernizatu nahi izan zuen eta bere garaira egokitu. Euskal nazionalismoa demokrazia liberalaren aldera lerrarazi zuen,
AEBetako eta Bretainia Handiko demokraziak eredu. Baina hura ere mito hutsala
izan zen, Gerra Hotzak zapuztu zuena nolabait. Hiru une historiko horietan Euskal
Herria bizi-bizirik izan zen, munduan bere
lekua bilatu zuen, bere historia kontatzeko
modu bat erdietsiz.

Zein aldek barneratu behar du gehiago? Ezker abertzaleak? Beste aldeek?
Hor dago koska. Egia esan, ez dakit oinarrizko adostasunak lortzeko ere gai
izango ote garen. Liburuan premisa hau
erabili dut: frankismoaren errepresioak
sorrarazi zuen ETA. ETA izan baitzen herritar batzuek faxismoari erantzuteko
bitartekoa. Gero, lehen desadostasuna
1978an izan zen, trantsizio garaian. Batzuen ustez, ETAk bukatu behar zuen.
Beste batzuentzat, ni barne, Trantsizioa
frankismoaren itxiera faltsua izan zen,
40 urte pasa ondoren, ETA amaitu denean, orduan Trantsizioa onartu zuten
askok ere frankismoak mozorrotua jarraitu izan duela diote, ETAk Trantsizioan amaitu behar zuela ziotenek ere
bai. Izan ere, ETAk jarraitu izana frankismoaren itxiera faltsuaren beste ondorio
bat da. 40 urteotan, estatuaren errepresioak, estatu botere egitura frankistek
beren horretan jarraitu dute gaur egunera arte. ETAk Trantsizioan amaitu behar
zuela ziotenek orain azken hori “onartzea” kontraesankorra da. Noski, ETA
berandu amaitu zela? Hori ere bai.
Behinola, “ETAn diziplina baloratu
da, sorkuntzaren gainetik” esan
zuen Emilio Lopez Adan Beltza
gasteiztarrak. Haren autokritika
modukoa, kritikatua izan zen.
Ni ataka horretan ere sentitu naiz. Askotan
esan dut, zenbait egoeratan ñabarduretarako marjina eskasa izan dela. Batzuetan,
gauzak zehatz-mehatz ez adierazteak, edo
adierazteak ere, lubakiaren beste aldean
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kokatzen zintuelako. Baina, aldi berean,
ez dakit gatazka logika batek ahalbidetu
ote dezakeen beste egoerarik. Nik uste dut
ezetz. Horregatik guztiok gatazka logikaren biktima izan garela diot. Neurri ezberdinetan noski, baina gizarte osoa izan da
gerra logikaren biktima.

Zure belaunaldikoek izugarri sufritu
duzue. Mundua aldatzea amets,
dezepzioa eta nekea jaso dituzue.
Baina, hori ez zaio belaunaldi horri
bakarrik gertatu.
Tira, aldiak gero eta konplexuagoak dira,
baina belaunaldiak ez daude gaur egun
horren bereizita, gauza gehienak elkarrekin aritzen dira. Halere, Hauxe esan
nahi izan dut: Euskal Herrian 90eko hamarkadan plaza publikora atera ginenok
gatazka hori topatu eta heredatu genuen.
Aldiz, orain esan dezakegu, gure belaunaldiak gatazkaren etapa hori gainditu
duela eta geurea dela beste etapa batera
pasatzeko ardura. Oraingo belaunaldia ez
da gatazka horretan murgildu, eta bere
sormena eta energia askatzeko beste eremu bat eskaini beharko genioke, haren
gainean askatasunez eraiki dezaten.

Autokritika egin beharra dagoela
Zure belaunaldiko idazle andana bati
diozu. Hori ere berandu heldu al da?
“Neoliberalismoari paradigma kulturaBerandutzen ari ote?
la kenduko dioten fikzio lanak sortzea”
Nik egin dudan autokritika oso neure
proposatzen diezu. Hor badago
buruarenaz izan da, ezin daiteke
misio eskaera moduko bat.
bestela izan. Esan dut beranNik euskal kulturaren
du egin dudala, hori lehen
inguruan berpizte mogauza. Halere, autokritiduko bat eman dadin
kei buruz zalantzak diGatazka armatua amaitu
lagundu nahi nuke.
tut. Izan ere, ez dakit
besteek, beste aldean
denean geure burua ikusten Proposamenak egizeudenek, inoiz pendugu ispiluan, eta ez dirudi, tera ausartu naiz,
eztabaidak sustatzetsatu ote duten nik
oro har, pentsatu genuena ko asmoz. Horrekin
berandu egin badut,
garenik, ez gara heroiak
nahi nuen esan, postedo gure aldekoek, ez
modernismoak adieden izan haiek isilik jaezta antiheroiak ere,
razten zuen mundua
rraitzen dutelako gure
arruntagoak gara”
aldatu dela, postmoderaurka egindako injustinismoa ez dela dagoeneko
zien aurrean, guri urratutako
sortzen ari den mundu berria
eskubideen aurrean.
adierazteko gai. Nire ustez, herri gisa aurrera egiteko, paradigma kultural berri
Liburuan diozunez, “iragana ezagutzea
batek – euskal ikuspegi batetik – konfuntsezkoa da, orainean elkar ezagutatu behar du mundu berri hori, bere
tzeko eta modu eraikigarrian aritzeko:
aurrean esku hartuz.
mitoak erori behar dira, dela Sabino
Arana, dela Txabi Etxebarrieta...
“Jarrera etiko zilegi bakarra antikapiHala ere, nik biak onartzen ditut. Bien artalismoa da. Neoliberalismoak eragintean, ez dezagun ahaztu Jose Antonio Agidako hiper azelerazioaren ondorioen
rre lehendakariaren unea. Agirre lehenkontra aritu behar dugu” idatzi duzu.
dakariak Sabino Aranaren nazionalismoa
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Hau ere badiozu: “Baina inork inori
ezer inposatu gabe”. Sistemaren inposizioak hor daude. Iraganeko esperientzia ikusita, zure nahiak utopikoa
dirudi. Zein da zure irakaspena?
Gure akats edo gabezietako bat, mugimendu politiko gisa, estatuari aurre egiteko
moduan izan da –hala ere, inork ezin dezake ukatu erresistentziarako erakutsi dugun gaitasuna–, bide horretan batzuetan
ahaztu genituen subjektibitateak. Hau da,
“gu” hori, “ni” pila batez osatuta zegoela,
eta “ni” horiek desberdinak zirela. Askotan “ni” horiek zer-nolako sentimenduak
eta bizipenak zituzten ahaztu genuen “gu”
orokor horren alde. “Gu” horrekin kontuz
aritu behar dugula aditzera eman nahi dut.
Garrantzitsua da “gu” berriak osatzea, “komunitate anitzak” eraikitzea, eta posiblea
bada are indartsuagoak izatea, hori baita
kapitalismoari, egungo sistemari, aurre
egiteko modu bakarra, betiere “ni” guztiak
aintzat hartuz eta errespetatuz
Belaunaldi berriek zer behar dute
beren ideologia eraikitzeko?
Bada, kontraesanak kontraesan, gauzak
ez direla ez beltzak ez zuriak, ñabardura
pila dagoela, egia osorik ez dagoela, eta
egia bakarra dela egia guztiek osatzen
dutena. Hori da postmodernismoaren
legatu aprobetxagarria.

Inork liburua kritikatu izan du,
“egia osoa ezagutzea ezinezkoa dela”
diozulakoan.
Baina saiatu behar dugu hurbiltzen egiara, guztiz posible ez bada ere, ahalik eta
hurbilen egon gaitezen. Baina iraganari
begira baino etorkizunari beste modu batez begiratzeko. Hau da, herritar gehienok
irudikatuko eta partekatuko dugun amets
baten bila, ez amets bakarra, baizik eta
amets askok osatutako zerumuga, herritarrok harantz batera ibil gaitezen. Nire
buruan, noski, zerumuga horrek ez du tokirik Espainiako eta Frantziako lege markoetan, gainditzen ditu, baina hori herri
gisa egin beharreko ibilaldiaren ondorio
izango litzateke. Hartara, agian, errelato
berri bat eginez gizarte honek gaur egun
bizi duen etenaldi horretatik ateratzea eta
abian jartzea lor dezakegu.
Postmodernismoa paradigma kultural
gisa agortu da. “Mundu osoa mundu
bakarra” dela diozu. Bai ote?
Zoritxarrez bai, hori da azken globalizazioaren ondorio latzetako bat. Egia da
mundu bakar honetan mundu asko daudela. Baina denek honetara etorri nahi

dute eta ez diete uzten. Hain zuzen ere,
kultura ikuspegi batetik, postmodernismoak lagundu zion neoliberalismoari aurrera egiten, eta oraintxe mamitzen ari
den mundua are okerragoa da. Neoliberalismoaren hiper azelerazioaren ondorioz, oraintxe “demokrazia ez-nahikoa”
bizi dugu. Ez da nahikoa boterean daudenentzat. Botere gosea asetzeko aurreko
demokraziaren mugak gainditzeko prest
dauden tirano berriak sortu dira: neofaxismoaren eta ultraeskuindarren gorakada hortik dator. Ematen du, ezkerrean
gaudenok, demokrazia liberala gogor kritikatzen genuenok orain salbatu behar
dugula demokrazia liberala bera.

Egingarria al da gizartea osatzen
dugun komunitate eta gizabanako
guztien arteko “nazio kontakizuna”,
gutxienez hiru nazio asmo direnean?
Baietz uste dut. Posible izan daiteke,
kontuan hartuta gainerako nazio sentimenduak errespetatu behar direla. Nik
euskal ardatzaren inguruan Euskal Herrian dauden gainerako hizkuntzak, kulturak eta nazio sentimenduak errespetatuko eta artikulatzen asmatuko duen
nazioan sinesten dut.
Baina euskal nazioa, nazio gutxitua da.
Bai, beti gutxitua izan da, badakigu nazio
gutxituak nola sentitzen diren, baina nik
enpatia hori gainontzenganako transmititzeko gauza garela uste dut. Bakarrik espero dut gure buruaren jabe izango garenean
nazio gutxituen alde jokatzen jarraitzea.

rrean, haien gelan hemezortzi ume daude.
Bederatzi naziotasun ezberdinak daude
horien artean. Euskal naziotasuna hamargarrena. Euskaraz ikasten ari dira, denek
elkar ulertu eta hitz egiten dute eta elkarrekin jolasten dira. Gero, norberaren
etxean arabieraz, gaztelaniaz, katalanez
edo euskaraz bizi dira.

