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Abuztuko oporraldiaren akaberarekin batera, eskola eta lantokietako 
ateak berriz irekitzean, amaitzen da ofizialki askorentzat uda. 
Landare eta zuhaitzetan baino dendetako erakusleihoetako jantzietan 
dugu sumatzen kolore aldaketa. Bizitza modernoa omen. Batzuentzat 
goibel aroa, neguantz edo ihartze delako agian, besteentzat aldiz, 
udagoien, eder. Edozelan ere goza dezagun mudantza, munduan ez 
dira asko lau urtaroak osotasunez bizitzeko aukera duten herrialdeak. 
Klima aldaketak kontrakoa agindu aurretik, bederen.

   ekaitZ ZilarMendi      axier loPeZ

Udarenak egin du
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  argia

Irailaren 19an amaitu zen EAJko senatari ohi eta Gipuzkoako Ogasuneko zu-
zendari izandako Victor Bravoren aurkako epaiketa. Fiskaltzak seitik bede-
ratzi urtera igo du haren aurkako espetxe zigor eskaera, 1,4 milioi euroko 

iruzurra leporatuta 
Epaiketaren amaieran, fiskaltzak eta Espainiako Estatuaren abokatuak froga-

tutzat jo dute Victor Bravoren iruzurra. Bien ustetan, Tarragonako Glass Costa 
Este Salou enpresaren egoitza fiskala Gipuzkoan ezarriz eta abantaila fiskalak 
baliatuz egin zuten iruzurra Bravok eta haren bazkide batek. Enpresak, batetik, 
ez zuen egiazki jarduerarik Gipuzkoako lurraldean. Bestetik, enpresari izaera 
berezia aitortuta, irabaziengatik %1eko zergak ordaindu zituen, legez ordaindu 
beharreko %28aren ordez.

Bravoren parte-hartzea eta ezagutzak ezinbestekoak izan ziren iruzurra 
gauzatu ahal izateko, akusazioen esanetan: EAJko senataria zen garaikoa litza-
teke iruzurra, baina aurretik Gipuzkoako Ogasuneko zuzendaria izan zen Bravo, 
1992 eta 2003 urteen artean. Frogatutzat eman dute berak pertsonalki gorde-
tzen zuela “zuzendariaren armairuan” iruzurra egiten zuen enpresaren expe-
dientea, bere kontroletik kanpoko inongo ikuskatzailek eskura ez zezan.

Fiskaltzak sei urtetik bederatzi urtera igo du Bravoren aurkako espetxe zigor 
eskaera. Horrez gain, Gipuzkoako Ogasunari 1,4 milioi euro bueltatzea eskatzen 
dio (ustez lapurtutakoa, eta interesak). Espainiako Estatuaren abokatuak be-
deratzi urte eskatzen zituen Bravorentzat epaiketa hasi aurretik, 1,8 milioiko 
isunarekin batera, eta eskaera mantendu du.

Bravorekin batera Glass Costa enpresako administrari eta Bravoren bazkide 
Fernando Isidoro González izan da epaitua egunotan. Fiskaltzak sei urtetik lau 
urte eta erdira beheratu du haren aurkako zigor eskaera. Gonzálezek milioi bat 
euro kontsignatu ditu epaitegian epaiketa hasi aurretik, eta hori dela eta arin-
garria aplikatu dio fiskaltzak. Estatuaren abokatuak bederatzi urteko eskaera 
mantendu du.

Defentsek akusatuen errugabetasuna aldarrikatu dute. Donostiako Zigor-ar-
loko lehen epaitegian auzia amaituta, sententziaren zain gelditu dira aldeak. 

Victor bravo, 
ebazpenaren zain
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“Athletic-ek zergetAn 
Aurreztuko du. BizkAitAr 
guztioi lApurtzen digute 
priBilegiAtu BAtzuen 
izeneAn, BAinA gero ‘ArAzoA’ 
rgi-An dAgoen iruzur 
ApurrA omen dA”

@enekogara

“eleBitAn hAsi dute 
zinemAldiAren irekierA 
ekitAldiA. hAlA ere, 
gAztelAniA nAgusi. utopiA: 
donostiAko udAlAk izAngo 
Al du inoiz AusArdiArik 
hAlAkoAk euskArA hutsez 
egiteko? BertAkoAri 
BAlioA etA ikusgArritAsunA 
emAngo lioke. etA 
itzultzAileei lAn pixkA BAt”

@i_zelaia

“Auzitegi goreneAn 
esperAntzA izpi BAt 
gerAtzen zAigu, norBAitek 
sen onA jArri BehAr du 
AltsAsu kAsuAn”

Altsasuko Gurasoak
diArio de noticiAs

“Aurten Bi Aldiz 
emAngo dute BotoA 
hego euskAl herriko 
BiztAnleek espAiniAko 
hAuteskundeetAn. 140 
milioi euro kostAko 
dA hAuteskundeAk 
errepikAtzeA. espAiniAko 
estAtuAk Azken lAu urteetAn 
540 milioi gAstAtu ditu 
BozAk AntolAtzen”

ArgiA
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huManitatearen une gorenak eZ hanka eZ buru

aritZ galarraga

   adur larrea
www.adurlarrea.combiriatu, Lapurdi

Frankie, beraz, beste munduko ezer ez, baina zeozer mugia-
razten dizu tripetan –eta ez al da hori film batek, artelan 
batek lor dezakeen gauzarik behinena?–. Argumentua, 

egia da, ez du bereziki originala: larriki gaixorik dagoen fran-
tziar aktore batek bere hurkoak elkartzen ditu, Sintra, Portu-
galen, agurtzeko edo. Bikotekidea, bikotekide ohia, semea, ala-
ba-ordea, lagunen bat. Une labainak izan arren, gonbidatuen 
arteko frikzioak sortu arren, hiltzera doanak nahi duen baka-
rra da: denbora tarte atsegin bat pasatzea denek elkarrekin.

Garai batean pentsatzen nuen nahiago nuela kolpetik hil 
–ez oraindik, lasai, ez daukat interes berezirik–. Baina kolpe-
tik, auskalo bizi bitartean bizitzari buruz soilik pentsatu ahal 
izateko, eta modu horretan heriotzaren ideiari iskin egiten 
saiatzeko. Orain ordea ez nago hain ziur, zalantza handiagoak 
ditut: ez ote nukeen jakin nahi noiz izango den bukaera, gutxi 
gorabehera, joateko pixkanaka pertsona maiteei agur esaten, 
itxi beharreko gauzak ixten, bizitzari osotasun bat, zentzu bat, 
narrazio bat ematen. Absurdoa da, badakit, oker ez banago ez 
baitugu aukeratzeko modurik.

Aukeratzeko agian ez, baina prestatzeko zergatik ez. Sophie 
Calle artistak, adibidez, badu dokumental moduko bat, zeinean 
agertzen den hilobi bat erosten, Bolinas, Kalifornian. Hilobi bat 
beretzat, noski, dagoeneko mundu honetan ez dagoenerako –
eta ze gai egokia den hau, heriotzarena, eufemismoentzat–. Ez 
zait ideia txarra iruditzen. Nik ere, ausardia bilduko banu –eta, 
noski, diru pizar bat–, erosiko nuke hilobi bat, niretzat, dagoe-
neko mundu honetan ez nagoenerako. Zalantzarik gabe Biria-
tu, Lapurdin. Eta egingo nioke bizian bisitaren bat, aldaketaren 
bat, apainketaren bat. Ez baita ahaztu behar bertan pasako 
dudala eternitate osoa. Eta hori denbora asko da. 

Ibon MeñIka orue-etxebarrIa, 11/13 MakroepaIketako auzIpetua
“Espainiako Auzitegi Nazionalak ez du inoiz euskal herritarron antolakuntzaren 

eta borrokaren zilegitasuna epaituko, ez du gure jarduera ona edo txarra izan den 
erabakiko. Horrela ulertzea oso garrantzitsua da, bestela Auzitegi Nazionalari ematen 

baitiogu hori erabakitzeko boterea. Guk preso eta iheslariak etxeratzeko lanean 
jarraituko dugu, borroka horretan aktibo izaten jarraituko dugu. Eta gure lana epaituko 

duen bakarra Euskal Herria izango da. Gu horri zor gatzaizkio”. argia.eus (2019/09/20)

“ETORKIZUNEAN ERE ERREPRESIOA 
PAIRATZEN jARRAITUKO DUGU”
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juan Mari arregi

ekonoMiaren talaian

  Mikel garCia idiakeZ

analisia

Aste hauetan bizi dugun egoera 
ekonomiko eta politikoak bi gau-
za erakusten dizkigu. Bat: mun-

duan, Europan eta estatuetan egiten 
diren politiken erabat menpeko gare-
la, baita gas eta petrolio produkzioa-
ren menpeko ere. Bi: gobernuen esku 
dauden politikak, aldi berean, ekono-
miaren gorabeheren menpe daudela. 
Horregatik da hain garrantzitsua zein 
talde politiko dagoen gobernuan, modu 
batean edo bestean, bi aldagai horiei 
aurre egiteko.

Europako mantsotze ekonomikoak 
egitate bat dirudi jadanik: Alemaniak 
“katarroa” dauka eta gainerako herrial-
deak kutsatuko ditu. Txina eta AEBen 
arteko harremanak ez daude onenean, 
eta hori oso albiste txarra da esporta-
ziora emanak dauden herrialdeentzat, 
Euskal Herria kasu. Eta honen guztia-
ren erdian petrolioaren arazoa sortu 
da, Saudi Arabiako petrolio azpiegitu-
rek ustez jasandako erasoaren ondo-
rioz, Trumpek noski, Iran jotzen baitu 
errudun. Eta AEBetako egungo presi-
dentea ezagututa, Golkoko gerra be-
rri bat eragin dezake horrek, kalte hu-
mano, sozial eta ekonomiko handiekin 
mundu osoarentzat. Horretara ez gara 
iritsi oraindik, baina garbi geratu da 
petrolioa gure ekonomiaren oinarria 
dela eta kontsumorako produktuak ga-
restitzen ari dela, enplegua bera ere 
mehatxatuz.

Euskal Herria  ere menpeko da, Es-
painia, Frantzia, Alemania, AEB eta 
Txinaren menpeko, baita petrolioaren 
menpeko ere. Menpekotasun ekonomi-
ko-politiko horri aurre egiteko, beha-
rrezkoa da lanean jarraitzea eta eraba-
kitzeko eskubidearen alde borrokatzen 
segitzea, gehiengo sozialari mesede 
egingo dien politikak aurrera erama-
teko. Ezin dezakegu ahaztu, aukeratzen 
dugun gobernuaren arabera izango ga-
rela menpekoago, ala ez. 

menpekoak

Bi aste pasa dira EAEko eskola publikoetan ikasturtea hasi zenetik, eta hasierako 
kaosa konpondu beharrean (irakasle faltan dauden ikastetxeak, administra-
zioak postu bera irakasle bati baino gehiagori ematea, gauza bat eskaini zaien 

eta ikastetxean beste bat aurkitu duten maisu-maistrak…), are kafkiarragoa bihurtu 
da egoera: punturik ez duten irakasleei esleitu dizkie plazak Jaurlaritzaren Ordez-
kagunea aplikazio telematikoak, plaza hori jaso behar zutenak esku hutsik utziz. Ez 
omen da aplikazioaren hanka-sartzea izan, hartutako erabakia baizik; baina handik 
gutxira jakinarazi du Hezkuntza Delegaritzak postuen banaketa errepikatuko due-
la. Ulertezina da gertatzen ari dena, eta Hezkuntza sailburuak –oraindik eman ez 
dituen– azalpenak zor dizkie euren lanpostuak dantzan ikusten dituzten irakasleei. 

Ehunka dira ez aurrera ez atzera dabiltzan ordezko irakasleak, egokitu zaien 
ikastetxera kilometro andana egin ostean etxera buelta egin behar izan dutenak 
postu bera beste bati ere eman zaiolako, edo lan eskaintzarik jaso gabe daude-
nak beraiei dagokien postua punturik ez duen irakasleren bati eman zaiolako, 
edo postu bat agindu eta ikastetxera iritsi direnean postua guztiz bestelakoa dela 
ikusi dutenak, edo irakaslerik gabe dauden haurrak postu hori oraindik bete ez 
delako… Jaurlaritzak aurten Ordezkagunea aplikazio telematikoa jarri du martxan 
irakasleen postuak banatzeko, eta sortu den anabasa ez da nolanahikoa.

Irakaskuntzan ezegonkortasun handiena dutenei eragin die gainera. Hamarre-
tik lau irakasle behin-behinekoak dira EAEko hezkuntza publikoan, eta hain juxtu 
ordezko irakasle diren horiek ikusi dituzte dantzan beren lanpostuak. Haserre 
daude, eta erraklamazioak jartzen hasiak dira. Bide judiziala ere iragarri dute sin-
dikatuek; ikusiko dugu zein bide egiten duen horrek guztiak.