Alabaina, espainiar nazionalismoak
onartzen du egoera hori? Zure amets
hori partekatzeko prest al dago?
Ez. Espainiar nazionalismoak bakartasuna
defendatzen du arlo guztietan: hizkuntza
bakarra, kultura bakarra, izateko modu
bakarra. Euskaldunok proiektatu beharko
genukeen nazioak guztiz kontrakoa izan
beharko luke. Gure bidea egin nahi badugu, bakartasun horren kontra egin behar
dugu, gure nazioak poliedrikoa izan behar
du, alde askotarikoa, non eroso bizi izango
diren, Afrikatik, Asiatik edo Ameriketatik etorritakoak, baita espainiarrak edota
frantsesak ere. Guztiok batzen gaituena
euskaraz bizitzea izango da, gure proiektua gizartean dagoen aniztasuna aintzat
hartuz integratzailea delako. Horren oinarria elkarrekin bizitzen jarraitu nahi izatea
da, uste dut hori nahi dugula, eta ez da gutxi. Espainian, hori ez da gertatzen.

Nola uztartu daiteke euskal identitatea
komunitate anitz batean?
Amets bat partekatuz, geure burua etorkizunera proiektatuta.

Zer motako ametsa?
Euskal gizarteari begiratu behar diogu horretarako. Geure burua engainatzeari utzi
behar diogu, pentsatuz hau edo beste hori
garela. Gatazka armatua amaitu denean
geure burua ikusten dugu ispiluan, eta ez
dirudi, oro har, pentsatu genuena garenik, ez gara heroiak ezta antiheroiak ere,
arruntagoak gara. Gasteizko kaleetan ibiliz
gero, kontura gaitezke nolakoa den gaur
egungo euskal gizartea. Horren arabera
pentsatu behar dugu zein “amets” mota
partekatu dezakegun.
Egiari zor, euskal nazioaren imajinarioa Gasteizen zinez aldatu da azken
50 urteetan.
Bistan da. Nire alaben eskolan, Alde Zaha-
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Altzairuzko oihala
eta gerriko berdea

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

E

worldatlas.com

uropa 1989ko uda. Altzairuzko Oihala, kontinentea goitik behera zeharkatzen zuen milaka kilometroko hesia,
Varsoviako Itunpeko ekialdea eta NATOren eraginpeko mendebaldea zatitzen zituen muga, urratzen hasi zen. Abuztuaren
19an Gyula Horn hungariar oposizioko
kideak, austriar gobernuaren babesarekin, “piknik paneuroparra” antolatu zuen
Austria eta Hungariaren arteko mugan.
Milaka pertsonek zeharkatu zuten muga
egun hartan eta, jendetza ikusita, Hungariako armadak esku hartzea arriskutsua
zela erabaki zuen. Biharamunean berriro
itxi zuten muga. Baina irailaren 11n behin
betiko irekiko zuten bi herrialdeen arteko
muga zatia. Eta azaroan, Berlingo Harresia bota zutenean, gertatu zen sinbolikoki
Altzairuzko Oihalaren amaiera. Polonia
izan zen gobernu sozialista kentzen lehena. Besteak atzetik etorri ziren.
Lau hamarkadatan hesia oztopo izan
zen gizakientzat. Beste espezie askorentzat, ordea, askatasun eremua izan zen.
Heriotzarekin lotu ohi da bi blokeen arteko muga –Berlingo zatian “soilik” 125200 pertsona hil zituzten tiroz harresia
zeharkatzeko ahaleginean–, baina lur-zerrenda luzean bizitzak eztanda egin zuen.
Nekazaritza, eraikuntza edo bestelako
giza jarduerarik gabe, tokian tokiko ohiko landare eta animalia espezieak asko

Altzairuzko oihalaren zati bat orduko Txekoslovakia eta Austriaren artean.

ugaldu ziren alanbre arantzadunen eta
zaintza dorreen inguruan. Eta lehenago
oso urriak ziren 600 espezie inguruk ere
eremua hartu zuten: igarabak, zikoina
beltzak, perla muskuiluak, Arvalis igelak, pitxartxar nabarrak, artzandobiak,
Paphiopedilum orkideak… geroz eta maizago agertzen hasi ziren, gizakientzat debekatuta zegoen paradisu berde estuan.
70eko hamarkadan, lehen sateliteko
irudietan Finlandia eta SESBen arteko
muga militarizatua baso mardulek estaltzen zutela ikusten zuten. Eta Alemania
zatitzen zuen mugan ikerketa ornitologikoa egin zuten: biodibertsitatea oso handia zela ondorioztatu zuten. Oihala erori

ondoren, pixkanaka eremua babesteko
ekimen puntualak martxan jartzen hasi
ziren han eta hemen.
Altzairuzko Oihal ohia 12.500 km luze
da eta 24 estatu eta 8 eskualde biogeografiko zeharkatzen ditu Laponiatik Balkanetaraino. Duela 15 bat urte Europako Gerriko
Berdea ekimena sortu zen, geroago, EuroVelo13 izenekoa eta beste batzuk. Guztiek eremu naturala babestea dute helburu,
baina gizakiek ere probetxua ateratzeko
moduan –bizikletentzako ibilbideak egokituz, adibidez–. Ikusteko dago bi helburuak
bateragarriak diren ala ezusteko altxorra
benetan babesten jarraitzeko modu bakarra
debekua eta alanbre arantzaduna diren.

Baionako juduen hilerriak 330 urte
XVII. mendean Inkisizioak juduak Iberiar
penintsulatik bota zituenean, horietako
zenbait Baionan errefuxiatu ziren. Baionako harresien barruan bizitzea debekatua zutenez, Santispiritu auzoan kokatu ziren. Eta 1689an hilerria ireki zuten.
Egun hilerriak 2 hektarea eta ia 4.000
hilobi ditu; Europako bigarren handiena, Amsterdamekoaren ondoren. Hilobi zaharrenak guztiak tamaina berekoak

dira eta inskripzioak gaztelaniaz. XIX.
mendean aberatsenak hilobi handiagoak
egiten hasi ziren eta bi zatien arteko aldea
nabarmen ikusten da. Gainera orduan,
Frantziako Iraultzatik aurrera, hasi ziren
inskripzioak frantsesez egiten. Bidaxunen
eta Bastidan ere badira juduen hilerriak,
baina itxita daude; Baionakoa da inguruan irekita dagoen bakarra, oraindik ere
juduak bertan ehorzten diren bakarra.
Irailak 22, 2019
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euskaraldia

Simulakroa
Donostian
eta Lautadan
Aurten ez da Euskaraldirik izango,
baina Donostiako Intxaurrondo
auzoan eta Arabako Lautadan egingo
dute. 2020an, ariguneak sortuko
dira Euskaraldian, alegia, kolektibo,
establezimendu, lantegi eta erakunde
publikoetan euskara ulertzen duten
taldetxoek euskaraz jarduteko ariketa
egin ahal izango dute. Ariketa berria
izango denez antolatzaileek proba
pilotuak egin nahi zituzten. Lautadak
eta Intxaurrondok proba ez, baizik eta
egiazko ariketa egingo dute.
ONINTZA IRURETA AZKUNE
lautadako euskaraldia

A

rabako Lautadan urriaren 21etik
27ra egingo dute Euskaraldia, zazpi
egunez. 2020rako simulakroa deitu diote beraiek. Belarriprest eta ahobiziak izango dira eta txapa jarriko dute, iaz
bezala. Berrikuntza ariguneak dira (ikus
koadroa). Ekainaz geroztik ari dira bisitak
egiten kolektibo, establezimendu, lantegi eta erakunde publikoetara. Lautadan
660 identifikatu dituzte. Entitate horietako pertsonen euskara ezagutza jakinda
kalkulatu dute 221 arigune presta ditzaketela euskaraz aritzeko. Horietatik 86
gune barrura begira sor daitezke; adibidez, lantegi batek langileen arteko bilerak
euskaraz egiteko taldea osa dezake. Beste
135 kanpora begirako guneak lirateke,
adibidez, saltoki handi batek bezeroak
euskaraz artatzeko saltzaile taldea presta
dezake. Euskaraldiko batzordekoek proportzioak aspaldi kalkulatu zituzten: 660
entitate horietatik %25ak hartu ahal izango du parte arigune gisa, gainerakoek ezin

dute, ezin baitute talderik osatu partaide
etxe barruan antolatu beharko dute.
guztiek ez baitakite euskaraz eta ulertzea
Haien ardura da taldean belarriprestak
ezinbesteko baldintza da taldeak euskaraz
eta ahobiziak osatzea eta urrian, taldean,
funtzionatzeko. Beste zifra bat: 86 barne
ariketa egitea.
ariguneetan Lautadako 520 herriAsier Lafuente Lautadako
tar daude. Euskaraldiko baEuskaraldiko koordinatzaitzordekoak eskualdekoak
lea da eta badaki errazedira, eta jendea ezagunetik hasi direla, alegia,
Euskaraldiaz gain
tzen dutenez, detektatu
euskaraz ulertzeko gai
beste zerbait egon behar
dituzten taldeetan ia
diren taldeak detekda. Erakunde publikoek
zehatz-mehatz esatatu dituzte eta haiek
ulermen unibertsalaren
teko gai dira zenbat
gonbidatu dituzte
pertsona diren eusabiadura azkartzeko neurri Euskaraldian parte
karaz ulertzeko gai.
hartzera. Eskualdemakroak hartu behar
Lautadan 13.000 perko entitateen %75ak
dituzte”
tsona bizi dira.
ez du parte hartuko
Asier Lafuente
Beraz, urriko simulaeta portzentaje hanLautadako euskaraldiko
krora begira 221 ate joko
di horrek kezkatzen du
koordinatzailea
dituzte eta arigune izateko
Lafuente: “Halakoa da gure
proposamena luzatuko diete. Onegoera soziolinguistikoa. Entitadoren, balizko ariguneek etxe barruan
teen %25ak parte hartzea gutxi irudierabaki beharko dute Euskaraldian parte
tzen zaigu, eta hala ere badakigu horiek
hartuko duten ala ez, eta baiezkoa bada,
guztiek egingo balute ederra litzatekeela.

EUSKARA І 39

Zer dira
ariguneak?

2
Alabaina, guk zailtasunak aurreikusten
ditugu bi, lau edo sei urte barru. Orain
ilusio handia egiten digu ariketak, baina aurrera begira arrisku handia dugu
kopuruak errepikatzeko. Euskararen
ulermen unibertsalak ez badu gora egiten, probabilitate kontua da: taldeetan
euskaraz ez dakitenak baldin badaude,
ezin dira ariguneak sortu. Ulermen unibertsala ez bada areagotzen gu blokeatuta geratuko gara eta horrek desmotibazioa ekar dezakeela sumatzen dugu.
Alegia, Euskaraldiaz gain beste zerbait
egon behar da eta erakunde publikoak
interpelatu behar ditugu. Ulermen unibertsalaren abiadura azkartzeko neurri
makroak hartu behar dira eta ez utzi
oraingo abiaduran, hau da, hezkuntza
sistemaren eskutan”.
Adi egongo dira, ea 221 balizko ariguneetatik zenbat sortzen diren eta nolako esperientzia izaten duten. Hurrengo
urteetarako erronka ordea, Lafuentek
dioen moduan, gainerako entitateen
%75a euskarara hurbiltzea izango da.

Donostiako Intxaurrondo
auzoan ere bai

Euskaraldiaren antolatzaileen proposamena jaso duenetakoa da Donostiako
Bagera elkartea. Ariguneak abian jartzeko proba pilotua egiteko eskaini zieten,
eta elkarteak proba baino ariketa osotasunean egitea erabaki du. Intxaurrondo
auzoan azaroaren 22tik abenduaren 3ra

bitarte egingo dute, hamaika egunez. Bagera elkarteko teknikari batek hartuko
du gidaritza eta auzoan euskararen erabilera hauspotu nahian dabilen Plazara
Goaz euskara batzordeak egingo ditu
antolaketa lanak. Ekimenaren leloa da
Baietz nitik harago hamaika Intxaurrondon. Auzoko hainbat elkarte eta establezimenduri proposatu diete arigune izateko eta baiezko erantzun batzuk jasoak
dituzte. Antolatzaileen ustez, elkarte
gastronomiko batek, harategi batek, kirol klubak eta ikastetxeek hartuko dute
parte. Batzuek barne ariguneak sortuko
dituzte, beste batzuek kanpokoak, eta
barne-kanpo arituko direnak ere badira. Harrera ona izan dute orain arte. Auzotarrek berriz, iazko erronka izango
dute, ahobizi edo belarriprest aukeratuko dute eta euskarari bide ematen saiatu
beharko dute. Antolatzaileek herritarrei
ohar berezia egingo diete identifikatuta
egongo diren ariguneetan euskaraz egin
dezaten eta haien erronkan lagundu diezaieten. Ez dute izena eman beharrik
izango iaz bezala, eta txapa nahi duenak
jantziko du. Ariketa ez da berria beraientzat; 2017an 600 lagunek hartu zuten
parte euskaraz aritzeko erronkan eta
2018an, Euskaraldian, 1.300 parte-hartzaile izan ziren. Bagera elkartea Donostiako Udalarekin elkarlanean arituko da.
Udalak bi teknikariren bidez gizarte zerbitzugunea, bi kultur etxe eta bi kiroldegi
arigune bilakatuko ditu.

020ko Euskaraldiko berrikuntza dira ariguneak. Ariguneak euskara ulertzen
dutenak eta euskara dakitenak elkarrekin euskaraz arituko
diren gune kolektiboak dira. Entitateek, hau da, edozein motako
erakunde publiko, enpresa, denda
edo herri elkartek halako guneak
sortzeko erraztasunak jarriko dituzte eta gune horietako pertsonek ariketan parte hartzeko nahia
adierazi beharko dute. Euskaraldiaren antolatzaileek ariguneak
sortzen eta identifikatzen egingo
dute lan. Ariguneak barrura begira edo kanpora begira sor daitezke. Adibidez, barrura begira,
enpresa bateko bilerak euskaraz
egin daitezke parte hartzaileek
euskaraz ulertzeko gaitasuna dutelako eta enpresan zuzendaritzaren eta langileen artean bilera
horiek arigune bihurtzea erabaki
dutelako. Kanpora begira, saltoki
handi batek saltzailez osatutako
arigune bat sor dezake erosleak
euskaraz artatzeko.
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Lurrarekin zikindu
eta garbitu
Lurrean dagoen Mycobacterium vaccae
bakterioak eragin antiinflamatorioa du
eta depresioak eta estresak dakartzaten
ondorio okerrak zuzentzen ditu.

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

E

stresatuta bizi naiz. Halaxe aditzera
eman berri dit kardiologoak, kirofanoan etzanda nagoela zainetan
barrena sartu eta bihotza miatzen didan bitartean. Ez da bertan etzaten naizen lehen aldia, eta etxean bezala nago.
Kirofanoko lantaldearen adeitasunak
ere berbaldiak gutxien uste duzun hizpidea hartzea errazten du. Halako ezagutzen al duzu? Bai; eskumuinak eman.
Eta solasaren jardunak landareetara
eraman gaitu.
Urte mordoxka bat bada, dagoeneko,
bihotzeko arteria batean lehen metal
zatitxoa jarri zidatela. Txertatu behar
zidaten sarea erakutsiz haren izena
esan zidan kirofanoan zirujauak: Taxus IV. Nik harrituta, Taxus hemengo
zuhaitz mitikoa den haginaren (Taxus
baccata) generoa dela adierazi nionean hara zer erantzun zidan: bai hagina esan nahi du, izan ere haginaren
pozoiarekin blaituta dago metal puska
hori, arteria irekita eutsi ahal izateko.
Azken etzanaldi honetan, mareatzen
banintzen esateko hagindu zidan bisturidunak. Kordea joaten ari zitzaidala
igarri zuenean “atropina” esan zion aldamenekoari. Laguntzaileak zasta sartu
zidan odolera droga. Lasaitasun ederrean kordea laster etorri zen bueltan.
Bukatu zuenean, eta estresaren kontuekin ari ginela gogora etorri zitzaidan
atropina. Eta galdetu egin nion: zein
landaretatik ateratakoa da erabiltzen
duzuen atropina hori? Lehen landareetatik sortuko zela esan zidan, baina
orain, bere iritziz laborategietan ekoitzia izango dela. Belaikia edo belladona
(Atropa belladona), asma-belarra (Datura estramonium), urriloa edo mandragora (Mandragora officinarum) eta
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erabelar beltza (Hyoscyamus niger) izan
dira aspalditik atropina eskuratzeko
erabili izan diren landareak; denak solanazeoen familiakoak. Anestesiko, psikoaktibo, pozoi... zertarako ez da erabili
izan alkaloide hori!
Etxeratutakoan estresaren kontuak
itotzen nau. Irakurketari heldu diot, eta
lehen utzitako testu batekin egin dut
topo. Bertan estresa sendatzeko aholku
garbi bat ematen du: hasi lurra lantzen.
Lurrean dagoen bakterio batek osatuko
zaitu: Mycobacterium vaccae. Itxuraz

bakterioak eragin antiinflamatorioa du
eta depresioak eta estresak dakartzaten
ondorio okerrak zuzentzen ditu.
Lokatzetan jolastea, baratzea lantzea, loreak zaintzea, azken beltzean
lurra ukitze hutsak osasuna dakar. David Strachanek 1989an “Higienearen
hipotesia”n argitu zuen animaliak ziren
landaguneetan bizi zirenek asma eta
alergia arazo gutxiago zituztela. Hirigune ustez garbietan bizitzeak gaixotzen
gaitu; aldiz, lurrez zikintzea, garbitzea
da. Gaitza garbitzea, akabatzea.
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hazi zaindarien
sarea zabaltzeko
ekimena gasteizen

irailak 27

1

donostia
Ostiral astronomikoa. 19:30ean
Aranzadin, Elosegi aretoan.

996an sortu zenetik tokiko barietateen babes eta
zaintza lanean dihardu
Euskal Herriko Hazien Sareak.
Hazien babes eta kontserbazioan konplize garrantzitsuak
ditu elkarteak: hazi eta fruitu-arbola zaindariak. “Beraiek
dira gure proiektuaren muina:
haziak eta barietateak lursailetan mantentzeko zaindariak
dira gure protagonistak”, aitortu du Joseba Ibargurengoitia
sareko dinamizatzaileak.

irailak 27

deba
Flyscha ezagutzeko safari gautarra.
20:00etan hondartzan.

irailak 28

aretxabaleta
Azoka ekologikoa plazan.

irailak 28

hazi banaketa

ehunka zaindari euskal herri
osoan barrena

Hazien bankuko ortu barietateen artean,

irailak 27

sopuerta
Ardien eta ahuntzen azoka, Bezi
auzoan.

Garazi
Zabaleta

Irailaren 21ean tokiko barietateen hazi eta landare banaketa egingo du sareak Gasteizen,
Olarizuko lorategi botanikoan.
11:00etan Paco Saenzek hitzaldia emanen du: Abizenik gabeko
Nekazaritza, ezagutzak soiltzen.
“Nekazaritzari abizen asko jartzen dizkiogu agroekologian:
erregeneratiboa, permakultura,
biodinamika, ekologikoa, naturala… Hainbat izen erabiltzen ditugu, eta
horren inguruan hausnartzeko izanen da
hitzaldia”, dio Ibargurengoitiak. Hitzaldiaren ondoren, sarearen bankuko haziak banatuko dituzte jendearen artean.
“Irekia da parte-hartzea, kopuru handian ditugun barietateak ematen ditugu”.
Udazkeneko eta neguko barietateak izanen dira eskainiko dituztenak: Astigarribiako gari arteko baba beltza, Herediako
baba, Martina letxuga, Ajangizko ilarra,
Gaubeako letxuga… Ekimenak hazien eta
zaindarien erakusleiho izan nahi du, eta
jende berria erakartzeko helburua dauka.