Erreklamazioek izan ditzaketen ondorioetara itxaron gabe, baina, erantzunen bat 
merezi dute irakasleek. Arazo teknikoak aipatu zituen Cristina Uriarte Hezkuntza 
sailburuak, aplikazio telematikoaren irizpideak oso argi dauden ere ez dago garbi, 
hanka-sartze hauek zergatik ematen ari diren ez dakigu, ez eta zergatik erabaki den 
adibidez punturik gabeko irakasleengandik hastea postuen eskaintza… Cristina 
Uriartek esatea “arazo puntual batzuk” direla eta ikastetxeetako profesionalei “pa-
zientzia pixka bat” eskatzea ez da nahikoa. Tamaina honetako kalapitak neurriko 
erantzukizun politikoa eta neurriko azalpenak eskatzen ditu. Hau ez da serioa. 

ikasturte hasiera hau 
ez da serioa
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LAN HERIOTZA TUBAcEx ENPRESAN 
AMURRIO. Bero-kolpe baten ondorioz bihotzekoak jota, Tubacexeko Amurrioko 
plantan lanean ari zen 59 urteko behargina hil zen irailaren 17an. Azpikontratatu-
rik zegoen eta lan-prekarietatearen ondorioz hil dela salatu dute, hainbat elkarre-
taratzetan. Uztailaren 4an enpresa bereko beste gazte bat hil zen, Laudioko plan-
tan. Argazkian, Ernaik egindako ekintza: euren buruari margo gorria bota zioten 
enpresaren atarian.

ER
N
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athletic eta zergak

15 milioi
euro aurreztuko ditu zergetan Athletic futbol 
taldeak, Bizkaiko Diputazioak abuztuaren 23an 
onarturiko aldaketa fiskalagatik. Horrekin batera, San 
Mames estadioan jokatuko den 2020ko Eurokopari 
lotutako erregimen fiskal berezia ere argitaratu zuen 
Diputazioak: Eurokopa kudeatuko duten hainbat 
enpresek ez dute zergarik ordaindu beharko.

Angola, New York, Bangkok, Tasmania, 
Hiroshima… Mundu osoko herritarrak 
mobilizatu dira, klima aldaketaren 
kontra aurrekaririk ez duten manifes-
tazio masiboetan. Larrialdi egoera bizi 
dugula salatu eta politikariak neurriak 
hartzera bultzatzea dute xede.

Lau milioi 
lagunetik gora 
atera ditu kalera 
klimaren grebak

aStebete

Irailaren 20tik 27ra, astebete luza-
tu dira protestak. Hitzaldi, tailer eta 
ekintzez gain, mobilizazio nagusiak 
ostiraletarako utzi dituzte (irailak 20 
eta 27), ostirala izan baita klima al-
daketaren aurka manifestatzeko ikas-
leek hasieratik aukeraturiko eguna. 

baita euSKaL Herrian ere

Gurean ere mobilizatu dira herrita-
rrak. “2030. urtean dugu muga, eta 
arro mediterranearrean dauden eko-
sistemarik hauskorrenetakoak ditu 
Iberiar Penintsulak. Klima-aldaketa-
ren mehatxua gehien jasango duen 
eskualdeetako bat da”, gogoratu dute.

potretAk. ANv-cOP21 kolektiboko kide 
bik epaiketa izan dute, otsailaren 21ean 
Emmanuel Macron Frantziako presiden-
tearen erretratua erretiratzeagatik. Lyone-
ko Zigor-arloko Epaitegiak aske utzi ditu, 
ekintza interes orokorrekoa eta zilegia den 
arrazoi batengatik burutua izan zela iritzita.

lAngileAk BorrokAn. Irailaren 19an gre-
bari berrekin zioten Gipuzkoako zahar 
etxeetako langileek; urriaren 18ra arte 
iraungo du greba deialdiak . 2018ko 
urriaren 26an egin zuten lehen greba 
eguna, eta ia urtebete geroago, egoera 
ez da konpondu.

independentismo kAtAlAnA jomugAn. 
Hainbat pertsona atxilotu ditu Guardia Zibi-
lak Katalunian. Operazioa “bortxazko ekin-
tzak prestatzen ari ziren independentis-
ten” aurkakoa dela esan dute, eta atxilotuak 
cDR-ekin lotura lukete. Espainiako Auzitegi 
Nazionalak agindutako operazioa izan da.
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   Pello Zubiria kaMino

Uztailaren 25ean bostehun herri-
tar azaldu ziren Zeelanda Berri-
ko Hokitika herriko areto nagu-
sian agintarien ahotik entzuteko 
proposamen txit erakargarri 

hau: Westland eskualdeko erraustegi be-
rria bertan egitea. Urtean 300.000 tona 
errez 28 Megawatt argindar sortuko li-
tuzke, gehi aski ur bero inguruko izokin 
eta izkira haztegiak eta negutegietako 
baratzeak girotzeko. Eraikuntza fasean 
150 lanpostu eta ohiko funtzionamen-
duan 6o enplegatuko lituzke. Labeetan 
geratzen diren zepa edo eskoriekin hor-
migoia egingo lukete eraikuntzarako eta 
zaborrak Hokitikira kamioietan ez, trenez 
ekarriko lituzkete, horiek bueltan eskual-
deko behitegi handietako esnez kargatuta 
itzularaziz hutsik bidaltzeko partez.

Westlandeko hedabide nagusia den 
Stuff egunkarian Joanne Carroll kazeta-
riak kontatu duenez, “erraustegi propo-
samenak ez ditu konbentzitu Mendebal-
deko Kostako herritarrak”. Proiektuaren 
ardura daraman Renew Energy konpai-
nia publikoaren burua mintzatu zen eta 
entzuleak lasaitzeko azpimarratu zuen 
oraingo proiektuan dagoen enpresa ez 
dela txinatarra, Europako enpresa bat 
dela, izenak ematea ukatuz. Hokitikiko 
jendeak lasaitu nahi zituen: 2005etik 
eskualdean jira eta buelta dabilen 
erraustegiarentzako kokagunea ia-ia 
lotuta zutenean, Buller herriko udal ba-
tzak kargutik kendu zuen alkatea, nego-
ziaketak sekretuan eraman izanagatik. 

Kevin Stratful da Renew Energy kon-
painia publikoaren burua eta aldi be-

rean WestCoast eskualdeko garapen 
ekonomikorako agentziaren buru, oso 
zabalduta dago Euskal Herri autonomi-
koan hain ezagunak ditugun ate-erroten 
moda. Oraingo ahaleginean buruzagiak 
Hokitikiko herritarrei, lasaitu asmoz, 
erakutsi zien “bideo luze bat Espainia-
ko Mallorka uhartean dagoen errauste 
planta bati buruz, esanaz milioika tu-
rista biltzen dituela urtero. Jende ar-
tean algarak entzun ziren esan zuenean 
Westland eskualdera ere erraustegiak 
turistak erakarriko zituela”.

Zeelanda Berriko irakurleen zorio-
nerako, agintarien informazioak bere 
aldetik kontrastatzea maite duen ka-
zetaria da Carroll eta astebete geroago 
plazaratu zuen “Erraustegiaren sozio 
europarraren jabea txinatarra da”, bil-

ErraustEgiak 
ez dira 
kLimaren 
zoratzearen 
beLdur
Irailaren 27rako dago deituta mundu osoan 
klimaren aldeko mobilizazio handi bat, Euskal 
Herrian ere zenbait mugimendu eragingo 
dituena. Horietan asko ala gutxi aipatuko ote 
dute Lurra planetako kliman errauste plantek 
daukaten eragina? Hondakinen kudeaketan 
nagusi diren konpainia pribatuek klimaren 
kontrako borrokaren partetzat defenditzen dute 
beren jarduera, Gipuzkoatik Zeelanda Berrira Bilbo 
eta Mallorkan barna bidaiatuz ikusiko dugunez.
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kura publikoan proiektuaren ardura-
dunak esandakoak gezurtatuz. Gaia 
ikertzen hasita, Renew Energyko bes-
te arduradun batek kazetariari aitor-
tu behar izan zion Zeelanda Berriko 
erraustegia eraiki nahian ari den kon-
painia txinatarra Tianying (CNTY) dela, 
bilkura publikoan aipatu baina izenda-
tu ez zuten sozioa Urbaser dela, egia 
dela Tianying dela orain Urbaserren 
jabea eta Hokitikiko jendeak konbentzi-
tu nahian erakutsitako bideoko erraus-
tegia –Mallorkakoa– Urbaserrena dela. 
Propagandazko bideoaren jabeenganai-
no iritsi zen Carroll eta hauek aitortu 
zioten egia: “Tirme konpainiako boze-
ramaile batek esan digu urtean 12.000 
bisitari hartzen dituztela beren Inguru-
men Heziketa eta Informaziorako Zen-

troan, baina gehienak umeak eta ingu-
ruko jendeak direla”. 

Gipuzkoan laster beren Bertso Txa-
pelketan parte hartu behar duten gai
-jartzaile eta koblakariek balukete hari 
honi tiraka zeri kantatua. 

Real Madrideko presidente Floren-
tino Perezena zen eta gaur jabea Tian-
ying txinatarra duen Urbaser multi-
nazionala ezaguna da Euskal Herrian: 
Zuberoa, Nafarroa Beherea, Lapurdi eta 
Gipuzkoako hiri hondakin guztien ku-
deaketa berari utzia daukate lurralde 
horietako agintariek, bereak ditu urte 
luzeetarako Baionako Canopia TMBa 
–azken errefusak erraustegira bidal-
tzen dituena– eta Zubietako errauste-
gia –agintariek Balorizazio Energetiko 
Planta deitua–, Gipuzkoako Ingurumen 

Gunean kokatua; bertan ariko da Klima 
Aldaketaren Gipuzkoako Fundazioa ere, 
eta hondakinak erretzen dituen kon-
tsortzioa deitzen da Ekondakin Energia 
y Medio Ambiente S.A. Westlandeko he-
rritarrek bideoz ezagutu zuten Mallor-
kako erraustegia –%80 Urbaser, %20 
FCC– deitzen da Parque de Tecnologías 
Ambientales.

Izenok nabarmentzen dutenez, 
erraustegien bai finantzaketa eta bai 
justifikazioa oinarritzen da ustez hon-
dakinen beste kudeaketa ereduak bai-
no –funtsean, zabortegietan lurpera-
tzea baino– hobeak direlako argudioan. 
Hasteko, lortu dute beren jardueraren 
izena aldatzea: munduko hedabide na-
gusietan gutxitan aurkituko duzu in-
cineration edo incinerator hitzik: ho-
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rien lekuan Waste-to-Energy (WtE) eta 
Waste-to-energyplant.  Eta lehen horien 
dohainen artean azpimarratzen baldin 
baziren erretzearen garbitasuna, mer-
ketasuna, berriztagarri izatea, geroztik 
erregaien, energiaren eta errausketa-
ren lobbya egin da ekonomia zirkular 
kontzeptuaren jabe… klimaren aldake-
tari aurre egiten txapeldunak beraiek 
direla defenditzeraino. 

Oinezko herritarrentzako ingurume-
naren endekatzea eta klima aldaketa 
kezka iturri diren moduan, korporazio 
handiontzat –tartean, hondakinen ku-
deaketa publikoa mundu osoan kon-
trolatzen duten konpainia pribatuon-
tzat– ingurumena eta klima beren irudia 
garbitzeko tresna bilakatu dira, ikusi 
besterik ez da biltzar zientifikoz mozo-
rrotutako zenbat public relations ope-
razio antolatu eta finantzatzen duten. 
Euskal Herrian, zortzi hilabetetan na-
zioarteko bi handi: martxoan Donostian 
Change the Change burutu zuten eta urri-
rako iragarrita dago ISWA 2019 Bilbon. 

KARBONO KONTAKETAN
“Circular Economy: What are you doing?” 
(Ekonomia zirkularra: eta zu zertan ari 
zara?) goiburu dutela, urriaren 7tik 9ra 
bilduko dira hondakinen kudeaketan 
ari diren konpainia nagusiak ISWA pa-
tronalak egingo duen mundu biltza-
rrean, alor horretako ugazaba espainia-
rrak tartean. Horra hurbileko omen dira 
planeta osotik etorritako hondakinen 
kudeaketako profesionalak, politika-
riak, industriako liderrak, planifikazio 
arduradunak, zientzialariak eta profe-
sional gazteak, orotara 1.200. 

Espainiako eta EAEko erakunde na-
gusiak dira Bilboko evenement honen 
babesle, IHOBE eta GHK konpainia pu-
blikoekin batera, eta babesleen artean, 
diru gehiena jartzeagatik silver sponsor 
tituluz agertzen da…Urbaser. Esan nahi 
baita, Tianying.

Hona Bilbon bilduko diren 1.200 
bertsolarioi ISWAk hasieratik jarri dien 
puntua: “Egitarau zientifikoak aztertu-
ko ditu hondakinen kudeaketa jasanga-
rria, ekonomia zirkularra, baliabideen 
erabilpena (…) hondakinen murrizketa, 
prebentzioa, berrerabiltze eta birzikla-
tzea, klimaren aldaketa…”. 

Izan ere, erraustegien patronalak 
aldarrikatzen du asko lagun dezakee-
la klimaren zoratzea gelditzeko aha-
leginean, zaborrak errez. Europako 
erraustegien elkartearen 2018ko agi-

ri nagusietako batek dio izenburutik: 
“Errausketak laguntzen dio Europar Ba-
tasunaren negutegi gasen murrizketa-
rako epe luzeko estrategiari”. 

Enpresa hauen kontabilitatean, az-
ken urteotan gutxitu egin dira honda-
kinen kudeaketak eragindako negutegi 
gasen isuriak, gehiago birziklatu, lur-
peko zabortegietara gutxiago eraman 
eta gehiago errausten omen delako. Ho-
rregatik proposatzen dute orain arteko 
bidean sakontzea, zeren eta “lor daiteke 
urtean 175 milioi tona CO2 gehiago mu-
rriztea –Holandak erregai fosilak kis-
kaliz isurtzen duen CO2 guztia adina–, 
baldin oraindik lurperatzen ditugun za-
borrak eramaten baditugu hondakinen 
hierarkian gorago dauden sistemetara”, 
esan nahi baita, erraustegietara.