EUSKAL HERRIKO
AGENDA

astigarraga
Euskal Herriko Sagardo Txapelketa
Herrikoiaren finala.

irailak 28

gares
Piper Azoka.

irailak 28

600 baino gehiago dituztela kalkulatzen
du Ibargurengoitiak, eta fruitu-arbolen
kasuan 1.500 baino barietate gehiago.
Euskal Herriko zazpi probintzietatik jaso
dituzte urteotan haziak. “Zaila da zaindari kopurua kalkulatzen, baina gutxi gorabehera, hazien 200 zaindari baino gehiago egonen dira ziur, eta fruitu-arbolenean
300 bat ere bai”, azaldu du.
Hazien banaketa egiten duten laugarren aldia izanen dute aurtengoa. Aurreko urteetan jendetza hurbildu dela eta
ekimenak interesa piztu duela esan digu.
Horregatik eskatzen dute orain ekimenean parte hartu nahi dutenek aurrez izena ematea. 688 855 226 telefono zenbakira deituz edo haziensarea@gmail.com
helbidera idatziz eman daiteke izena.

artzentales
Nekazaritza eta eskulangintza azoka.

irailak 28

atxondo
Botika-kutxa naturala tailerra.
10:00etan Biezko baserrian, Axpe
auzoan.

irailak 28

ameskoa
Ibilbide gidatua Zubiaurretik
Izartzara. 11:00etan Orozkoko
turismo bulegotik abiatuta.
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ASTEKO PORTADA HAUTATUA

1976ko martxoaren 28a

argiak 100 urte

Jose Ignazio Ansorena

Itzalpean nahiz argitan,
beti gertu

koldo izagirre

E

le bi, erdaraz hi euskaraz ni… Euskaraz ni? Euskaraz eta erdaraz eta erdaraz, ni! Euskaldun guztiok dakigulako hirea, frantsesa ez bada gaztelania.
Ikasarazia eskolan, karrikan, hondartzan, soldadutzan, neskametzan, ospitalean, lantegian. Ez da harritzekoa, ahaleginak eginagatik desikasi ezin batean
bizitzea. Horra elebitasunaren gakoa:
nik hiri bai, baina hik niri ez didan ulertzen. Bestela ere balio din: hik niri ez,
baina nik hiri bai, ulertzen dinat. Areago, ulertzen haut. Eta hiperfemeninoan
gozoago, ulertzen haunat. Ulertze horri
esker aspaldi dun ez naunala behartzen
uruguaieraz mintza natzainala eskatzen
didanan aldi oroz, euskaldun guztiok
baikara erdaldunak, geure artean euskaraz egiten dugunok erdaldunen multzoaren barruan dagoen azpimultzoa garen
ezkero.
Alferrik, beraz, inork euskaraz egitea
hiri.
Baina hire aitzakian euskaraz ari natzaion irakurleari. Euskaldunoz ari, aizan. Lagun batek uste din –gaiztoa dun,
barka iezaion– euskalduna erdaraz egiten dinana dela. Hiri, bai, hiri erdaraz
egiten dinan hori dela euskalduna. Eta
horregatik, bere buruarekin baketzearren, euskaraz bizi nahi duela dioen zapia paratua omen din karrikara ematen
duen leihoan. Ederra luken hik euskaraz
egin ahal izatea niri, heure erdaltasuna galdu barik. Baina, ondikotz, niri edo
hari euskaraz egiten entzunda euskaldun
izendatuko hinduke nire azpimultzoak…
Olagarro likitsak gaitun, egia esan.
Irailak 22, 2019

Miren Osa Galdona

2

5 bete ditu Jose Ignazio Ansorenak
Argian artikuluak idazten. Pello Zubiriak galdetu zion lehen aldiz, ea
“zerbait” idatziko zuen astekarian. Euskaldunon Egunkariatik itzuli berria zen
Zubiria Argiara, eta puntako aldizkariek
bezala, Argiak ere iritzigileak behar zituela pentsatu zuen. Hala jo zuen beste
behin Ansorenarengana; ordurako ezaguna baitzen Ansorena erredakzioan,
besteak beste, bertako asko guraso gazteak izanik, Txirri, Mirri eta Txiribitoni
so egoten baitziren telebista aurrean, eta
artista fazetaz gain, hainbat ekimenetan
ere parte hartu izan baitzuen. Esaterako,
Ansorenak Argia Sarien formatua aldatu zuenekoa oroitu du Zubiriak: “Behin
Donostian zuen bulegora azaltzeko esan
zigun, eta bertara joan ginen Joxe Mari
Irazusta, Kike Amonarriz eta hiruok. Sari
banaketaren eskaleta eta gidoia prest zituen gu iritsi ginenerako, zehatz-mehatz
adierazita minutu bakoitzean zer egin
behar zen”. Antzerkiak eman dion esperientziatik, ekitaldi asko atontzea eta antolatzea tokatu izan zaiola esan digu Ansorenak, 40 urte sudur gorria soinean ez
dira alferrikakoak izan, ez horixe! Aldaketa bat edo beste egin bazaio ere, egungo
Argia Sariek gidoi bera mantentzen dute,
hasieran oinarri sendoa jarri zuenaren
seinale. Halaber, bai Zubiriarentzat baita
Ansorenarentzat ere, elkarlanean antolatutako ekitaldi kuttunena Argiaren 90.
urteurrena ospatzeko Donostiako Victoria Eugenia antzokian egin zen kontzer-

2010ean jaso zuten Argia Saria Txirri, Mirri eta
Txiribiton pailazoek egindako ibilbideagatik

tua da. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa,
punta-puntako musikari klasikoak eta
beste hainbat gonbidatu igo ziren oholtzara Ansorenaren ezkutuko lanari esker.
Itzalpean ez ezik, astekarian ere hiruhilean behin topatu dezakegu Ansorenak
idatzitako iritzi artikulua. Bertako bizilaguna izanik, Donostiako Alde Zaharra
pairatzen ari den eraldaketaz eta turismo
masiboaren ondorioez idatzi izan du azken aldian, “zer erremedio”. Oro har, ordea, ausaz aukeratzen ditu gaiak. “Idaztea
tokatzen zaidanean ordenagailuaren aurrean jarri eta barruan dudana botatzen
dut; ez dut gehiegi pentsatzen zertaz idatziko dudan, ordurako ideiak mamituta
izaten ditut”. “Kalapitoso xamarra” omen
da, eta lehenik artikulua etxekoei ematen
die irakurtzeko, "prebentzio moduan".
Idazkera zorrotza bezain festiboa duela
dio Zubiriak, eta urte guztiotan erreferentziazko kolaboratzailea bilakatu dela
Ansorena, “esaten dituenak kontuan hartu beharrekoak” izaten batira. Bere sinadura daramaten 46 artikulu daude argia.
eus webgunean.
Argiarekin identifikatua sentitzen dela
eta orain arte bezala, nola edo ahala lotura mantentzen saiatuko dela beste urte
luzez. Horiek Ansorenaren asmoak mendeurrenaren festaren bezperetan. Plazera da zu bezalakoak ondoan izatea, Jose
Ignazio! Urriaren 12an 13:00etan elkartuko gara Donostiako Konstituzio plazan
soka-dantzan, eta egunaz gozatzen. Gonbidatuta zaudete!
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argiaren mendeurren festan soka-dantza egingo dugu

Urriaren 12an Argia komunitatea
plazara, dantzara
Itsaso Zubiria Etxeberria

U

dako solstizio gauean Euskal Herriko txoko ugaritan pizten diren suaren bueltan ezagutu dut nik ume-umetatik soka-dantza. Herriko plaza festei
hasiera emanez jendez goraino beteta, eta
han, urte osoko izpiritu txarrak uxatzeko
piztu berri den garren bueltan herritarrak dantzan. Betitik izan du zerbait berezia dantza horrek niretzat. Urte askotan
pentsatu izan dut “datorren urtean ni ere
aterako naiz”. Sekula soka-dantzarekin
hanka gora jasotzera iritsi ez banaiz ere.
Eta orain, urriaren 12an, badut aukera.
Urriaren 12an Donostian elkartuko da
Argia osatzen dugunon komunitatea, kazetaritza independentearekin konprometitutako taldea, lagunarte euskaltzalea.
Trinitate plaza izango da bilgune nagusia,
baina eguerdiko 13:00etarako Konstituzio
plazan deituta dago ekitaldi polit bat. Soka
-dantza herrikoia antolatu du Argiak Jose
Ignazio Ansorena musikariak zuzendutako txistulari taldeak girotuta, eta denok
dugu parte hartzeko aukera. Honela azaldu
digu Ansorenak dantza honen esanahia
eta jatorria: "Erdi Aro amaieran sortu zen,
hiribilduen eta jauntxo feudalen arteko
erronkan. Eta 'gu ere bagara zerbait' adierazten du dantzak. Horregatik antolatzen
da soka bat herriko jendearen artean eta
kolektibitatearen ikurra da. Plazan plantatzen da soka, plaza herriaren agertokia
baita, eta plazari buelta ematen diote, jabe
egiten dira, 'hau gure lekua da' adieraziz.
Soka horretan osagarri ezberdinak daude:
aurreskua, alegia, alde baterantz tira egiten duen buruzagia; baina badu kontrako
buruzagia, gizarte guztietan egoten den
bezala, atzeskua; eta tentsio horretan dantzan hasten dira, aurreskua eta atzeskua
beren erakustaldietan". Bi dantzari bikain,
Amaiur Luluaga eta Aiert Beobide izan-

AZOKA

azoka.argia.eus

go dira aurresku eta atzesku, Argiaren
mendeurreneko soka-dantzan. "Jarraian,
zubia egiten dute, adieraziz, elkarrekin
bizitzeko denok behar dugula gutxieneko
arauei men egin, eta zubipetik pasatzen
dira sokan dauden herritar guztiak. Eta
jarraian badago beste zati bat, 'axeri dantza' edo 'banangoa' deitzen zaiona, herritar denek egiten dutena, txandaka". Hain
justu "banango" edo "axeri dantza" zati
hori dantzatuko dugu txandaka eta taldetxotan nahi dugun guztiok. Zuetako askok
inoiz probatuta izango duzue soka-dantza
eta jakingo duzue oinak astintzen. Beste
batzuk, berriz, nondik hasi ere ez duzue
jakingo. Baina ez egin atzera horregatik:
ikasteko denbora dago eta argia.eus webgunean zintzilikatu dugu bideo tutoriala.
Plaza dantzak azken urteotan folkloriko
bilakatu dira eta instituzionalizatu egin
dira. Soka-dantzari berdin gertatu zaiola
azaldu du Ansorenak: "Egun, soka-dantzaren kontzientzia soziala galdu denez,
eta modu erritual edo liturgikoan soilik
mantendu denez, jendeak uste du kontu
serioa dela, gehienetan agintariek edo
ordezkari garrantzitsuek egiten dutelako.
Baina berez ez zen horrela, eta testigantza asko ditugu diotenak XIX. mendean
erromerietan gazte koadrilek beren esku
-dantzak antolatzen zituztela. Hori guztia festa giroan egiten zen, eta Argiaren
mendeurrenean ere festa giroan egingo
dugu". Herrikoi eta parte hartzailea izango da gure soka-dantza. Denok gonbidatuta gaude bertan parte hartzera, urratsak ikasita baina bakoitzak bere erara
dantza eginaz. Eta lasai, dantzatu ez baina
ikustera gerturatu nahi dutenak ere oso
ongi-etorriak izango dira. Ansorenak biribildu du festaren esanahia: "Ehun urte,
beste ehun urteren ataria".

ARGIAren
Mendeurren Festan
lagunduko?

U

rriaren 12an Donostian egingo dugu Argiaren 100 urteak ospatzeko festa nagusia.
Deskoloniza gaitezen! du lema eta
xehetasunak astez aste azalduko
dizkizuegu astekarian (egitarauaren orria ikus dezakezu astero).
Jai parte-hartzaileak ditugu
maite, eta ateak zabal zabalik izatea Argia Jendea sukalderaino sartzeko. Txosna atzean turnoren bat
egingo zenuke? Umeen esku-lan
txokoan laguntzen aritzeko prest?
Dagoeneko ari da Argia Jendea
lanerako izena ematen. Zu ere prest
bazara, idatzi helbide honetara:

argiak100urte@argia.eus

nola da

musutruk?

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

kafe antzokian bazkaria
2 lagunentzako
musutruk jarriko den eguna:

Irailak 19, osteguna, 10:00etan
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Nik espektakulua egiten dut,
baina ezin du ideiaz
edo gogoetaz hustuta egon
Costa-Gavras, zINE ZUZENDARIA

Zinemaldiko Donostia Saria jasoko du aurten Costa-Gavras jatorri
greziarreko zuzendari frantziarrak. Ibilbide oso bati egindako
aitortza da, 1960ko hamarkadaren erdialdetik gaur egun arte
ikuspegi kritikoz landutako zinemagintzari. 2016an izan zen
azken aldiz Gipuzkoako hiriburuan ekitaldi publiko batean:
Euskadiko Filmategiak solasaldia antolatu zuen berarekin eta
Imanol Uriberekin. Ekitaldi horren aurretik egindako elkarrizketa
honetan, bere ibilbideko film garrantzitsu batzuk aletzeaz gain,
zinema ulertzeko daukan era pertsonalaz jardun zuen.
Pablo La Parra Pérez / Kostis Kornetis

60ko hamarkadaren erdialdean
egin zenituen lehen filmetatik
thrillerraren formula erabiltzen
hasi zinen, askok estilo
amerikartzat jo zutena. Horrek
kontra egiten zion garaiko zinema
militante jakin baten exijentziei.
Ezkerreko zenbait jenderen ustez,
zinema mota hori errekuperatzailea
zen, sistema kapitalistaren
produktua. Nola erantzungo zenieke
kritika mota horiei?
Filmen arkitektura polizialari buruzko
galderaz, Edipo da hori asmatu zuena, Sofokles alegia. Edipo genero beltzeko istorioa da: iristen da, gertatzen
zaiona gertatzen zaio eta segidan zuk
jakiten duzu; eta jakin nahi dugu zer
pasatzen den ondoren; eta amaieraraino, Kolonaraino, berak galdetzen du
Irailak 22, 2019

“nola da hau posible?”. Beraz, ez dut
uste hori norbaitek Ameriketan-edo
asmatu duenik, garai batetik asmatuta
zegoen. Gaur egungo cow-boyen filmak
hartzen badituzu, tragedia greziarrak
bezala eraikita daude zehatz-mehatz.
Hiru zati: lehenbizikoa, bigarrena eta
hirugarrena.
Hartu L’Aveu (1970) adibidez. Istorio
poliziako gisa hasten da, “zer gertatuko
zaio?” eta abar; eta gero, une jakin batean, filma gelditzen dugu. Esaten dugu
“hara, bizi da, hor dago, oso ondo dago,
guapoa da”. Eta hortik aurrera ikusleek
istorioarekin jarraitzea beharrezkoa
da: biziko al da ala ez da biziko? Baina,
modu politikoago batean, ulertu dut
zer gertatu zitzaion eta zergatik gertatu zitzaion berari, nork egin zion, zergatik, eta abar.

Lehenago aipatutako debate
horiei dagokienez, zure hautuak
problemak eragin zituen ingurune
ezkertiar batzuetan, hauteman
zutelako...
Ez, horrek eragin zuen... ez, badago diferentzia bat. Aipatu duzuen hitz hori,
film “militantea”. Nik ez ditut film militanteak egiten. Nik film pertsonalak
egiten ditut. Aurrena definitu behar
da zer den film militante bat: hori da
norbaitek erabakitzea film bat egingo
duela ideia bati buruz edo talde bati
buruz, talde horren ideiei buruz. Ez da,
beraz, derrigorrez berarengandik datorren film bat, ezta zintzotasunez eta
bene-benetan egin badu ere. Ez da bere
ikuspegi pertsonala. Beste pertsonen
ikuspegia esplikatzen du, alderdi komunistarena, X edo Y partiduarena, eli-
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Montse Castillo / Zinemaldia
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zarena, zernahi. Hori da “militantea”,
zerbaiten zerbitzura jartzea. Eta ni ez
naiz ezeren zerbitzura jartzen. Nik istorio bat kontatzen dut. Espektakulua
egiten dut. Puntu hori errepikatu nahi
dut: espektakulua egiten dut. Eta espektakulu horretan, kontuan hartzen
dut ikuskizunak ezin duela hutsik egon
niri dagokidanez, alegia, ezin du ideia
oroz hustuta egon, gogoetarik gabe,
pentsamendu barik.

Zinemak mundua
alda dezake, baina
ez pelikula batek edo
bi pelikulak: zinemak
bere osotasunean
galderak sortu,
erreakzioak probokatu
eta gauzak
erakuts ditzake”
Zure lanari buruzko analisi sakon
xamarra egitean, badirudi “fikzio”
eta “dokumental” bezalako kategoriak ez direla zuzenak. Ez diote
heltzen zure lanaren konplexutasunari. Zer iritzi duzu dokumentazio
historikoaren eta fikzioaren arteko
tentsioaz? Nola uztartu bi gauzak?
Dokumental bat egiteko irudiak eduki
behar dira, baina beti ez dauzkagu irudiak. Hori gogoeta oso orokor gisa. Eta
horrez gain, dokumental batekin saiatzen gara “egia”-tik ahalik eta gertuen
egoten –komatxo artean jartzen dut
egia, zeren sei hilabetetan edo hiru
astetan gertatu den egia bi ordutan
kontatzen dugu, ezta?–. Dokumentalaren beste gauza da, historia kontatzen
duen jendea hitz eginarazten dugula,
beraz, ezaugarri horiek guztiek egiten
dute dokumentalaren publikoa orokorrean oso mugatua izatea. Gainera,
daukagun inpresioa da, istorio zehatz
bat dela inolako metaforarik gabea,
inolako hedapenik gabea. Eta fikzioak
horretarako aukera ematen du, irekitzeko aukera ematen du. Z (1969)
adibidez, dokumentala egin izan bagenu, esango genuen hori Grezian gertatzen dela, ingurune honetan, momenIrailak 22, 2019

tu jakin honetan eta abar, baldintza
hauen pean. Ba hara, ez genuen halakorik egin batere. Ikusleak parte hartu
behar du, ulertzen saiatu behar du,
beraz harreman mota bat sortu behar
da ikuslearekin eta obrarekin lehenbizi. Eta beste kontu bat: erakusten
dugun mekanismoa ez da mekanismo
greziar bat bakarrik, zerbait zabalagoa baizik. Section spéciale (1975) bezalako film batean mekanismo askoz
zabalagoak daude eta fikzioak ematen
du horretarako aukera. Dokumentalak
ere eman dezake, baina nola, horri buruz gogoeta egin behar da. Fikzioak,
zeina, berriz diot, espektakulua den,
sentimendu erabat partikularrak sortzen ditu obrarekiko, pertsonaiekiko
eta aktoreekiko.
Deserriratu gisa Frantzian eduki
duzun posizioaz galdetu nahi
dizugu. Atzerriko eremu kultural
batean zeunden eta horrek
aukera eman zizun Koronelen
diktadurarekin esplizituki kritikoa
den Z bezalako pelikula bat egiteko.
Nire belaunaldiak ihes egiten zuen
Greziatik inolako eskubiderik ez zeukan klase baten parte zelako eta ez
zeukalako inolako etorkizunik. Etorkizun bat edukitzen saiatzeko modu
bakarra, gaur egun Afrikatik eta mundu osotik atzerrira abiatzen direnen
kasuan bezala, kanpoan ikasketak egitea zen. Eta hori, doan, Frantzian egin
zitekeen, beste herrialdeetan diru asko
eduki behar baitzen, Ingalaterran eta
abar. Gainera, izugarrizko zortea izan
nuen, onartu ninduen ingurune batean
jausi bainintzen Frantzian, [Yves] Montand, [Simone] Signoret, Chris Marker,
Michel Foucault... jende horren guztiaren erdian. Eta bizitza beste modu batera ikasi nuen, baita politika ere.
Baina azkenean greziar sentitu nintzen, esplikatzen saiatu nahi nuen beste
modu batera zer gertatu zen Koronelek
nire herrialdean boterea hartu zutenetik. Haserre sentitu nintzen, haserre,
esan nuelako “hau ez da posible, herrialde hau, horrela”. Eta Z amorru horrekin
egina dago, norabide horretan.
Section spéciale filmean Frantzian
nahiko larria den gai bat ukitu
zenuen [ofizial alemaniar
baten aurkako atentatuaren
ondoren, Vichyko gobernu
kolaborazionistak sei frantziar
zigortzeko ad hoc egindako lege bat

2012an Le Capital filma aurkeztu zuen Costa-Gavrasek
Zinemaldian, kapitalismo basatiari egindako kritika.

sortzeko ahaleginak erakusten ditu
pelikulak].
Frantziaren oinarrientzat, bai.
Esan dezakegu tabu sozial moduko
bat zela.
Bai, erabat.