Dio patronalak erraustegiek gaur 
egun argindarretan sortzen dituzten 39 

TWh (TeraWatt/orduko) eta ur berotan 
berreskuratzen dituzten 90 TWh kon-
tatuz, 50 milioi tona CO2 aurrezten diz-
kiotela klimari, hondakinok erreko ez 

balituzte 50 milioi tona 
atzerritik erregai ekarri 
eta kontsumitu beharko 
lituzketelako. Eta tek-
nologia egokiak erabi-
liz, erraustegiek balio 
dezaketela etxebizitzak 
berotzeko bezala hoz-
teko ere. Antzera min-
tzo dira AEBetan ere.

“Hori kontabilita-
te irudimentsua egitea 
da” egin die arrapostu 

Energy Justice gobernuz kanpoko era-
kundeak Zaborren errausketa eta klima 
aldaketa dossierrean. “Errausketa izu-
garri txarra da klimarentzako, ikatzez-
ko zentral batek isurtzen duen CO2-a 
bider 2,5 isurtzen du argindar kopu-
ru bera lortzeko. (…) Garrantzitsua da 
ohartzea kontabilitatean dauden tru-
kuez. Ondo alderatuz gero erraustegie-
tako tximiniek isurtzen dituzten CO2 
kopuruak beste kutsadura iturrienekin, 
bistakoa da errausketa dela txarrena”. 
Zertan datza trukuak?

Hasteko, erraustegien isurietan ez 
dute kontabilizatzen CO2 biogenikoa, 
landare edo animalietatik eratorritako 
hondakinak errausteak eragindakoa: 
paperak, elikagaien soberakinak, egu-
rra, larrua… Nahiz eta horiek osatzen 
duten hiri hondakinen ia erdia. 

txInan erraustegI-turIsMoa egIten
WestLAndeko (ZeeLAndA berrIA) AgIntArIAk etA tIAnyIng korporAZIoko ArdurAdunAk hAgAn, 
hIrIAn hAuek duten errAustegIA bIsItAtZen.

erraustegIen patronalaren bIltzarra
 “ekonomIA ZIrkuLArrA: etA Zu ZertAn ArI 
ZArA?” dIo bILboko bILtZArrAren LeLoAk.
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Aldiz, aurreztutako CO2 kopuruetan 
gehitzen dituzte erre gabe lurperatze-
ra eramanez gero hondakinok sortuko 
luketen metanoa, kontutan hartu gabe 
badirela isuriok murrizteko alternati-
bak, Zero Zabor ereduetan ari direnek 
erakutsi duten moduan.

Hirugarren manipulazioa, dio Energy 
Justicek, “zenbatu gabe uzten dituzte 

erraustegietan energia sortu ahal iza-
teko erabiltzen dituzten erregai fosilen 
isuriak”. Hori Euskal Herrian garbi do-
kumentatuta dauka Gorka Bueno ira-
kasleak Zabalgarbik erretako gas natu-
rala aztertuta. Kontabilitatetik kanpo 
geratzen dira ere labeetatik ateratako 
zepa edo eskorietako metalen birzikla-
tzearen isuriak, azken errefusak zabor-

tegietaraino eramateko garraioenak, 
eta abar.

Energy Justicek AEBetan bezala, Eu-
ropan Erresuma Batua Errausketarik 
Gabe (UKWIN) koalizioak aurten ber-
tan argitaratu du eguneratuta hondaki-
nak kudeatzeko teknologia honek Bri-
tainia Handian klima aldetik dauzkan 
eraginen azterketa. Agirian dio: “Hon-
dakinen industria saltzen ari da erraus-
keta soluzio bat dela klimaren aldaketa-
rentzako, baina datuek erakusten dute 
errausketa berez klimaren arazoaren 
parte dela”.

UKWINek garrantzia berezia ema-
ten dio plastikoen erreketari. Haste-
ko, ez direlako karbono isurien or-
daintze sisteman sartzen, nahiz eta 
plastikoak erregai fosiletik eratorriak 
izan: “Erraustegiak ez dira sartzen erre-
gai fosilen erabilera gutxitu eta CO2 isu-
riak murrizteko antolatuta dagoen kon-
pentsazio sisteman eta, ondorioz, urte 
asko daramate ordaindu gabe negutegi 
gas arriskutsuak isuriz gizarteari era-
gindako kalteen ordaina”. Eta bestetik, 
plastikoak erretzea argindarra sortzeko 
modu oso ez-efizientea delako.

Irailaren 27rako dago deituta mun-
du osoan klimaren aldeko mobilizazio 
handi bat, Euskal Herrian ere zenbait 
mugimendu eragingo dituena. Horietan 
asko ala gutxi aipatuko ote dute Lurra 
planetako kliman errauste plantek dau-
katen eragina? l

koMunIkazIo kanpaInan eten gabe  
tIrme konpAInIAren IrudIetAn, hAurrAk 
mALLorkAko errAustegIA eZAgutZen: 
erAkusketA gIdAtuAk, joLAs dIdAktIkoAk... 
etA Ingurumen teknoLogIen pArkeA AIretIk 
erAkusten duen tren futurIstA.
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anaia nola fusilatu zizuten ikusi 
zenuen.
Bai. Niregandik hamar metrora zegoela. 
23 urte nituen, eta 21 Jonek. Mukizu bat 
zen, esaterako. Hortxe ageri da argaz-
kietan. Gazte, eta idealista, idealismoa 
baitzen garai hartan herri honetan ge-
neukan gauzarik inportanteena, injus-
tizia zaparradari kontra egiteko modu 
bakarra. Isilpeko borrokan hasten zen 
jendeak bazekien, kontziente zen, egun 
batean libre zela, baina biharamunean 
preso zitekeela. Jende mordoa lotu zi-
tzaion borrokari, batzuen izenak agertu 
dira, beste batzuenak ez; batzuk atxilo-
tu zituzten, beste batzuk ez, zorionez. 
Eta nik, orduan bezalaxe pentsatzen dut 
orain, herri honen alde saiatu behar du-
gula. Jakina, orain ez ditut 23 urte, 67 
baizik, bizi-eskarmentua dut, jende asko 

ezagutu dut. Horietako batzuek, bere bu-
rua Superman-tzat daukate, edo aiatola 
balira bezala jokatzeko ohitura dute…

Jende mordoa lotu zitzaion borrokari. 
tartean, Jon; tartean, zu zeu.
Era batera eta bestera borrokatu naiz ga-
rai hartatik hona. Inoiz ez dut ezer esan, 
Glencree arte [euskal gatazkaren bake 
prozesuan hainbat biktimek topaketak 
egin zituzten justizia, memoria eta el-
karbizitza bultzatzeko]. Glencreen par-
te hartzeko eskatu zidatenean, zerbait 
egin behar zela pentsatu nuen, eta nahiz 
eta batzuek ez zuten begi onez ikusi nire 
parte-hartzea, parte hartu nuen. Zerbait 
egin beharra zegoela uste nuen, egiazko 
botererik ez dugulako, Gasteizko boterea 
ez delako Madrilek maileguan utzitakoa 
besterik: “Gaur eman, bihar kendu”. Go-

gotik saiatu behar dugu jendea geure-
ganatzen, gehiengo handia osatzen, eta, 
gehiengoarekin, Madrilera joan eta esa-
ten: “Egin guri kasu, edo ez ikustekoak 
ikusiko dituzue!”. 

Katalanen modura, esan nahi duzu?
Katalanen modura, baina goxoago. Eta, 
beti, bortxarik gabe. Bortxa bidez ezinez-
koa da. Askoz ere beldur handiagoa diot 
Estatuaren bortxari, Katalunian nahiz 
Euskal Herrian eratu litekeen ezein mu-
gimendu bortxazkori baino, Estatua gai 
baita beste GAL bat, edo bi, muntatzeko, 
lehen egin zuen moduan, eta gainera, “zi-
legitasun” osoz. Zer zilegitasun, ordea? 
Guk ez dugu hitza besterik, zintzo agertu 
behar dugu Europaren aurrean, herri be-
zala aitor gaitzaten. Katalanek ere hortik 
jo beharko luketela uste dut.

mikel Paredes
Beste zer esAnik ez dA, ‘txikiren AnAiA’ esAnik

   Miel a. elustondo       Zaldi ero

hain dira burumotzak, 
ez dakite zer den 

idealismoa, 
ez askatasun egarria

1975eko irailak 27. Franco hilzorian, juan carlos I.a Borboikoa ordezko 
izendatua ordurako. Bost fusilatu: Txiki, Otaegi, Sánchez Bravo, Baena, 

García Sánz. jon Paredes Manot Txiki-ren anaia da Mikel. Begietara 
begira-begira zuela fusilatu zioten anaia Bartzelonako cerdanyolan.



Irailak 29, 2019

Jon buru-belarri sartu zen borrokan, 
sartu zen etan. eta zu? 
anaia nagusia zinen.
Ni ez nintzen sartu.

“ez zinen sartu”... nola sartu zen Jon?
Giroak horretaratuta. Injustizia zen ordu-
ko justizia. Jonek, bere kuadrillan bertan 
zenbait jende zer edo zertan zebilela iku-
si zuen, eta berak ere bide hartatik jotzea 
erabaki zuen. Herrian zenbait talde osatu 
zituzten, eta talde haiek zein bere aldetik 
zebiltzan, loturarik gabe. Talde bat eror-
tzen zenean, hiruzpalau harrapatzen zi-
tuzten, ez beste inor. Horrelaxe hasi zen 
Jon. Egun batean, ezkutatu egin zen, eta 
handik urtebetera harrapatu zuten. 

nola jakin zenuten ezkutatu zela?
Guardia zibila Jonen bila etxera etorri zi-

tzaigunean. “Non da zure semea?”, galde-
tu zioten gure amari. Eta ama harri-harri: 
“Kanpin egitera joan da”. Baita zera ere! 
1974an, ETAk [Luis] Gómez Acebo [Pilar 
Borboikoaren senarra] bahitzeko asmoa 
hartu zuen gogoan, ordainetan Espainia-
ko kartzeletako presoak aska zitzaten. 
Komandoak jo eta su zebiltzan. Hiruz-
palau komando Bartzelonara joan ziren, 
zein bere aldetik orduan ere, eta halako 
batean hantxe harrapatu zuten Jon. 

Urte hartan [1975] ekainean-edo, 
Altsasun egon nintzen berarekin. Esan 
zidan: “Mikel, Perpinyà aldera noak, ez 
nauk puska batean ikusiko. Kontatuko 
diat handik itzultzean”. Nik ez nion beste-
rik galdetu, jakitea ere ez zen-eta komeni. 
Guardia zibilek, edo poliziek, galdekatuz 
gero, ez dakizuna ere kontatzen hasten 
zara. Perpinyà aldera zihoala, itzulian 

kontatuko zidala esan zidan, baina ez 
zen itzuli. Bartzelonan atxilotu zituztela 
irakurri genuen egunkarian. Astebete 
edo hamar egun eduki zuten. Gogotik 
torturatu zuten, ohi zutenez. Direnak eta 
ez direnak egin zizkioten, gainerako guz-
ti-guztiei egin dietena, eta are amorru 
handiagoarekin Joni, ez zelako Euskal 
Herrian bertan jaioa, migratzaileen se-
mea zelako. Horixe esan zidaten guardia 
zibilek Pirinioetan atxilotu nindutenean.

noiz atxilotu zintuzten?
Jon fusilatu eta hilabetera edo. Anaia fu-
silatu zidatenean, Bartzelonatik Zarautza 
etorri bai, baina ez nintzen etxera sartu. 
Badaezpada ere. Lagun batzuen etxean 
hartu nuen aterpe. Hilabete egin nuen 
haiekin. Halako batean, mendira nindoa-
la esan nien, Tolosako Oargi mendizale 

Mikel Paredes І 15

Mikel Paredes anaiaren hilobian. Fusilatu bezperan Txikik che Guevararen poema baten bertsoa idatzi zuen: 
Mañana cuando yo muera / no me vengáis a llorar / Nunca estaré bajo tierra / soy viento de libertad.
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julen Lekuonaren kantua iduri, 
gurasoak eta zazpi senideko fa-
milian, zaharrena izan zen mikel. 
ondoren etorri ziren jon, gua-
dalupe, diego, Isabel, kepa eta 
perdi anai-arrebak. jon galdu 
zuten, Txiki, eta hezur-mamirai-
no markatu du horrek sendia, 
oro har, eta mikel bera, oroz 
gain. glencree ekimenaren bi-
garren aldian parte hartu zuen 
2008an. hainbat ikastetxe eta 
unibertsitatetan izan da bere le-
kukotasuna eskaintzen. hamai-
ka neke eta pena, min eta aran-
tza, berriz, nahiago ditu bere 
golkorako gorde.

elkartearen irtenaldia zen, Pirinioetara. 
Autobusean joan ginen. Jacatik gora, gel-
ditu, autobusetik jaitsi eta oinez abiatu 
ginen mendian gora, eta orduan, guardia 
zibilak! Tiroka airera, gu denok geldia-
razteko. Lurrean etzanarazi gintuzten. 
Identifikazioak eskatu, eta lau, atxilo har-
tu gintuzten. Poliziak fitxatuta ginduz-
kanak, nonbait. Ez nituen beste hirurak 
ezagutzen. Badakit, hala ere, haietako bat 
gor utzi zuten, kolpeka. Niri dagokida-
nez, guardia zibilek Jacatik Iruñera ekarri 
ninduten. Furgoian, betikoa: irainka eta 
joka eraso zidaten, anaiaren kontra gaiz-
ki esaka eta hau eta hura. Jon fusilatu eta 
hilabetera, baina haren kontra, hala ere. 
Eta niri, berriz, egurra. Haiek zartakoak! 
Iruñean, poliziaren esku utzi ninduten, 
eta Donostiara.

donostiara, nora?
Gobernu zibilera. Gela txiki bat zen, kez 
betea. Haiek biribilean, eta ni ba-
tetik bestera bultzatzen nin-
dutela, zartakoka. Halako 
batean, irten egin ziren 
gelatik, armairu baten 
gainean, bistara, pis-
tola bat utzita. Ikusi 
nuen, ikusi nuenez. 
Ez dakit zer asmo 
zuten, nik arma hura 
h a r t z e a - e d o ,  n i k 
arma eskuan nuela ni 
bertan akabatzeko-e-
do. Ordu erdiro, ziegatik 
gora, lixiba jo, eta behera. 
Lau egun eduki ninduten pre-
so. Eta, gero, libre utzi ninduten. 
Urte hartako urrian agertu zen albistea 
Cambio 16 aldizkarian. Libre utzi nindu-
ten, baina ez nintzen etxera itzuli. Do-
nostia aldean gelditu nintzen. 

Jon atxilotu eta gero, zer pauso eman 
zenituzten?
1975eko uztailaren amaieran atxilotu 
zuten. Lehenbizi, ohiko epaiketa egin 
behar ziotela esan zuten, banku lapurre-
taz akusatuta. Polizia baten hilketaren 
egile ere bera izan zela esan zuten, baina 
ez zen gauza argia. Garai bertsuan, beste 
bi polizia ere hil zituzten, Bartzelonan 
bata, Madrilen bestea, eta ohiko epai-
keta zena, sumarisimo bihurtu zuten, 
gerra kontseilua, bai ETA eta bai FRAP 
egurrean zebiltzalako. Hainbat militante 
atxilotu zituzten, epaiketa gisakoak egin 
zituzten, eta batzuen eta besteen artean, 
hamaika heriotza zigor eman zituzten 
epaileek. Europan jendeak kontra egin 

zion horri, protesta gogorrak izan ziren 
han eta hemen, eta azkenean, bost he-
riotza zigor erabaki zituzten. Tartean, 
Jonena. Diotenez, ez zelako Euskal He-
rrian jaioa, eta estatuan gainerako he-
rrialdeetako kideak izutzeko asmotan. 
Hain dira burumotzak, ez dakite zer den 
idealismoa, ez askatasun egarria. Horre-
xegatik joan ziren Amerikara eta txikitu 
zituzten herri guztiak.

marc Palmes eta magda Oranich izan 
zenituzten abokatu.
Juan Mari Bandresek eta Miguel Castell-
sek egin ziguten bide hori. Esku bete lan 
zeukaten gainerako akusatuak defenda-
tzen, eta Marcek eta Magdak hartu zuten 
Jonen defentsa Bartzelonan. Gogo onez, 
gainera. Gazte ziren eta oso gure alde-
koak. Ama eta izeba Paulina Bartzelona-
ra joan ziren eta han Pons Llovet fami-
liaren etxean ostatatu ziren. Haien seme 

Josep Lluisek Segoviako ihesean 
parte hartu zuen. Ikaragarri 

lagundu zigun Pons Llovet 
familiak, ikaragarri. Jon 

hil eta gero ere, haien 
hobian sartuta eduki 
zuten gure anaiaren 
hilkutxa, iparraldeko 
hilerrian, ekartzea 
lortu genuen arte. 

ama epaiketan 
egon zen.

Bai, pantomima hutsa. 
Orduan ere ikusi zuen Jon.

tortura zantzuak ikusi zizkiola 
zioen zuen amak, muxu ematera hu-
rreratu eta ubelduak ikusi zizkiola.
Bai. Epaiketa eguneko kontua da hori. 
Denetarik egin zioten Joni: bainuontzia, 
zintzilik eduki zuten, era guztietako kol-
peak jo, betiko mehatxuak egin… Ama 
eta izeba epaiketan egon ziren, eta gero 
itzuli egin ziren Zarautzera. Haiek eto-
rri, eta ni joan nintzen, zer edo zertan 
saiatzera, justizia eske, injustiziaren 
erresuman. Epaia emanda zegoen, ez 
zen atzera itzulerarik. Jonek berak esan 
zidan gau-kaperan: “Hauek ez dute etsi-
ko”. Beste gauza bat ere esan zidan gau
-kaperan, torturaren kontura: “Zernahi 
esanarazi didate, baina ez dut lagunik 
salatu!”.  

nor eta nor zineten gau-kaperan?
Marc [Palmes], Magda [Oranich], Co-
ronado kapitaina, zeina baitzen arma-
daren ofizioko abokatua, zenbait fun-

Hamar urte 
daramatza isilik ETAk, 
eta hala ere, ez digute 

bakean uzten: benetako 
erabakiak hartzen, 

geure buruak benetan 
gobernatzen ez 

digute uzten”

mikel 
Paredes 
manot
zAlAmeA de lA serenA, 
extremAdurA, espAiniA, 1952
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guardIa zIbIlak

“Behin baino gehiagotan joan 
behar izan dut Zarauzko guardia 
zibilen kuartelera, udaltzain lanak 
horretaratuta. Tartean, jende ‘nor-
malarekin’ tratatu dut han. Beste 
batzuetan, euskaldunoi eta eus-
kal den edozeri amorrua dieten 
guardia zibilekin. Horiek ez ditut 
hemen nahi, ez guardia zibiletan, 
ez gainerako polizietan ere”.

KOntatu

“Gazteek ez dakite gertatu zaigu-
na. Ikastetxe eta unibertsitatee-
tara joan ohi naiz, gure historia 
kontatzera, Jonena eta gurea. Eta 
gazteak negar malkotan, hantxe, 
nire aurre-aurrean. Eta beti esa-
ten diet: ‘Egin gure herriaren alde, 
baina bortxarik gabe. Erabili bu-
rua, herri honetan argiak gara-eta. 
Erabili burua, osatu gehiengoak, 
gauzatu gure asmoak’. Inportan-
tea da historia kontatzea, historia 
bat bera, nork bere ikuspegitik”.

Azken hitza
HiLarria

“Eta behar dudan 
denbora baino lehen 

hiltzen banaute 
nere hortzetan itzaliko den azken 

antzia 
beste batenetan 

loratuko den 
lehen irria 
izango da.”

(Joxean Artzeren ‘Nahiz eta he-
riotza’ poema zatia, Jon Paredes 

Manoten hilarrian)

tzionario, eta besteren bat. Bukaerarik 
gabeko gaua izan zedin nahiko nukeen, 
baina arin igaro zen. Kontu kontari 
eman genuen gaua, txorakeriak esaten, 
ondoren zetorrena saihestu nahian be-
zala. Horretan ari ginen arren, nik ezin 
nuen egunsentia burutik kendu. Aldiz, 
Jon bera lasai zegoen. Ez dakit heriotzaz 
jabetzen zen, ez dakit neu ere jabetuko 
ote nintzatekeen, edo ez dakit besterik 
gabe benetan jabetuta zegoen eta aurre-
ra egiteko prest zegoen. Ez dakit.

eguna argitu zuen.
Eta Modelo kartzelatik irten ginen, Dia-
gonaletik barrena, guardia zibilez eta 
poliziaz inguratuta. Izugarria. Katala-
nak berak ere izutu nahi zituztela uste 
dut. Handik bost kilometrora, Cerdan-
yola, hantxe hilerria, eta hantxe basoa, 
Espainiako armadarena, nonbait. Tar-
te batean basoa xahutu, zabaldu txiki 
bat egin eta, hantxe erdian jarri zuten 

Jon. Gurutze Gorriaren anbulantzia ere 
han zen, kartzelako furgoiarekin batera. 
Dena prest izan zutenean, igo ginen za-
baldu hartara abokatuak, ni neu… Han-
txe zegoen Jon, lotuta. Ikusi ninduen 
orduko, Eusko gudariak kantatzen hasi 
zen. Inguruko basoan, berriz, oihuak 
aditzen ziren: “Txikiiiii….!!! Txikiiiiii...!!! 
Gora Euskadiiiii!!!”… Baina fusilatu zu-
ten. Eta abokatuek heldu ez banindute, 
guardietako bati fusila kendu eta tiroka 
erasoko niekeen. Zakur seme haietako 
bat hasi zen esanez: “Honek ez dik tiro 
gehiago tiratuko!”.

bartzelonako militante jendea 
oihuka basoan.
Bai. Jakina, kontrol mordoa jarri zi-
tuzten, alderdi hartara sartzea gala-
razi zieten, baina haien oihuak heldu 
zitzaizkigun. Gero, kontrolak gainditu 
eta hilerriraino sartu zen jende hura. 
Han, azken agurra eman nahi izan ge-

Goian, omenaldia Txiki eta Otaegiri Andoainen, 1978ko irailaren 9an. 
Behean, Donostian urte berean, manifestazioa Txiki eta Otaegi omentzeko.
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nion Joni, eta hilkutxa zabaldu genuen. 
Orduantxe atera zuen Marcek [Palmes] 
Jonen argazkia, gorpu zela, kamera txiki 

batekin. Baten batek ikusi-edo, eta ir-
teeran poliziak kendu egin zion kamera 
Marci, baina ordurako gordea zeukan 
barruko erroilua. Jende emana hilerrian. 
Eta arratsaldean berdin. Hileta-meza 
egin zuten, eta gero, protesta gogorra. 
Oso oroitzapen ona daukat katalanena, 
eta berdin zait zein zen haien bandera, 
injustiziaren aurrean ez baitago alde ba-
teko edo besteko banderarik.

Jon fusilatzen zutela ikusi zenuen. 
zertan da trauma?
Hortxe. Nekez gainditzen da. Inoiz ez 
dago ahazterik. Ez geunden gerran, 
ezta? Eta, aldiz, gerran bageunde be-
zala hil zuten Jon… Horrek zer pentsa 
ematen dizu: horretarako gauza baldin 
badira, zer ez ote dute egingo hurrengo 
batean? Oraintxe, hamar urte darama-
tza isilik ETAk, eta hala ere, ez digute 
bakean uzten: benetako erabakiak har-
tzen, geure buruak benetan goberna-
tzen ez digute uzten.

zenbateraino markatzen du horrek 
denak?
Erabat. Markatzen zaitu bizian, marka-

tzen zaitu lanean, markatzen zaitu de-
nean… Udaltzain izan nintzen, eta nire 
herriaren alde saiatu nintzen beti. Ba-
tzuek, zenbait aiatolak, ez zuten ulertu 
ni garai hartan udaltzain sartzea, zein 
izan ziren nire arrazoiak. Eta, aldiz, 
udaltzain jantzita ere guardia zibilen 
kuartelean atxilotuta egotea ere gertatu 
zait, sasoi latz haietan manifestazio bat 
babesteagatik. Orain ez, orain nahitaez 
joan behar dute udaltzainek manifesta-
zioak babesten.

zertan zenuten antza Jonek eta zuk?
Ni bera baino bi urte zaharragoa nin-
tzen, bera baino serioagoa, hura ni baino 
beroagoa zen. Nabarmena zen. Errieta 
egiten nion: “Jon, erori egingo haiz, ha-
rrapatu egingo haute, ez duk segundoa 
ere iraungo!”. Eta ez zuen segundorik 
iraun. Ez zidan kasurik egin. Baina, tira, 
beharbada horri esker nago ni oraindik 
hemen.

Hainbestean, gauza asko kontatu 
dizkiguzu, mikel. baina zenbat gorde 
dizkiguzu?
Askoz gehiago…  1977ko irailaren 27an Txikiren gorpua 

panteoi berrira aldatu zuten. 
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baleren bakaikoa 
aZurMendi   
ekonomIALArIA

motelaldi ekonomikoa 
badator berriro 

Oraindik ez dira osatu 2008an hasi 
zen krisialdiaren zauriak eta, berri-
ro, planetako ertz guztietatik mo-

telaldi berri baten ezkila hotsak entzuten 
ari gara. Horrela diote aldizkari espeziali-
zatuek, datu ekonomikoek, baita hartzen 
ari diren zenbait neurri ekonomikok ere,  
ekonomia larrialdira doala aurreikusten 
baita. Zalantzarik gabe, euskal ekonomiak 
ere ondorio horiek jasango ditu.

Hasteko, geure inguruko ekono-
miaren motorra den Alemania, ofizial-
ki, krisialdian sartzeko egoeran dago. 
Hori konfirmatzeko hil honen amaieran 
egingo den hiruhileko hazkunde tasa 
negatiboa izatea nahikoa izango da eta 
orain arteko adierazgarriek alemaniar 
ekonomia ildo horretan sartuta dagoela 
erakusten dute. Egoera horrek euskal 
ekonomia atzetik eramango du, autogin-
tzarekin lotutako enpresa asko baitaude 
geure artean: ez ahaztu Volkswagenek 
eta Mercedesek faktoria handiak dituz-
tela gure artean, non zuzenean langile 
ugari dauzkaten kontratatuta, gehituta 
zeharkako enplegua.