Uste duzu greziar gisa zeneukan posizioak aukera eman zizula material
sentikor hori ukitzeko?
Segur aski, taldean frantziarrak ere
egoteak lagundu zuen. Hau ulertzeko,
konprenitu behar dugu nola egin zen
zinema frantsesa garai jakin batera
arte. Frantziako goi-gizarteko seme-alabek egin zuten, alegia, klase ertain-altuak. Zergatik? Bada, film bat egiteko
itxaron egin behar delako, ikasi, ezagutzak eduki, idazteko denbora hartu,
hori guztia. Eta... ezin duzu egunero lan
egin eta pelikula bat egin aldi berean,
ulertzen? Hori asko aldatu zen 70eko
eta 80ko hamarkadetan, jende asko
sartu zen zineman, sistema frantsesak
horretarako aukera eman zuen. Hortaz,
egia da nik filma egin nuen garaian askok nahiago zutela horrelako gairik ez
ukitu, orokorrean. Edo zeharka ukitzen
zituzten, zuzeneko aipamenik gabe.
Baina Section spéciale bezalako zerbait,
segur aski ez zuten egingo.
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Euskadiko Filmategia ©
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Costa-Gavras (ezkerretik bigarrena) Euskadiko Filmategiak 2016an Donostiako Tabakaleran antolatu zuen solasaldian.

Oraindik uste duzu mundua
aldatzeko bitarteko bat izan
daitekeela zinema?
Alda dezake, baina ez film batek edo
bik. Zinemak, bere osotasunean, galderak sor ditzake, erreakzioak probokatu,
gauzak erakutsi edo Historiari interesa
eragin. Baina ez da zinema amaieraraino eramango duena. Hori ezinezkoa
da. Baina begi-bistakoa da –hau beti
errepikatzen dut!–, zinema guztiak politikoak direla. Hara, Barthesesek esan
zuen hori, Roland Barthesek: “Film
guztiak dira politikoak”. Analiza ditzakegu film guztiak politikoki edo, bestela esateko, politika dago film guztietan.
Le Capital (2012) filmarekin
kapitalismoaren egiturei aurpegia
jartzeko ahalegina egin zenuela
iruditu zitzaigun, sistemak
darabilen despertsonalizazio-logika
eteteko saiakera izan zela. Ontzat
jotzen duzu definizioa?
Bai, bai, eta aurretik egin didazuen galderara itzuliko naiz. Hor zinemak rol
bat jokatzen du, aurpegi bat jartzen
duelako, pertsonak jartzen ditu. Ikusten dituzu ekonomia manatzen duten
gizonak kasu horretan. Gizonak daude,
aurretik, L’Aveu-n ere, beste gizon batzuk aztertzen dituzten gizonak, beste

gizonak hitz eginarazten dituztenak.
Ez da sistema bat bakarrik. Beraz, gaur
egungo ekonomian badakigu loturak
daudela: bankuak daude eta bankariak
daude. Badago ez dakiguna ere, nik liburu frantses batean aurkitu nuena,

Ikusleak filmean
parte hartu behar du,
ulertzen saiatu behar
du eta horretarako
harreman mota berezi
bat sortu behar da
haren eta
obraren artean”
bankari handi batena, [Jean] Pyrelevade du izena. Haren liburua Le capitalisme total da (Erabateko kapitalismoa).
Besteak beste, esaten du demokrazia
tokian tokiko plazeboa dela konpainia handien ustez. Esaten du konpainia handietako patroiek, zuek aipatzen
zenituzten aurpegi horiek, ez baldin

badituzte akziodunek nahi bezainbesteko dibidenduak banatzen bota egiten
dituztela, beste batzuk hartu eta euren
lana egin dezaten. Hori esaten du, argi
eta garbi. Jarraitzen du kontatzen gaur
egun dirua erabiltzen dela diru gehiago
irabazteko, baina ez gizartearentzako
ondasunak sortzeko. Eta bankari bat
da hori dioena, ez ezkertiar bat. Hortaz, zinemak horrelako gauzak aurkez
ditzake, hori erakuts dezake. Zailtasun
handi samar batekin, istorioa aurkitu
egin behar da. Eta istorio honek lortu
du hori sintetizatzea, aurkitzen erraza
ez dena.
Lehenbiziko filma egin zenuenetik,
zure zinemak asko polarizatu du
publikoa. Asko babestu zaituen
jendea dago, baina kritika handiak
egin dizkizutenak ere bai.
Gaitzesleak.

Zure iritziz, zergatik gertatzen da
hori? Posizio moral bat hartzen
tematzen den zinema delako?
Aho-batekotasuna zineman ez delako
inoiz gertatzen. Zenbait filmetan agian,
Gone With the Wind kasu. Eta beste
asko ere bai. Baina nire ustez, nik egin
ditudan filmek ezin dute aho-bateko
txalorik lortu, halabeharrez.
Irailak 22, 2019
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LIBURUA

Lehertu gabe oraindik

Larrosak,
noizean behin

Jon Iriberri
Erein, 1990
ARITZ GALARRAGA

G

erardo Markuletaren poesia atsegin izanik, eta ez gutxi, kuriositatea neukan jakiteko Jon Iriberrirena nolakoa ote zen –ez bainuen
ezagutzen, mea culpa–. Iriberri, Markuletaren pseudonimo, heteronimo edo
dena delakoa (eskizonimoa, sortzailearen hitzetan), bi poesia libururen sinatzailea. Lehena, Larrosak, noizean behin,
1990koa –baina 87 eta 89ko sorta saritu
pare batean oinarri duena–; bigarrena,
Sagarraren hausterrea, 1993koa –berria,
beraz, nahiz poema pare bat, hemen aldaketa txiki batzuekin, aurreko liburuan
ere agertzen ziren–.
Hasieratik hasteko, lehen bilduma
abiatzen da denborarekiko kezkatik
–“aho zabal eta ilun bat besterik ez dut
ikusten”–, laketzen da maite kontuetan –“gezurretan ari ziren poetak / ala
Irailak 22, 2019

suziria sartu dit maiteñoak”–, begiratzen dio egunerokoari –“Nork du bere
lanez / hitzek baino segurtasun urriagorik?”–, hiriari eta hiritarrari –“euren
istorioen / pertsonaia haizen bezalaxe,
/ (…) heure istorioko eserlekuetan /
agertuko zaizkik”–, goia jotzeko azken
poema jakingarri batean, Erretratoa:
“Bai, bizi izan naizela aitor daginat”. Bigarren bildumak ere segitzen dio izpiritu berari, gaietan ez dabil aparte,
jarraipen bat igartzen zaio, nahiz forma
aldetik laburragoak ere saiatu, are haiku modukoak –“Damu ekaitzerako / ez
aterpe / ez goardasolik”–.
2007an, jada Gerardo Markuletak sinatzen zuen liburu bat, Ezjakintasunak,
iruzkintzea egokitu zitzaidan. Aurrekoa halaber buruan –Batak ez du bestea
kentzen, 2003koa, nire uste makalean

Markuletaren gailurra–, poesia egiteko molde jakin bat seinalatzen nion,
ahots bat, zeinak poema biluziak atsegin dituen, zuzenak, ekonomikoak, kontrastez beteak, jolastiak, erritmodunak,
ironia finekoak. Horiek guztiak intuitu
egiten dira Jon Iriberriren liburuetan,
lausoki agian, modu enbrionarioan,
lehertu gabe oraindik. Oraindik dira
nahasi xamarrak, ilunxeak, kriptikoagoak, iruditu zait batzuetan anekdota
pribatuari lotuegiak. Markuletak gero
erakutsiko duen argitasun, sinpletasun
–ezen ez sinplekeria– hori gabeak. Alegia: Iriberri vs. Markuleta balizko bataila literario horretan, bigarrena ateratzen dela garaile, nabarmen. Zorioneko
gaude hortaz, aktibo dagoena –nahiz
azkenaldian batez ere itzulpengintzan–
Gerardo Markuleta baita.
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diskoa

Bide berriak bilatzen

A Tuti Plain

A Tuti Plain
Ina Peñalba, Joseba Mendizabal, Jondar Plata
eta Gotzon Elizburu dira “a tuti plain “ taldeko kideak.

Autoekoizpena, 2019

Joxi Ubeda Goikoetxea

S

oraluzen 2016an sortutako taldea
da A Tuti Plain, eta izenaren esanahiak taldearen izaera ez adierazi arren, izenak –italieraren eta ingelesaren nahasketa– apur bat erakusten
du taldeak egiten duena. Haien kantetan rock doinuak nagusi diren arren,
pop, grunge, metal, rap eta funky estiloen ukituak suma baitaitezke. Azken
batean, hainbat estilo edo musika mota
nahasten dituzte, indarrarekin, grinarekin eta bizitasunarekin.
Izan ere, taldekideen hitzetan, taldea hasieratik “esperimentaziorako
gune bezala” hartu dute. “Musika estilo
jakin batean harrapatu gabe, iturri ezberdinetatik edaten duena. Oraindik
soinua erabat definitu gabe duen taldea da, etengabe bide berriak bilatzen
ari dena”.