Beste krisialditan ez bezala, Alemania-
koak baditu ohiko zergatiaz gain, beste 
zenbait erantsi behar zaizkionak. Izan 
ere, kontuan izan behar dugu 2004an 
ezarri zuen eredu ekonomikoa agortu 
egin dela: kalitate handiko industria pro-
duktuen esportazioa (autoak, makineria 
eta abar). Modu horretan, batik bat Eu-
ropako periferiara, Txinara, Erresuma 

Batura eta AEBetara erruz esportatu du 
eta bere merkatal balantzeak superabi-
tak izan ditu, BPGren %7ra iritsi arte. 
Ikaragarria. Bitartean, bertako merkatua 
ez dute sustatu behar adina, hori baita 
politika merkantilistak erakusten duena: 
herrialde batek aberastu nahi badu, kan-
po balantzeak positiboak izanda lortuko 
du. Hori izan da, hain zuzen, Alemaniaren 
politika, nahiz horrek EBren periferiako 
ekonomiak sakonki kaltetu dituen azken 
hamarkada honetan.

Horrez gain, AEBen muga zergak dire-
la-eta edo Txina autogintzan ematen ari 
den aurrerapena dela-eta, batik bat auto 
elektrikoan, eragin negatiboa izaten ari 
da Alemaniako autogintza boteretsuan. 

Izan ere, Txina apustu sendoa egiten ari 
da etorkizuneko auto elektrikoan mundu 
lidergoa eskuratze aldera. Oro har, alema-
niar auto industriarentzat ez da batere 
baikorra izango, are okerrago, Britania 
Handiko merkatua ere murrizten bazaio 
Brexit-a gauzatzen denean.

Lotura ekonomiko horiek areagotu 
dira ekonomia globalizatu den heinean 
eta oraingo kasuan munduko ekonomia-
ren lidergoa ere jokoan sartu da. AEBen 
hegemonia, batik bat ekonomikoa, auzi-
tan jartzen ari da eta Txina, emeki-emeki, 
hurbiltzen ari zaio, EBk atzerapausoak 
ematen dituen bitartean, nahiz Alema-
niak, hala moduan bada ere, bere prota-
gonismo industrialari oraindik eusten 
dion. Beraz, bi inperioren arteko gatazka 
gogor batean kokatuta gaude eta europa-
rrok ahultzen jarraitzen dugu; euskaldu-
nok ere gurdi horretan bidaiatzen dugu. 

Eta gerora zer? Oraindik hor daude 
2008an hasitako krisialdi gordinaren 
zauriak: langabezia tasa garaiak, enple-
gu prekarioa, soldaten arteko arrakala, 
etxebizitzaren prezio eta alokairu jasa-
nezinak, zerbitzu sozialen murrizketak 
(osasuna, hezkuntza, menpekotasuna…), 
pentsio publikoen auzia, ikerketarako 
inbertsio gastuen eskasia, eta abar luze 
bat. Krisialdi horretatik irteteko estatuek 
bitartekoak badituzte, baina  krisi sor-
tzaile-sustatzaileak zigortu ordez, saritu 
egin dituzte. Ea politika oker hau oraingo 
honetan iraultzen dugun! 

AEBren hegemonia, batik 
bat ekonomikoa, auzitan 
jartzen ari da eta Txina, 

emeki-emeki, hurbiltzen 
ari zaio, EBk atzerapausoak 
ematen dituen bitartean, 

nahiz Alemaniak, hala 
moduan bada ere, bere 

protagonismo industrialari 
oraindik eusten dion 
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Maialen 
berasategi Catalán 
ItZuLtZAILeA

PAULA ESTÉvEZ

zahartzen utzi

Merkatuan edozer eros daite-
keen mundu zoragarri hone-
tan (umeak ere bai, alajaina), 

bada zimurren kontrako krema bat 26 
urtetik gorakoentzat. Ikusiko zenuen 
iragarkia agian. Eta gogora etorriko 
zitzaizun, beharbada, zer esan zuen 
behin Arantxa Urretabizkaiak Goizal-
de Landabasoren galderei erantzunez 
111 Akademiaren Kilkerren Soka egi-
tasmoaren barruan: “Uste dut gizar-
te honek zahartzaroa gorroto duela, 
baina nik, ez. Are gehiago, patetikoa 
iruditzen zait itxura gazteagoa izatea-
rekin daukagun obsesioa. Zuk edozeini 
esaten diozu gazteago dirudiela eta se-
kulako ilusioa egiten dio, berdin-ber-
din 30 edo 60 urte baditu ere”.

Zuriak neutro gara, eta gainerako 
guztiak, beste. Gizonak neutro dira, 
eta gainerakook, beste. Eta adin-kon-
tuetan? Adin-kontuetan, helduak dira 
(gara?) neutro, eta gainerako guztiak, 
jakina, beste. Eta besteetan besteenak, 
zaharrak: produktibitatearen hazkun-
de atergabea amets hezetzat daukan 
gizarte honetako lasta ustez pasibo 
hori. Enbarazua dira zaharrak, destor-
bua. “Zaharra da eta hil bedi, ez ditu 
balio lau zuri”, dio esaera zaharrak. 
Baina zer zahar eta zer zahar-ondo, 

gaur egun zahar hitza bera tabu bila-
katzeraino zabartu gara eta!: heldu eta 
gazte hitzak laudorio dira, bai, eta ino-
ri zahar esatea, aldiz, edukazio txarre-
koa; adineko hitza erabili behar beti, 
edo edadetu. Are, Hirugarren Mundu 
izendapen supremazista asmatu ge-
nuen bezala asmatu dugu hirugarren 
adin eufemismo pozoitsua ere. Hiruga-
rrena beti azkenputz.

Bestetutako  kolektibo guztiekin 
egiten den bezala, klixez ihartzen di-
tugu zaharrak, eta topikoz sinpletzen: 
ahultasunaren topikoa egozten diegu, 
eta jakinduriarena ere bai, onkeriaz; 
ez balego bezala zahar indartsu eta ke-
mentsurik, edo zahar tontorik. Azken 
batean, homogeneizazioa da inori gi-
zatasuna eta norbanakotasuna ezaba-
tzeko modurik eraginkorrenetako bat. 
Gazte eta heldu gehienok, seguruenera, 
ia zipitzik ere ez dakigu zer den zaha-
rra izatea, baina askojakin betetzen zai-
gu ahoa, “amonaren kroketak” gora eta 
“aitonaren jenioa” behera, idealizazioz 
zein displizentziaz. Ez zuen alferrik ida-
tzi James Barriek (nahiz eta gehienek 
Oscar Wilderi egozten dioten esaldia): 
“Ez naiz guztia jakiteko bezain gaztea”. 

Carpe diem absolutuaren aroan gau-
de, orainak bizi gaitu, eta, hori dela kau-

sa edo hori dela ondorio, zahartzaroak 
memento mori baino ez digu ekartzen, 
antza, gogora: etorkizunik gabeko etor-
kizun beltza. Iraganari bizkarra emanda 
bizi omen gara, eta horregatik dabiltza 
batzuk memoria historikoaren aldarria 
hedatu nahian, gogoan izan dezagun 
nondik gatozen, berriro egin ditzagun 
ondo eginak eta eragotz ditzagun hutse-
ginak. Ahaztu, ordea, etorkizuna ahaz-
ten zaigu maizegi: etorkizunaren me-
moria falta zaigu, etorkizuneranzkoa; 
ondo bidean eta ezbeharrik ezean gizaki 
guztion patua den zahartzaro horretaz 
oroitzea. Eta, gure amnesia prospekti-
boan, hortxe dihardugu, betigazte za-
puztu, edadearen kontrako ukenduak 
fabrikatzen eta kontsumitzen: geure bu-
ruaren kontrako kremak. 

Ez geneukake sobran, beharbada, go-
goan hartzea Simone de Beauvoirrek La 
Vieillesse (Zahartzaroa) saiakera ma-
mitsuan idatzitako hitz hauek: “Gure 
bizitzaren zentzua auzitan dago zain 
dugun etorkizun horretan; ezin jakin 
nor garen ez baldin badakigu nor izan-
go garen: gizon zahar horrengan, andre 
zahar horrengan, aurki dezagun geure 
burua haiengan”. Edo, beste modu ba-
tean esanda, memento senescere. Zahar-
tu, eta besteri ere lasai zahartzen utzi. 
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leire narbaiZa  
ariZMendi 
IrAkAsLeA

beñat MuguruZa 
aseginolaZa 
IrAkAsLe 
etA IkertZAILeA

normalidadea 

Hautsia da coraçao

Gertuko norbait joaten denean, hil-
tzen denean alegia, gerta liteke gau-
za batzuk esan ez izanaren pena sen-

titzea. Guri gertuko pertsona bat joan zaigu 
duela gutxi, eta gauza batzuk esan ez izana-
ren damutxoa dut, baina pozik nago beste 
gauza batzuk esan egin nizkiolako. 

Esan nion nire Joxe Ripiauren abesti-
rik gustukoena Kabilia hautsia da coraçao 
dela, eta hark erantzun: “Bueno, Sorkunen 
koroak, badakizu…”. Ez dut uste apalke-
riatan ari zenik. Testuko hizkuntzei buruz 
galdetu nion, itxuraz euskara, gaztelania, 
portugesa eta amazigera izan zitekeen zer-
bait nahastuta zeudela eta. Ez dut erantzu-
na ondo gogoratzen, baina hizkuntza hori 
erdi-asmatu egin zuela esango nuke.

Gasteizen bizi zenean bere etxera 
gonbidatu gintuen asteburu-pasa arre-
ba eta biok, duela hogei bat urte. Jimi 
Hendrixen koadro bat zuen paretan, 
aski leku pribilegiatuan. Sarrerako atea 
zeharkatzearekin batera aurkeztu zigun: 
San Jimi!. Anekdota hori kontatu nion 
duela urte gutxi batzuk. Ez zuen gogo-
ratzen, baina berretsi egin zuen Hendri-
xekiko miresmena: “Honbre, San Jimi…”.

Esan nion gure kanta bat Neguren Sa-
bel-hiztunaren ordu ikaragarria-n oi-
narrituta dagoela. Lehenengo aldiz zu-
zenean jo genuenean agian pentsatuko 
zuen “nahi bai zuek…”, baina ez zen bere 
estiloa halakoak esatea.

Esan nion nire anplia nahi beste era-
biltzeko, eta bere azken taldearekin 
dezente aprobetxatu zuen. Hark bere 
gitarra mitikoa utzia zidan lehenagotik, 
bueltatzeko baldintzarik gabe. Oso tru-
ke naturala izan zen, konfiantzazkoa, 
ia despreokupatua. Segur aski, hobeto 
pentsatuta, ez genuen truke terminotan 
pentsatu.

Hamar urte bete nituenean hartz txi-
ki bat oparitu zidan berak pintatuta-
ko marra blaugran-arekin. Bazekien 
ronaldozalea nintzela, eta saltzaileari 
galdetu omen zion: “Aizu, Ronaldok non 
jokatzen du?”. Ez nion inoiz esan ea nola 
ausartu zen hori galdetzera. Ez zen oso 
futbolzalea, bistan da.

Nire arreba nagusia jaio eta gutxi-
ra sehaska-kanta bat konposatu zion, 
kasete batean egongo da hor nonbait 
grabatua. Ez nion esan, nahiz ia 30 urte 
izango diren ez dudala entzun, asko go-
goratzen naizela abesti harekin, eta oso 
ederra iruditzen zitzaidala. Lo, lo, lo, 
loa, Garazi…”.

Ez nion esan izugarri estimatzen nue-
la, oso gustura egoten nintzela berekin. 
Sumatuko zuen, baina hitzetan jartzea 
ere ez zen sobera egongo. Ez nion esan 
zendu zenetik buklean ditudala bere 
dozenaka kanta buruan. Nahita ere ezin 
esan hori, baina esateko gauza polita 
izango zen, azken agur gisa. 

Sasoi bateko etxekoandreek norma-
lidadera itzultzeko gogo bizia izaten 
zuten opor-denboran. Etxekoak, firin

-faran, urteko zereginak alde batera lagata, 
enbarazu baino ez ziren emakume hauen-
dako. Gainera, senideak dolce far niente 
horretan zebiltzan bitartean, ama/amama 
hauek urteko jira bera zerabilten, baina 
mamorro astun batzuk ondoan zituztela: 
seme-alaba, senar, aita, osaba… Etxekoan-
dreendako oporrik ez, lan bikoitza, sarri.

Normalidadea andre hauendako erru-
tinaren alde goxoa zen, dena eta guztiak 
euren lekuetan, bakoitzari zegokiona 
egiten. Mundua ordenatuta izateko mo-

dua, unibertsoa etxetik ordenatzen has-
ten zelako.

Gaurko etxekoandreek agian ez dute 
hain gustuko normalidadea, mundua or-
denatzeko era aldatu egin delako. Nor-
malidadea, ordea, gure egunerokotasun 
aspergarria da, oporrak pasatutakoan 
berreskuratzen duguna, egokitze latza 
duena. Benetako bizitza, berba baten.

Errutina, egunerokotasuna izanaga-
tik –edo izateagatik, hain zuzen–, txarto 
ikusita dago emozio gogorren bila dabi-
len gizartean. Baina errealitatea da, eta 
disfrutatzen ikasi behar dugu. 