Mezuak kritikoak dira, eta ezkorrak
diruditen arren, alde positiboa badute. Argia bilatzen saiatzen baitira iluntasunean, argi izpi batzuk, bederen:
“Galdu edo irabazi, nahi bezala bizi;
segi argi izpiak, itxi zauriak” (Zauriak),
“Dena galduta dagoela dirudi; itzalaren menpe ez al da lekurik? Bideak egiten nau ni” (Itzalaren menpe), “Orduak
egun bilakatu dira, segundoka erotu,
ikus ditzagun argi izpiak, hain urrun”
(Beste behin).
Ina Peñalba (gitarra, ahotsa), Joseba Mendizabal (gitarra), Jondar Plata
(baxua) eta Gotzon Elizburu (bateria,
koruak) dira taldekideak. Gazteak dira,
eta Gotzon da haien artean eskarmentu handiena duena, Junzai Txetxera
taldean abeslari moduan aritua baita.
Hiru urte dira A Tuti Plain sortu zutela,

eta urte eta erdi inguru gaur egungo
lau taldekideak elkarrekin jotzen hasi
zirela.
Walter Tuzzeo soinu teknikariarekin aritu dira kantak grabatzen Eibarko Legarre estudioan. Halaber, Walterrek berak teklatuak jo ditu eta koruak
ere egin ditu grabazio saioetan, Katxo
(Polo Opuesto) Itzalaren Menpe kantan
aritu da abeslari moduan eta taldekideen beste zenbait lagun ere aritu dira
koruak egiten: Oier, Maitane eta Idurre.
A Tuti Plain taldekoak urtebete inguruan aritu dira kantak prestatzen eta
grabatzen, jendaurreko emanaldirik
egin gabe, eta lehen saioa ekainaren
amaieran egin zuten Donostiako Dabadaba aretoan. Geroztik, beren herriko
jaietan ere jo dute, eta beste toki batzuetan ere ariko direla espero dugu.
Irailak 22, 2019
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Sua balkoietan
irati majuelo itoiz

E

z dut flamenko askorik entzun nire
bizitzan, ez bada Sevillako plazetara egindako oporraldiren batean, ez
bada Errotxapeako etxarte zaharretan, ez
bada Alde Zaharreko korro baten ondotik
pasatzean. Baina entzun-entzun, hau da,
geratu, tarte bat hartu eta entzun, esanen
nuke ezetz, ez dudala sekula flamenkorik
entzun. Hori dela eta, aurten seigarren
aldiz egin den Flamenco On Fire jaialdia
kuxkuxeatzeko gogoa sartu zait, izen komertzial bezain kutrea izan arren, izen
ona hartu baitu iruindarren artean.
San Ferminen osteko basamortua izan
ohi zen lehen abuztua, baina azken urteetan kultur ekimen interesgarriz bete da
hiriburuko uda. Hala nola Harresietako
Jaialdia, Bestelako Argiak, Auzokale eta
aurten lehen aldiz egingo den Nafarroako
Nazioarteko Zinema Jaialdia. Horien artean, leku berezia hartu du flamenkoak,
abuztuaren amaieran Iruñeko soziologia
anitzaren zati handi bat biltzea lortzen baiIrailak 22, 2019

tu, Sabicas maisuaren ohorez nafar lurretako sustrai flamenkoa goraipatu asmoz.
Nire ezjakintasunaz zalantza egiten
nuela abiatu nintzen Mañueta kalerantz,
Alde Zaharreko kale mitikoan behintzat
argazki ederra aterako nuela pentsatuta.
Ez nekien, baina, nire ezjakintasuna bikoitza zela, jaialdiko ekimenik jendetsuenak
baitira balkoietan egiten direnak. Bete
-beterik zegoen Burgoen plazako baranda, beterik kalera jaisten diren eskailerak
eta jendez gainezka Mañuetako frontoi
parean sortzen den plazatxoa. Jendetza
horren artean ni, kontrolatzen ez dudan
estilo hau zuei nola ekarri pentsatuz.
Eta orduan atera ziren balkoi banatan
Tío Selín eta José Jiménez aita-semeak.
Aita ahotsa urratzeko prest eta semea
gitarra eskuan. Kantaore beteranoa da
Selín, esperientzia urteak pilatu eta Nafarroako kantea bere oinordekoei transmititzen jakin du. José ere ez zaio atzean
geratzen, ikustekoa da gitarra nolako pa-

Flamenco On Fire jaialdia
Noiz: abuztuaren 21ean.
Non: Iruñeko Mañueta kaleko balkoian.

sio eta fintasunez jotzen duen. Aurten Flamenco On Firek ‘Belaunaldiak, mitoak eta
gazteak’ izan ditu ardatz, eta argi dago
familia honek baduela zeresanik alor horretan. Tuteran errotuak eta ijito sustrai
sakonekoak, flamenkoaren ordezkari garrantzitsuenetakoak dira Nafarroan.
Esku-zarta suabeekin hasi eta ahotsa
grinaz urratu arte, indar handiko kantaria da Selín, bere adina gora-behera.
Txinparta txikiak abestuko balitu bezala, gutxinaka garrak pizten hasi eta
pasiozko sute bat sortzeraino. Harrituta
geratu nintzen balkoitik abesteak publikoarengan zuen eraginarekin. Betidanik
kalekoa izan den artea kalera ateratzeko
bide zuzena da, ibiltarien begirada harrapatu eta bertan mugitu gabe geratzera bultzatzen zaituena, esker-txaloak
noiz jo zain. Eta, azkenerako ohartu, ez
nahiko nukeen bezainbeste, baina ezjakintasunean ere kantea gozatzea posible
dela, azken finean, sua beti baita su.
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EGILEA i Ana Zambrano

Sudokua

Bertso-zopa
Osatu maialen Lujanbiok 2013an Aian botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero,
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke.
Gaia: Justiziaren irudia zara. Andrezkoa, bi eskuak zabalik, esku bakoitzean pisu bana eta
begiak estalita. Hainbat urtetan horrela egon zara. Gaur kendu dizute begietako benda.

Dani Blanco

Gazte ____eiten ari da
bere sorterritik alde
etorkizuna iluna dago
ta despidoa_______
politikari asko aberats
diruz ______goi ta behe.
Nere balantzak ezker ta eskuin
hara baditu bi alde
bata ______zela banekin
baina biak ustel _____. (bis)
Langabetuen pena gordina
dabil ____eta luza
ta bitartean puztu ta puztu
banketxeen diru ______
etxe gabeko hainbeste jende
ta ________etxe hutsa
injustizia ta zapalkuntza
bortxaketa den_______.
Ai baneukake zeini sartua
nere ______kamutsa! (bis)
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1. Martxa. 2. Bat ere ez. 3. ... gainetik, ororen
gainean. Atomo kargatu. 4. Sodioaren
ikurra. Kolore desberdineko zonak dituen
minerala. 5. Zorigaitza, ezbeharra. 6. Albiste,
berri. Lutezioaren ikurra. 7. Guhaur. Umil,
xume. 8. Jauntxo. 9. Nuklearra.

$
/
,
6
(
%
1
/
(
8
2
8
=
$
(
$

Goitik behera:

1. ... Lavin, txirrindularia. Emakumezko izena.
2. Jateko landareak lantzeko lur-zati ez handia.
3. Arnas ezak hil. Barakaldoko mendia. 4.
Bizkaiko udalerria (argazkian). Amerizioaren
ikurra. 5. Ez eme. Emakumezko izena. 6. Fidel.
Pilotan, tanto ziurra. 7. Aska. 8. Kasik. Bizkaian, ilea.
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Gazte jendea eiten ari da/bere sorterritik alde/etorkizuna iluna
dago/ta despidoa debalde/politikari asko aberats/diruz beteta goi
ta behe./Nere balantzak ezker ta eskuin/hara baditu bi alde/bata
ustela zela banekin/baina biak ustel daude. (bis)//Langabetuen
pena gordina/dabil luza eta luza/ta bitartean puztu ta puztu/
banketxeen diru funtsa/etxe gabeko hainbeste jende/ta hainbeste
etxe hutsa/injustizia ta zapalkuntza/bortxaketa den hizkuntza./
Ai baneukake zeini sartua/nere ezpata kamutsa! (bis)//Justiziak
du balantzatxo bat/den-dena dedin enpate/justiziaren ezpata ere/
askok ezautu lezake/justiziak du benda begitan/ikusi ez dezan
bat’e/ta justizia injustizian/bizi da hemen gaur arte/begitatikan
benda kendu ta/ahoan jarri didate. (bis).
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Esker-eskuin: 1. Ibon, Igoa,
2. Baratze, 3. Ito, Apuko, 4.
Lezama, Am, 5. Ar, Garazi,
6. Leial, Pik, 7. Otalako, 8.
Iaia, Ulea..
Goitik behera: 1. Ibilaldi,
2. Batere, 3. Oroz, Ioi, 4. Na,
Agata, 5. Tamala, 6. Izpar,
Lu, 7. Geu, Apal, 8. Kazike, 9.
Atomikoa.
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Justiziak du balantzatxo bat
den-dena dedin______
_________ezpata ere
askok ezautu lezake
justiziak du benda________
ikusi ez dezan bat’e
ta justizia injustizian
bizi da hemen gaur____
begitatikan _____kendu ta
ahoan jarri didate. (bis)
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Joseba Gabilondo
Marques “Garrantzitsua da

harro! plataformako kidea

nondik gatozen
gogoratzea”

Borroka transmaribibolloan bide luzea egindakoa
da Joseba Gabilondo Marques (Eskoriatza, 1984).
Hiruki Larroxako kide da, maiatzean sortu berri duten
Harro! plataforma osatzen duen kolektiboetako bat.
Plataformak manifestazioa deitu du Bilbon irailaren
21ean, European Pride Organisers Association-ek
(EPOA) asteburuan egingo duen bileraren aurrean
desadostasuna agertzeko. Mobilizazioaren arrazoiez
eta plataformaz mintzatu gara.
amaia lekunberri ansola

Transmaribibollo ikuspegitik
jendartea hezten
“Jaiotzez Eskoriatzakoa, gaztetatik ibili naiz
herri mugimenduan: Eskoriatzako lokalean,
Gazte Asanbladan, euskalgintzan, ekologismoan,… baita politikan ere. Esango nuke
Kitzikan antolakundearekin estreinatu nintzela transmaribibollo mugimenduan, eta
gero Hiruki Larroxa Kolektiboko kide izatera
igaro nintzen. Bertan dihardut gaur egun
ere, eta Ekainak 28 Koordinadorako zein Harro! plataformako parte gara. Gizarte hezitzailea naiz ikasketaz, eta Hiruki Larroxa Kolektibotik esku hartze soziala egiten dugu
LGBT+ eta hezkidetza gaietan, baita gizonen desboteretze saioak ere. Lukast Prest!
hardcore taldeko abeslaria ere banaiz".
Irailak 22, 2019

EPOAren bisita, ospakizunerako
aitzakia izatetik urruti, mobilizaziorako arrazoitzat jo duzue.
EPOA EuroPride jaialdia antolatzen
duen elkartea da, hainbat enpresa pribaturekin oso lotua, Pride-aren ideia
oso merkantilista daukana. Bilbon
elkartuko dira, erabakitzeko 2022ko
EuroPride non burutu. Bilbok bere burua aurkeztu zuen bilera jaso eta antolatzeko –Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Bilboko Udalak 70.000€-tik gora bideratu dituzte bilera gauzatzeko–, baina
ez da hautagaia. Jokaldi estrategiko
gisa ikusten dugu: “Bilbo gay-friendly
da” adierazteko. Bat baitator aurten
Bilbao Bizkaia Pridegatik egin den
apustu eta diru xahutzearekin. Bilbo
zirkuito horretan nola sartu aztertzen
ari dira, eta zirkuito hori turismo eredu txikitzailearekin oso lotuta dago.
Manifestazioa deitu dugu esateko
hemen ez dugula nahi halako Harrotasun eredurik. Hasieratik markatzeko
hemen herri mugimendua, transmaribibollo mugimendua, LGBT+ mugimendua ez daudela kode horretan.
Aipatu turismo ereduak, gainera,
ez du bere baitan hartzen LGBT+

mugimendua bere osotasunean.
Turismoari lotuta gay-friendly hitza
darabilte, eta hitzak bere baitan hartzen dituen horiei dago zuzenduta:
gorputz kanon batzuk betetzen dituzten gizon zuri, europar eta dirudun gayei. Ez dituzte kontuan hartzen, adibidez, transexualak. Trans biztanleriak
%85eko langabezia tasa pairatzen du,
ziurrenik trans batek ezingo du gay
-friendly diren hotel horietako batean
gau batek balio duena ordaindu. Euskal Herrian Axel Hotels kateak ireki du
halako hotel bat Donostian, eta Bilbon
ere proiektatu du beste bat.
Bilera EAJk bere proiektu
neoliberala aurrera eramateko
estrategia gisa ulertu duzue.
Bai, lotura zuzenak daudelako EAJ eta
Ortzadar LGBT+ [ Bilbao Bizkaia Harro ekimenaren antolatzailea] elkartearen artean. Ortzadarrek ematen
du urte asko daramatzala borrokan
eta aktibismoan, baina duela gutxi
sortutako elkartea da, Euskal Herrian aipatutakoa bezalako Harrotasunaren eredua txertatzeko, eta
instituzioen diruak halakoetara bideratzeko. Hemen, Pride-aren atzean
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"Harroren beste helburu bat da saretu eta indarrak batzea, eraso neoliberalengandik eta faxistengandik defendatzeko".

Ortzadar dago soilik, eta LGBT+ mugimendua aurka. Elkarte horretan dauden pertsonak dira parlamentariak, dira
zinegotziak Bilboko Udaletxean… Lotura
zuzena dago, eta bueno, badakigu herri
honetan zer bultzatzen duen EAJk, ze
hiri mota nahi duen.

Alegia, makro-ekimenen bidez
bultzatzen ari diren hiri eredu
neoliberalera bidean Pride-a ezin
hobeto datorkiela. Horretarako
LGBT+ borroka asimilatu behar dute.
Asimilazio potente bat ari dira egiten, eta
hainbatean horregatik sortzen da Harro. Pinkwashinga egiten dute. “LGBT+
gaiak interesatzen zaizkigu” diote, baina
zertarako interesatzen zaizkie? Mugimenduaren parte izan ahal diren elkarte
batzuk asimilatzeko, instituzionalizatzeko guztiz, instituzioen diruaren menpe
jartzeko, nolabait instituzioen aurpegi
garbiketaren buru izan daitezen. Instituzioek LGBTfoboak izaten jarraitzen dute
ordea. Mugimendutik eskatzen dugu dirua beharrezko kontuetara bideratzea,
zeren datuetan ikusten da Pride-aren
asteburuan ikasleekin aniztasuna lantzeko formazioetan baino diru gehiago
xahutzen dela.

Borroken asimilazioak berauek edukiz
hustea dakar. LGBT+ kolektiboaren
oinarri errebelde eta antikapitalistak
arriskuan ikusi dituzue?
Arduratzen gintuen. Nolabait esateko,
memoria ariketa egitea ahaztu zaigu. Eta
oroimenak garrantzia dauka, gogoratzeko
nondik datorren borroka transmaribibolloa. Ez ahazteko, adibidez, Stonewalleko
matxinada abusu polizialen kontrako borroka izan zela. Hori oroituz gero, jakingo
dugu ezin diogula ongi etorria eman Gaylespol [polizia gay eta lesbianen elkartea]
moduko elkarte bati. Badakigulako polizia zeren defendatzailea den: kapitalarena, sistema honena. “Baina polizia gay eta
lesbianak ere badaude”; bale, oso ondo,
baina poliziak dira. Uste dut LGBT+ komunitatearen barruan ari dela hedatzen
“LGBT+ bada nahiko da” pentsamolde
hori, beraz garrantzitsua da erroetara jo
eta nondik gatozen gogoratzea. Hala ere,
uste dut gehienok argi daukagula intersekzionalitatik jardun behar dugula.
Oroimenari bere garrantzia ematen
diozue plataforman. Ildo horretan,
ikur gisa darabilzuen adreilu arrosak
esanahi asko barnebiltzen ditu, ezta?
Adreilua darabilgu sinbolo moduan, esa-

ten delako Stonewalleko matxinadan poliziaren indarkeriari adreiluekin erantzun
ziotela. Eta larrosa kolorekoa da, naziek
kontzentrazio esparruetan LGBT+ komunitatea bereizteko erabili zuten hirukiaren
kolorea delako. Beste esanahi batzuk ere
eman dizkiogu: erasorako, defentsarako
edo suntsipenerako zeozer den era berean,
eraikitzeko baliagarri ere bada. Eta horrek
bat egiten du Harroren beste helburu batekin: saretu eta indarrak batzea, eraso neoliberal eta faxistengandik defendatzeko.
Euskal Herriak Stonewall propioa
baduela ere gogoratu nahi izan duzue.
Aurten bete dira 40 urte Francis marika
eta trabestia hil zutela Oreretan, Espainiako Polizia Nazional batek tirokatuta.
Gertaerari Euskal Herriko Stonewall baten izaera eman nahi izan diogu, esan
daitekeelako hor hasi zela Euskal Herrian indarra hartzen momentu hartan
gay mugimendua deitzen zena, gerora
beste forma batzuk hartuko zituena.
Francisen hilketak ekarri zituen bi-hiru
egun oso potente, greba deitu zen, Orereta geratu egin zen, ezohiko plenoa egin
zen udaletxean, poliziak kargatu zuen,
ke poteak sartu ziren plenora… Errelato
hau berreskuratu nahi izan dugu.
Irailak 22, 2019
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Uda bukatzear, hiru euskaldunetik
bi hasi dira dietan
txokolatea masiboki sartzen

SAREAN ARrANTZATUA

Oriotarrek janzten
dituzten txalekoak

Itzulpena ere txar -tzen du

"Txamarra operazioa" gisa ezagutzen
denari ekin dio Euskal Herriko biztanleriaren %66k, Esnegaindegiak eta Udalpizzak argitaratutako datuen arabera.
"Bikini operazioa"-ren kontrakoa egitean datza, alegia, bainujantziaren edo
arropa arinen ordez berokiak eta jertse
lodiak janzten hastearekin batera, gizentzea errazten duten elikagaiak masiboki kontsumitzea. "Ternua markako
txamarra handi bat erosi dut negurako
eta horren azpian flotagailu bat jantzi-

ta ere ez litzateke nabarituko", adierazi
dio Beranduegiri Eneko Gantzaga Laudioko bizilagunak, hitz bakoitza ahoskatu baino lehen txokolate-tableta bat
irentsiz Bo Ahaltsua barregarri utziko
lukeen estiloan. Triglizeridoez eta antzeko kontuez ulertzen ez duen elikadura eredu horren jarraitzaileek Dukan
dieta jarraitzen dutela dio Gantzagak:
"Jan ahal dukan guztia, ulertzen? Kar,
kar, kar, kar!", esplikatu du, oilasko izter
bat murtxikatu bitartean.

Franz Kafkaren oinordekoek Euskal Herriko
administrazioak salatu dituzte plagioagatik

Irailak 22, 2019

Tramite burokratikoak egiterakoan
ezartzen dituen konplexutasunengatik
ezaguna da mundu osoan Euskal Herriko administrazio publikoa, baina duela
gutxi arte Franz Kafkaren oinordekoek
ez zuten haren berririk. Aste honetan
jakin da idazle txekiarraren senideek
salaketak jartzen hasi direla euskal administrazioen aurka: "Dena antzekoegia da aitonaren liburuetan agertzen
denarekin", adierazi du Kafkaren biloba batek. Lanbiden, Etxebiden eta hainbat udaletan egindako konparazioek

ez dute zalantzarako tarterik uzten:
Kafkak deskribatutako ehunka egoera
milimetrikoki errepikatzen dira. Gertuen daukagun udalera jo dugu gaiari
buruzko iritzi baten bila. Erantzun digute astearte eta ostegunetan 9:30etik
13:15era bakarrik erantzun dezaketela eta ostiraletan 9:00etatik 12:30era,
egun horietakoren bat bakoitia ez baldin bada behintzat –galderen hiru kopia konpultsatu aurkeztu behar dira
eta haiek formulatzeko beharrezko titulazioa aurkeztu bi aste lehenago–.

pape niang
Hasiera
berri bat
liburuaz arituko dira bertan
Mikel Garcia Idiakez egilea eta
Pape Niang liburuko protagonista

Irailak 22 igandea, 11:00
Errenteriako Alamedan, HERRIXKA gunean

EROSI HEMEN: azoka.argia.eus

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.
TRInITATe pLAzATIK HASITA

AntoLAtzAiLEA:

16:00 pobresiak

EMANALDIA
TRInITATe pLAzA

17:00 PAILAZOAK

Txirri-Mirri-Txiribiton Junior-en emanaldia.
SAn TeLmO pLAzA

12:00 IbILbIDE
hISTORIKOA
KALEZ KALE

Txistulariek gidatuta, Urko Apaolaza
historialariaren azalpenekin eta
Beñat Gaztelumendi eta
Miren Artetxe bertsolariek zirikatuta.
TRInITATe pLAzATIK HASITA

13:00 SOKA-DANTZA
KOnSTITUzIO pLAzA

14:00 bAZKARI
hERRIKOIA

Saizar sagardo barrika,
mahaiak eta aulkiak.
Janaria bakoitzak berea eraman.
TRInITATe pLAzA

BABESLEAK:

18:00 NAN ARROTZEN
JAURTIKETA TXAPELKETA
TRInITATe pLAzA

19:00 KALEJIRA

DANTZARIA

TRInITATe pLAzATIK ABIATUTA

20:30 KONTZERTUAK
TRInITATe pLAzA

AMAREN ALAbAK
MURSEGO
bALERDI bALERDI
NIñA COyOTE ETA
ChICO TORNADO
LAGUntzAiLEA:

Euskal Herriko lesbiana, gay, bisexual,
trans eta intersexualen elkartea