Beraz, normalidade on! 
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ane labaka MayoZ 
bertsoLArIA

Ozeanoz bestalde

Motxila bat eta lau trapu hartu-
ta joan zinen munduaren beste 
puntara. Ozeanoz bestalde. Hila-

bete zeneukan arnas berritzeko; hangoa 
deskubritu ahala hemengoaz ahazteko. 
Deskonektatzeko –hitzaren zentzurik 
zabalenean–.

Behin han zeundela, pare bat gau 
pasa zenituen haran sakon batean bar-
neratuta, lau eguneko egonaldia egin 
zenuen oihanean galduta eta birikek 
utzi zizutenean lau mila metroko altue-
rara igo zinen inoiz ikusi dituzun para-
je txundigarrienetan barrena ibiltzeko. 
Abuztua nahikoa izan zitzaizun ikas-
turte osoan zehar begiak mugikorraren 
pantailari josi gabe igaro zenuen denbo-
ra apurra hirukoizteko.

Konexioa bilatu zenuen tarteka. 
Ahots ezagunek transmititzen zizuten 
oreka. Gertukoenen berri izateko, bi-
daia hasi zenuenean dagoeneko gaixo 
zegoen aitonaren egoerak okerrera egin 
ez zuela baieztatzeko, inbidia kutsatu 
nahi zenion norbaiti argazkiren bat edo 
beste bidaltzeko. Dena ondo zegoela 
jakiteko, denak berdin jarraitzen zuela 
ziurtatzeko. 

Denak berdin jarraitzen zuela eta 
Bilboko Etxebarria parkean 18 urteko 
emakume bat bortxatu zutela sei gi-
zonen artean. Eta handik egun gutxira 
Donostiako Piratek egun osoko egita-
raua bertan behera utzi behar izan zu-
tela gau batez izandako eraso sexista 
guztiengatik. Eta hiri berean lanean ari 
zen emakumezko sorosle bat bortxa-
tzen saiatu zirela beranduago. Eta Le-
vanten gizon batek neska gazte baten 
abortua eragin zuela kolpeka. Eta gizon 

bat atxilotu zutela Madrilgo treneko 
bagoietan mobilarekin 555 emakume-
ren irudiak grabatu ondoren webgune 
pornografikoetan eskegi zituelako. Eta 
Gasteizen 17 urteko gazte bat atxilotu 
zutela 6 urte soilik zituen lehengusina 
erasotzeagatik. Eta Bilbon bi urruntze 
agindu zituen gizon bat atxilotu zutela 
andre bat bost egunez bahitu, iraindu, 
jo eta bortxatzea egotzita. Eta Deba-
ko hormetan –beste zenbait aldarriren 
artean– feminismoaren aurkako mar-
goketak agertu zirela. Eta Hondarribi-
ko alkatea alarde ez-baztertzailearen 
ordutegia aldatzea beharrezkoa zela 
argudiatzen saiatu zela.  Eta Larresoro-
ko jaietan bortxatu zutela salatu zuela 
emakume batek.

Konexioa zenuenero beste eraso bat. 
Eta beste bat. Eta beste bat.

Udaro gertatzen da, bazenekien. Ez 
zintuen harritu. Baina, behin distantzia 
hartuta, ezberdin ikusten dira gauzak. 

Eskerrak itzulerako bidaian zortzi 
orduko eskala egin zenuen Mexikon; 
egun batzuk lehenago emakumeek ka-
leak hartu eta amorruz gainezka “nahi-
koa da” esan zuten tokian. 

Konexioa zenuenero 
beste eraso bat. 

Eta beste bat. 
Eta beste bat.

Udaro gertatzen da, 
bazenekien. 

Ez zintuen harritu. 
Baina, behin distantzia 

hartuta, ezberdin
ikusten dira gauzak
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Gero eta maizago ari gara 
entzuten munduko testuinguru 
ekonomikoak krisi berri baten 
seinaleak dakartzala. Prentsan, 
hedabideetan eta interneten 
barra-barra daude horren inguruko 
albisteak. Baina non jarri behar 
dugu arreta datorrenaz jabetzeko? 
Ekaitza iragartzen duten argi gorri 
batzuk ekarri ditugu hona.

Krisi 
eKonomiKo 

globala 
BERRIZ 

ESNATZEAR
   urko aPaolaZa avila

Aebetako erreserba federalaren 
egoitza FED up liburu kritiko 
ezagunaren azalean. bertan 

egosten dira munduko moneta 
politikak eta krisien hasierak.
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Abuztuaren amaieran orrialdeo-
tan idatzi genuen gero eta ger-
tuago dugula “krisi ekonomi-
koaren hurrengo portua”. Izatez, 

krisi deitzen diogun koiunturazko ger-
taera hori ez da inondik inora jendearen 
bizitzatik joan, munduan hegemonikoa 
den kapitalismoaren estrukturari bera-
ri erasaten ari baitzaio, baina fase berri 
batean sartzear gaudela dirudi. Ez diogu 
guk, nazioarteko egunkari prestigiotsue-
netan ere ari dira alarma jotzen atzeral-
di globala badatorrela ohartarazteko. 
Miarritzen G7 gailurra egiten ari ziren 
egun berean, Phillip Inman The Guardian 
egunkari britainiarreko ekonomia ana-
lista nagusietakoa denak zazpi zantzu 
kontatu zizkigun artikulu batean, hemen 
laburtuko ditugunak. Bere esanetan, 
munduko merkataritzaren “motorra” 
abisatzen ari zaigu hamar urteko “he-
dapenaren” ostean alderantzizko bidea 
hartu duela.

AEB-EtAko intErEs tAsArEn  
ziklo AmAiErA
AEBen eta Txinaren arteko muga-zergen 
gorakada da zantzu nagusi horietako 
bat. Donald Trumpek presidentetzara-
ko bere kanpaina “AEBak lehenengo!” 
esanez hasi zuen, eta altzairuaren in-
portazioari –tartean Euskal Herrikoa– 
%25eko muga-zergak ezarri zizkion. Ba-
tez ere Txina dauka jomugan Trumpek: 
gutxiago balio duen monetaz aprobe-
txatzea egozten dio eta hainbat produk-
tu txinatarren inportazioari zergak igo 
dizkio. Yuana gehiago debaluatzea izan 
da Beijingen erantzuna. Zaila da gerra 
horren ondorioak neurtzea, baina he-
rrialde gehienek merkataritzan behera-
kada sumatu dute jadanik.

Bestalde, zergak murrizteko Trumpen 
politikak AEBetan inflazioa igo eta eka-
rri du herrialde hartako banku zentralak 
–erreserba federalak– interes tasak ere 
hainbat aldiz igotzea azkenaldian. 

Zorpetzearen garestitze horrek eta Txi-
narekin hasitako arantzelen gerrak AEBe-
tako industria produkzioari eta kontsu-
mo prezioei erasan die azkenean. 2019ko 
abuztuaren 1ean Jerome Powell erreserba 
federaleko presidenteak interes tasen jai-
tsiera iragarri zuen, 2008tik lehen aldiz 
–irailaren 18an %0,25 gehiago jaitsi zi-
tuen–. Beste datu bat: General Motorseko 
48.000 langileek grebara jo dute hitzar-
men duin bat eskatzeko –azkeneko lanuz-
tea duela hamabi urte egin zuten–; auto-
gintza enpresak 15.000 langileri eragiten 
dien birmoldaketa hasi zuen 2018an. 

AlEmAniA AtzErAldi  
tEknikoAn
“Alemaniako ekonomiak seguruenik bi-
zitasunik gabe jarraituko du 2019ko 
hirugarren hiruhilekoan. BPGak jaisten 
jarrai dezake”. Bundesbank-aren azken 
txostenean irakur daitekeen esaldi hori 
bonba bat bezala erori zen abuztuan. 
Alemaniako Barne Produktu Gordina 
%0,1 jaitsi zen aurreko hiruhilekoan 
eta bigarren aldiz jarraian jaitsiz gero, 
Europako lokomotora “atzeraldi tekni-
koan” sartuko litzateke ofizialki. Olaf 
Scholz finantza ministroak 50.000 mi-
lioi euroko inbertsioa hitzeman du 
pizgarri modura, baina ekonomista 
askoren aburuz berandu da atzeraldia 
saihesteko.

Industria produktuak esportatzen 
ditu Alemaniak –ikus 19. orrialdean Ba-
leren Bakaikoaren analisia– eta besteak 
beste, Brexit-ak sorturiko urduritasuna 
izan omen da atzeraldiaren eragileetako 
bat. Erresuma Batua Europar Batasu-
netik akordiorik gabe irteten bada, ko-
mertzioari kalte handia egin diezaioke 
analista gehienen arabera –munduko 
seigarren ekonomia da–. Boris Johnso-
nek gehiengo parlamentarioaren kontra 
hasi duen borroka partikularrak, urria-
ren 31n Brexit gogor batekin ospa egin 
edo hauteskundeak aurreratzeko, ez du 
giroa batere lasaitu.  

Global Justice Now erakunde alter-
mundialistako zuzendari Nick Dearde-
nek laino beltzak ikusi ditu Red Pepper 

greba hotsak. generAL motors AutogIntZA enpresAko mILAkA LAngILe grebAn jArrI dIrA 
2007AZ geroZtIk Lehen ALdIZ, hItZArmen duIn bAt eskAtZeko. munduko merkAtAL egoerAk 
Aeb-etAko mAnufAkturA produkZIoArI erAsAn dIo AZkeneAn.
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ezkerreko aldizkarian idatzitako gutu-
nean: “Johnson lehen ministro bihur-
tu den unetik, argiago dugu muturreko 
Brexit-a nolakoa izango den: AEBekin 
merkataritza akordio toxikoa, milioika 
migratzaileren kontrako ingurune bat 
eta merkatu librearen politikak jendar-
teko eremu gero eta gehiagotara zabal-
duta”. Bere ustez, Naomi Kleinek teoriza-
tutako shock doktrina-ren beste adibide 
bat datorkigu, hau da, “hondamendi” 
batek sorturiko inpaktu psikologikoa 
aprobetxatuko du neoliberalismoak bes-
te behin, erreforma antisozialak egiteko.

Gauzak horrela, ez begiratu Argen-
tinako berankortasun edo default-a-
ri, Hegoafrikako eta Turkiako egoera 
ekonomikoak piztu behar digu arreta, 
Inman The Guardian-eko kazetariaren 
arabera. Herrialde horiek askoz “inte-
gratuago” daude nazioarteko merka-
tuetan eta zorra ez ordaintzeak eragin 
handiagoa izango luke. 

Turkiako lira ahul dago eta BPGa uz-
kurtzen ari da etengabe. Halako sinto-
mei etengabe begiratzen diote finantza 
espekulatzaileek. Hala, inbertitzaileek 
AEBetako epe motzeko zor-tituluak 
erruz saldu dituzte azkenaldian –gau-
za bera egin zuten 2008ko krisiaren 
aurretik–. Jokabide horrek lerro arris-
kutsu bat marraztu du, AEBetako eko-
nomia berandu baino lehen arazotan 
sar daitekeela erakusten duena: alde-
rantzizko errendimendu-kurba.

ErrEndimEndu-kurBA, zEr dA?
“Errendimendu-kurba”. 2008an arris-
ku-saria zer zen ikasi genuen gisan, 
oraingoan kontzeptu hori zer den ere 
jakin beharko dugu, hurrengo krisi eko-
nomikoaren jatorria ulertuko badugu. 
“Errendimendu-kurba”. Zer da? Alberto 
Garzón ekonomialariak Twitterrez azal-
du du ahalik eta modu didaktikoenean, 
eta Gorka Bereziartuak ARGIAko web-
gunera ekarri ditu azalpen horiek.

Errendimendu-kurbaren grafikoak 
erakusten du epe luzeko eta epe mo-
tzeko tituluen interes tasak nola dau-
den. Estatu batek tituluak enkantean 
jaulkitzen dituenean, erosle kopurua-
ren arabera aldatzen da diru hori ja-
sotzeagatik gero ordaindu behar duen 
interesa, “errendimendua” alegia. Or-
duan eta erosle gehiago, errendimen-
du txikiagoa. Eta alderantziz: erosle 
gutxiago, errendimendu handiagoa. 
Epe luzeko tituluen kasuan –hiru edo 
lau urtera itzuli beharreko bonuak adi-
bidez– erosle gutxiago egon ohi dira, 

denbora gehiago itxaron behar dute-
lako interesak kobratzeko. Ondorioz, 
errendimendu-kurba positiboa izaten 
da, menditxo baten itxurarekin.

Aldiz, egoera ekonomiko  latza iragar-
tzen dutenean, inbertitzaileek nahiago 
dute herri aberatsenen epe luzeko titulu 
seguruagoetara jo eta kurba alderantziz 
jartzen da, amildegi baten traza hartuz. 
Momentu honetan hogei herrialdetan 
dago kurba alderantziz, baita AEBeta-
koa ere. Garzónek gogorarazi duenez, 
“1955etik AEBetako kurba alderantziz 
jarri den aldiro atzeraldi ekonomikoa 
gertatu da. Batzuetan hilabeteak geroa-
go, bestetan urtebete igarota”. Ekono-
mialariaren arabera, horrela jarraituz 
gero AEBak krisi ekonomikoan sartuko 
dira epe motzean.

Azken hamar urteetan banku zen-
tralek dirua doan eman diete finantza 
erakundeei eta askoren ustez horrek 
sorturiko burbuilan dago errendimen-
du-kurba atrofiatu izanaren jatorria. 
Garzónen aburuz alferrik izango da go-
bernuek diru gehiago txertatzea –Scholz 
ministroak Alemaniarentzat proposatu 
bezala– eta fiskalitatean dago gakoa. 
Aitzitik, onartu du badaudela ezkerreko 
ekonomialariak jadanik zerga-politikan 
ere sinesten ez dutenak, Michael Ro-
berts kasu.

michAEl roBErts:  
“Ez du funtzionAtuko”
“Ez moneta malgutzeak, ezta zerga piz-
garriek ere, ez dute lortuko datorren 
atzeraldia gelditzea”. Ondorio hori ate-
ra du Michael Roberts ekonomialariak; 
eta marxista zaharrak badaki zertaz ari 
den, hogeita hamar urtez Londresko 
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ALEMANIAKO BPG TASA

negatIboan. ALemAnIAko ekonomIA 
IkerketetArAko InstItutuAren ArAberA 
hIrugArren hIruhILekoAn hAZkunde 
negAtIboA IZAngo du ALemAnIAk berrIZ ere, 
etA AtZerALdIAn sArtuko dA ofIZIALkI.
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Cityan lan egin izanak eman dion espe-
rientziaz baliatzen baita The Next Reces-
sion blogean idazteko. 

Robertsek hainbat adierazle nabar-
mendu ditu alarma gorriak pizteko. Alde 
batetik, jakin berri dugu AEBetako manu-
faktura jardueraren indizearen (PMI, in-
gelesezko akronimoa) datuak txarrak izan 
direla. Enpresa esanguratsuei hilero egi-
ten zaien inkesta baten bidez lortzen da 
indize hori, ekonomia produktiboa nola 
doan jakiteko: 50 puntutik gora baldin 
badago, esan nahi du hedatzen ari dela, 
horren azpitik uzkurtzen ariko litzateke, 
eta 42 puntutik behera atzeraldian lego-
ke. Bada, 2009tik lehen aldiz, AEBetako 
produkzioa 50etik behera jaitsi da. 

AEBetako enpresei zuzenean loturiko 
beste datu bat ere azpimarratu du Rober-
tsek: haien irabazi-marjina murrizten ari 
da inoiz baino denbora gehiagoan. Kor-
porazioen etekinek oso maila altuan ja-
rraitzen dute –2008ko krisiaren abagunea 
aprobetxatu baitzuten langileak gehiago 
zukutzeko–, baina azkeneko lau urte eta 
erdian irabazi-marjinak beheranzkoak 
izan dira, eta gerraostetik ez da halakorik 
sekula ikusi: “Errendimendu-kurba egu-
nero begira daitekeen arren, agian ez da 
adierazle onena atzeraldia datorrela su-
matzeko, baina etekinen beherakada, hori 
bai”. Imajinatu dezakegu berriz ere zein 
sartuko duten zuku-makinan.

Egoerari buelta emateko, formula key-
nesiar ortodoxo zein heterodoxoak –bogan 
dagoen Diru Teoria Modernoa barne– an-
tzuak izango direla uste du ekonomialariak 
(aurrekontuen defizita, gastu publikoa, 
pizgarri fiskalak…) eta Japonen adibidea 
eman du horretarako: hogei urte darama-
tza aurrekontuetan defizita izaten eta ez 
du lortu %1etik gorako hazkunderik. Ro-
bertsek kritika ugari jaso du halako ideien-
gatik, baita ezkerreko burkideen aldetik 
ere, baina azkenerako, ahoan bilorik gabe 
hitz egin du: “Kapitalismoa atzeraldi bate-
tik irten daiteke, soilik atzeraldiarekin”.

munduko zorrA,  
inoizko hAndiEnA
Lehman Brothersen hondamenditik ha-
markada bat igarota, krisiaren ondo-
rioez gurean idazterakoan (2.620 zk.), 
Mikel Zurbano ekonomialariak gogora-
razi zuen gaur egungo munduko zorrak 
2007koa aise gainditzen duela eta Barne 
Produktu Gordina halako lau dela jada-
nik: “Duela hamar urteko eztanda erre-
pika daiteke”. 

Zorrarena etengabe krisiarekin lo-
tzen den gaia da: “Mundua kiebrara al 
doa?”, “Munduko zorraren bolborate-
gia”, “Zorrak alarma guztiak piztu ditu”, 
errepikatzen dute behin eta berriz he-

dabideetako lerroburuek. Nazioarteko 
Diru Funtsak ere sarritan abertitu du 
hortaz, azkenekoa 2018ko abenduan, 
“errekorra” ondu genuela esanez: 161 
bilioi euro. Baina ezin dugu ahaztu zorra 
nazioarteko finantza erakundeek erabil-
tzen duten arma boteretsua dela.

Eric Toussant zientzia politikoetako 
doktore eta CADTM Zor Ez-Legitimoen 
Aboliziorako Batzordearen bozeramai-
leak, zorra “kolonizazio berri baten 
antzeko” zerbait dela dio. Miarritzeko 

G7aren kontragailurrean izan zen hitzal-
dia ematen eta Gara egunkariko Aran-
txa Manterolaren galderei erantzunez 
azaldu du: “Mailegatzaileek lortu dute 
estatuak sartzea zor publikoaren engra-
najean eta horri esker etekin ederrak 
ateratzen dituzte (…) Thatcher eta Rea-
ganen garaitik estatuak behartuta daude 
zor duten dirua zor gehiagoz ordaintze-
ra, herritarrekiko dituzten betebeharrei 
uko eginez”. 

Agerikoa da krisia lehertzekotan 
gehien zorpetutako lurraldeetako jen-
deek senperrak ikusiko lituzketela, es-
tatuek aukera gutxiago izango bailukete 
baliabideak lortzeko. Toussanten ustez 
posible da legitimoa ez den zorra bertan 
behera uztea, historiak erakutsi du nola 
Mexikon 1919an hala Islandian mende 
bat geroago, baina horretarako “herri-
tarrak matxinatu behar dira eta gober-
nuak presionatu”.

2008ko krisia loarazi zuten banku zen-
tralek dirua orfidala balitz bezala bana-
tuz kiebran zeuden finantza erakundeei, 
eta produktu espekulatiboei atea parez 
pare zabalduz. Apuntatu beste hitz bat 
koaderno ekonomikorako: QE (Quanti-
tative Easing). Horren bidez banku zen-
tralek masiboki erosten dituzte finantza 
aktiboak, espekulazio negozio handietan 
dabiltzanak salbatuz. Aldiz, Jeremy Cor-
bin laboristak aspaldi aldarrikatu zuen 
“herriaren QE bat”, besteak beste zerbitzu 
sozialak finantzatuko dituena.

Baina Mario Dragui Europako Ban-
ku Zentraleko presidenteak esan du 
-%0,4tik -%0,5era eramango duela ban-
kuei euren dirua deposituan uzteagatik 
ordaintzen dien interes tasa –gehiago 
kobratuko diela alegia–, eta bestetik, hi-
lero bonutan 20.000 milioi euro zor pu-
bliko erosiko duela Frankfurtek. Dirua, 
dirua, dirua. Krisia esnatzear da, eta is-
piluaren aurrean jartzean, kapitalismoa-
ren benetako aurpegia ikusiko du beste 
behin. 

MUNDUKO ZORRA
219.000.000.000.000 €
burbuiLa Handi bat. 2019ko Lehen hIruhILekoAn herrIALde, enpresA etA norbAnAkoek munduko 
bpg-ren  %320 Zuten pILAtutA ZorretAn (219 bILIoI euro). AnALIstA Askoren usteZ horI IZAngo dA 
Lehertuko den hurrengo burbuILA. CAdtm eLkArteAk sALAtu du nAZIoArteko dIru funtsAk domInAZIo 
poLItIkorAko erAbILtZen dueLA herrIALde Askoren ZorrA etA “koLonIALIsmo berrIA” deItu dIo.

2008an krisia loarazi zuten 
banku zentralek dirua orfidala 
balitz bezala banatuz kiebran 
zeuden finantza erakundeei, 
eta produktu espekulatiboei 
atea parez pare irekiz. 
Orain berriz esnatzear da 
eta imajinatu dezakegu zein 
sartuko duten zuku-makinan
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urbil.es

URRIAKO DOAKO 
JARDUERAK

Urriak 19 ORIO ARRAUN 
ELKARTEKO NESKAK 
Egizu argazki bat aurtengo 
estropadetako irabazleekin eta 
traineruarekin. 

Urriak 19 “ITSU MODUAN 
JOLASTEN”  
Hype Station® gunean.

Hilabete guztia 
GRAN TURISMO
Hype Station® gunean.  

Hilabete guztia “BOLANTEAN” 
ETA HALLOWEEN  
Haurrentzako doako tailerra Kids 
Zone gunean. 

Urriak 14tik 21era  
DINOSAURO ERAKUSKETA 
IKUSTEKO ZOZKETA 
20 sarreren zozketa gure Insta-
gram-ean eta www.urbil.es-en.

ETA GAINERA…

ETORRI URBILERA 
ZURE BEHOBIA TXIKIKO 
DORTSALA JASOTZERA!

nazioarteko diru Funtsak 75 urte 

Krisia ikusi al du?
1944ko uztailaren 22an, due-

la 75 urte, Bretton Woodseko 
akordioa sinatu zuten Bigarren 
Mundu Gerra irabaztear ziren 

herrialde aliatuek. AEBetako New 
Hampshireko hotel hartan, Nazio 
Batuen Erakundeak munduko finan-
tza harremanak ezarri zituen eta ha-
laxe sortu ziren Nazioarteko Diru 
Funtsa (NDF) eta Munduko Bankua, 
dolarra erreferentzia gisa hartuta. 
AEBetako boterea eta eragina na-
barmenak izan ziren sorrera hartan 
eta erakunde horien bilakaera bal-
dintzatu zuen horrek.

NDFren helburu nagusietakoa da 
zailtasun ekonomikoan dauden he-
rrialdeei dirua uztea hainbat bal-
dintzaren truke. Bere jokabidea oso 
kritikatua izan da, inposatzen dituen 
murrizketa planak oso gogorrak di-
relako eta gastu sozialari bete-betean 
eragiten diolako. Behar gorrian dau-
den herrialdeak menpekoago egiteko, 
zorra erabiltzen du batez ere, eta po-
litika neoliberalak ezartzeko berdin 
zaio diktadurak laguntzen baditu ere. 

Eric Toussaintek (CADTM) “ko-
lonialismo berria” deitzen dio horri. 
Bere liburuetan azpimarratu izan 
duenez, bai NDF-k bai Munduko Ban-
kuak diktadurei emandako laguntza 
sistematikoa izan da, haien politike-
tan zuzenean eragiteko asmoz: So-
moza Nikaraguan, Pinochet Txilen, 
Mobutu Zairen… Paradoxikoki, Mun-
duko Bankuko estatutuek espresuki 
debekatzen diote arlo politikoan esku 
hartzea: “Irizpide ekonomikoek baizik 
ezin dute bere erabakietan eragin”.

Baina giza eskubideak urratzen 
dituzten erregimen politikoekin soi-
lik ez, ekonomiaren gorabeherekin 
ere jolastu izan dute bi erakundeok, 
informazio nahasgarria nahita ema-
nez. Hala egin zuen Mundu Bankuak 

1982an Hego Ameriketan lehertu-
riko krisiarekin. 60ko hamarkadan 
banku horrek askotan jaurti zituen 
zenbait herrialdetako zorpetze han-
diagatik egon zitezkeen arazoen in-
guruko abisuak. Baina Toussaintek 
dioenez, 1973ko petrolioaren pre-
zioaren gorakadaren ondoren dis-
kurtso bikoitza hasi zuen: alde 
batetik, publikoki “krisi” hitza erabil-
tzeari utzi eta are gehiago zorpetzera 
bultzatu zituen herrialdeok. Bestetik, 
barne memorandumetan aitortzen 
zuen asko “muturreko egoerara” irits 
zitezkeela maileguak ezin kitaturik. 
Alegia, bazekien krisia bazetorrela. 

Nola azaldu Munduko Bankuaren 
jarrera hori? Petrolio esportatzaileek 
dirua barra-barra zuten 1973ko pre-
zioen gorakadaren ondorioz eta bes-
te herrialdeetako zorrean inbertitzen 
hasi ziren. Baina Toussanten ustez 
badago beste arrazoi bat: “Munduko 
Bankuak bere eragina handitu nahi 
izan zuen kapitalismoaren aldean 
zeuden ahalik eta herrialde gehiene-
tan”. Hortaz, 1978 eta 1981 urteen ar-
tean mailegaturiko dirua %100 han-
ditu zen, 1982an krisia lehertu zen 
arte. Hala hasi zen Hego Ameriketako 
“hamarkada galdua” deitu izan dena, 
Mundu Bankuak eta NDF-k gidatuta.

Badago krisi hura 2008ko Atze-
raldi Handiarekin alderatzen due-
nik. Duela hamarkada bat, NDF des-
prestigiaturiko dinosauro bat zen, 
baina finantzen paperezko gaztelua 
erori zenean, herrialde boteretsue-
nek funts horren kata-narrua berriz 
gizentzea erabaki zuten, jarrai zezan 
beti egin duena egiten: xantaia eko-
nomikoaren bidez herritarrak estu-
tu. Zer gertatuko da oraingoan? Ez 
dirudi NDFk dominaziorako abagu-
ne berri hau alferrik pasatzen utziko 
duenik, hala iraun baitu 75 urtez.
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Hormak 
irudikatzen 

du herriaren 
aldarria

Bada horma bat Euskal Herrian, azken hiru urteotan pintura geru-
zaz geruza, izugarri loditu dena. Erdietan marroia, beste erdietan 
koloretsuagoa, denetarik irudikatzeko erabili baitute herritarrek 
kasik ehun aldiz. Otsailetik baina, Picassoren Gernika erakusten dio 
Zumaiari. Hiru urteko jardunaren ondoren, hormak herriari indarra 
eman dio. Kalea Guztiona Da ekimena fruituak ematen hasi da.

Abuztuak 29 egun ditu gaur, 
eta Zumaiako Erribera kaleko 
hormak, 98 mural ditu jada 
bata bestearen gainean mar-
gotuta. Gaur ere elkartu dira 

makina bat kide paretaren aurrean, irri-
barretsu eta betiko ilusio berarekin. Adi-
nez ez dira bereziki gazteak, baina ekin-
bidez bai; lanerako grinarekin, herriaren 
erdigunea koloreztatzeko asmoz. Gaur-
koan ez dute, baina, 99. aldiz margotuko 
Erriberako horma, azken irudiak tinko 
eta garbi jarraitzen baitu bertan, aurre-
ko guztiek ez bezala. Gaurkoan ia 900 
gradutan jarriko dute labe industriala, 
hormari plaka bat atxikitzeko: Adieraz-
pen Askatasunaren Txokoa. 

Hiru urteren ondoren, Picassoren Ger-
nikak ikusgai jarraitzen du bere horre-
tan, eta beraz, adierazpen askatasuna-
ren aldarriak garaipen txiki bat lortu du 
Zumaian, Kalea Guztiona Da ekimenak 
zilegitasuna irabazi du-eta. Konstantziaz 
eta pazientziaz, umorea baliatu dute bo-
rrokarako arma gisa. “Baina oraindik ez 

dugu irabazi”, argi dio Jose Antonio Leta-
mendia bizilagunak. Aurrerapauso han-
diak eman direla ez du ukatu, baina asko 
geratzen dela azpimarratu du, adieraz-
pen askatasuna oraindik ez delako ber-
matu herrian.

“Udala aldatzen den bakoitzean herri-
tarron adierazpen askatasuna ez jokoan 
egotea da hasieratik nahi duguna”, azaldu 
du Aratz Zearreta Kalea Guztiona Da-ko 
kideak. EH Bildu koalizio abertzalea sartu 
zen Zumaiako Udalean azken maiatze-
ko hauteskundeetan, EAJren gobernua 
irauliz eta jeltzaleen botoak gaindituz as-
paldian herrian ikusi den alde handie-
narekin. Duela hiru urte, 2016 urteko 
otsailean, orduko udalak ordenantza bat 
onetsi eta indarrean jarriko zuela zioen 
prentsa ohar bat kaleratu zuten, herritar 
asko suminduz. Honela zioen: “Hemen-
dik aurrera herriko eremu publikoetan 
jartzen diren kartel eta pankarta guztiak 
kenduko dira edozein delarik hauen edu-
ki, mezu, jatorri edota helburua”. Kartel 
edo pankarta bat jarri nahi zuen orok 

Udal Gobernuari baimena eskatu behar-
ko zion, jakinaraziz eduki zehatza, neu-
rria eta kalean egongo zen denbora. 

Ordenantzaren ideia gustatu ez zitzaien 
herritarren artean zen Jose Antonio Leta-
mendia: “Zergatik esan behar dit udalak 
neure karteletan zer jarri behar dudan 
eta zer ez?”. Halako zalantza eta ezine-
gonek, besteak beste, dozenaka herritar 
batu zituzten asanblada irekian. Zer egin, 
nola egin eta norengana jo bezalako gal-
deraz josiak izaten ziren lehen bilerak, 
Letamendiak oroitzen duenez. Baina gero 
eta jende gutxiago batzen ari zen, baten 
bati, halako batean, Erribera kaleko hor-
man irudi bat egitea otu zitzaion arte. “Bi 
egun iraun zituen mural hark, eta handik 
aurrerakoek ordu batzuk baino ez”, dio 
irribarrez. Horma irudi horiek berehala 
ezabatzen zituzten arren, nahikoa izaten 
zen gaia kalean zabaltzeko: “Gugandik 
hasita, herritar askok ez zuen ulertzen 
zergatik borratzen zuten murala bereha-
la, ez baita pintada bat, ezta inor iraintzen 
duen zerbait ere”.  

   gorka Peñagarikano goikoetxea      kalea guZtiona da
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indArrEAn jArri gABEko 
ordEnAntzA
“Egia esan, hiru urteko legegintzaldia 
zeukaten aurretik eta lehen bileran zi-
rriborroa ere erakutsi ziguten”, dio Zea-
rretak. Ordenantzaren “mehatxupean” 
jaiota, herri mugimenduari kasu zipitzik 
egin gabe indarrean jarriko zutela espe-
ro zuten Kalea Guztiona Da taldeko ki-
deek, eta “harriduraz” badiote ere, udal 
gobernuari “ausardia falta” izan zaiola 
diote Zearretak eta Letamendiak.

Ohiko herri mugimenduek izaten ez 
duten ekinbidea izatea positibotzat ba-
loratzen dute –manifestazio eta pankar-
tetan zentratu baino, muralak marraztea 
izan da euren jarduera nagusia–, izan 
ere, sormena landuz edozein gai jorra-
tu eta islatu dute Erriberako horman: 
“Adibidez, ez ditugu beti euskal preso 
politikoen aldeko muralak egin, edo ildo 
bereko gaiak jorratu soilik; alegia, hala 
eginez gero jende batek ‘betikoak’ be-
zala katalogatuko gintuzkeen; adibidez, 
behin iratxo bat irudikatu genuen ikas-
liburuekin, Gabonetan erlojuen mural 
bat egin genuen, errefuxiatuen aldekoa 

beste noizbait, feminismoarena, erraus-
tegiarena edota Picassoren Gernika, bes-
teak beste”. 

Udala, halako ekimenaren aurrean, 
“galduta” egon dela uste dute, jakin gabe 
nondik eta nola heldu gaiari. Konstan-
teki, ia astebururo, mota askotako he-
rritarrak bildu dituzte Erribera kalean, 
Zumaia erdialdean, kontzertu edo bes-
telako kultur ekitaldien laguntzaz giroa 
alaituz pintxo eta tragoen artean egun 
argiz horma irudia margotzen zuten bi-
tartean eta, horrek, kideen ustez, “min 
egin dio udalari”. Saioa amaitu, argaz-
kia egin eta irribarretsu alde egin zuten 
etxera, jakinda eguna argitzerako ma-
rroiz margotuko zutela gainetik. Mura-
laren argazkia, baina, bolo-bolo ibiltzen 
zen sarean, eta denek zekiten zein zen 
udalaren jarrera: hegan dabilenari hega-
lak mozten saiatzea. 

“Guri indarra ematen zigun udalaren 
jokabide zentsuratzaileak; kaleko adie-
razpen askatasunaz eztabaidatzeko par-
te hartze prozesu bat eskatzen genien, 
eta haiek, egoskorturik, guk egindakoa 
ezabatzen zuten besterik gabe, ezer ger-

tatuko ez balitz bezala”, dio Zearretak. 
Zenbait muralek, baina, besteek baino 
inpaktu handiagoa izaten zutela azaldu 
du, izan ere, Imanol Urbieta musikaria 
zendu zenean egin zioten irudia, adibi-
dez, beste muralak bezala hurrengo egu-
nerako ezabatu izanak herritar askori ez 
zion graziarik egin, mezuari garrantzirik 
ez emateagatik. Ezta Mediterraneo itsa-
soan itotzen ari diren etorkinen egoera 
salatzen zuen murala berehala borra-
tzeak ere, adibidez. 

Denetariko margoak egin dituzte hiru 
urteotan, era bateko zein besteko me-
zuak adierazteko leku bihurtuz pareta. 
Esanahirik ez zuten horma irudiak ere 
egin zituzten –behin granatez margotu 
zuten guztia, eta udalak hura ere ma-
rroiz estali zuen ordu gutxira–. Eginda-
ko mural horiek guztiak, urtero-urtero, 
egutegi batean jaso eta saldu dituzte bai 
herrian baita Durangoko Azokan ere. 
Salmenta horiek emandako indarra se-
kulakoa izan dela adierazi dute eta, ho-
rregatik, margotzen “jarraitu beharra” 
zegoela sentitu zuten: “Bi urtetan 1.500 
egutegi inguru saldu ditugu, eta hauek 

Erribera kalean “Adierazpen Askatasunaren Txokoa” izendatuz plaka jarri zuten egunean jende asko batu zen ospakizunera. 
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izan dira gure finantzazio iturri; nabari-
tu dugu borroka Zumaiatik harago joan 
dela eta jendea kontziente izan dela egi-
ten ari ginenaz”.

Hala, 98. muralera iritsi ziren. Otsai-
la zen orduan. Alderdiek maiatzeko 
hauteskundeak zituzten buruan; unea 
aprobetxatu eta mozioa sartu zuten Ka-
lea Guztiona Da-ko kideek Zumaiako 
Udalean, parte hartze prozesu bat ire-
ki nahi zutela aldarrikatuz beste behin 
ere. Mozioa sartu eta egun gutxira mar-
gotu zuten oraindik ere ikus daitekeen 
murala. Lehen aldiz udal gobernua ez 
zen estaltzen ausartu. 

“EtApA BErri BAt hAsiko dA”
Borroka ez dela amaitu argi diote Leta-
mendiak eta Zearretak. Abuztuaren 29tik 
Adierazpen Askatasunaren Txokoa bihur-
tu dute Erriberako hormaren aurreko pla-
zatxoa, baina ospakizuna ez dela garaipe-
na diote, “idatzita geratu beharko lukeen 
zerbait” falta delako oraindik. Horretara 
heltzea dute helburu Kalea Guztiona Da 
ekimeneko kideek. “Pankarta bat jartzen 
duenak erantzukizuna du pankartareki-
ko, bertan plazaratzen den edukiarekiko; 

iraintzen bazaitut sala nazazu”: adieraz-
pen askatasuna hala ulertzen duela dio 
Letamendiak, baina argi dutena zera da, 
oinarrizko eskubidea den momentutik, 
funtsezkoa dela udala eta herria adosta-
sun batera iristea zenbait puntutan eta, 
ordenantza batean adierazita egotea hi-
tzartutako guztia.

Antza denez, EH Bilduren egungo 
udal gobernuak ez du 98. horma irudia 
marroi kolorez estaliko, edo ez dirudi 
ezabatzeak lehentasuna duenik legegin-
tzaldi honetan; parte hartze prozesua 
hasteak aldiz bai, udalak jadanik abiatu 
duela jakanarazi baitute Letamendiak 
eta Zearretak. Dena den, hormari era-
bilera ematen jarraitu nahi dutela adie-
razi dute biek. Nola, ordea, beste herri 
mugimenduekin hitz egin beharreko 
zerbait da. “Hilabetero mugimendu ba-
tek zerbait egiteko ideia mahai gainean 
egon zen, baina dirudienez ez da aurrera 
aterako; denon artean erabakiko da zer 
egin, denona da eta”, dio Letamendiak.

“Borroka hau zerbaitek ezaugarritu 
badu, hori konstantzia izan da; ez ge-
nukeen lortu duguna eskuratuko hamar 
mural egin eta utzi izan bagenu”, dio 

Zearretak. Baina ospakizunak ospaki-
zun, Letamendia tematurik dago parte 
hartze prozesuarekin. Izan ere, Aska-
tasunaren Txokoa berriz koloreztatzen 
bada, itxura denez, ez da udal garbitzai-
leek marroiz estali dutelako izango, he-
rriari adierazteko askatasuna onartu 
zaiolako baizik. Hiru urtez eta astebu-
ruz asteburu ideiak horman irudika-
tzeak, kalea guztiona dela aldarrikatu 
eta boteredunen aurrean zilegitasuna 
irabazteko balio izan baitu. 

Hiru urteotan behin eta berriro pareta bera marraztuz –eta udalak ezabatuz– lehiatu dute besteren artean kartelak eta pankartak kalean 
libre jartzea debekatu nahi zuen ordenanatza.
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2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra. 225.154 pertsonek 
hartu zuten parte hizkuntza ohiturak aldatzeko egindako 
ariketa sozial handienean. Euskaraldiak emaitzak aurkeztu 
berri ditu. 18.383 herritarrek erantzun dituzte antolatzaileek 
helarazitako hiru galdetegiak. Euskaraldia baino lehen eta 
Euskaraldiak iraun zuen egunetako aldea begiratuz gero 
euskararen erabilerak nabarmen egin zuen gora. 
Handik hiru hilabetera erabilerak nabarmen egin zuen 
behera, baina betiere lehen neurketako emaitzetatik gora.

Parte-hartzaileek diote 
hizkuntza ohiturak 
aldatzeko balio izan diela

  onintZa irureta aZkune  

eUsKARAlDiA

Horixe ondorio nagusia, ekimenaren 
eraginez hainbat herritarrek hiz-
kuntza ohiturak aldatu eta egune-

rokoan euskara gehiago erabiltzen due-
la. Hala adierazi dute behintzat 18.383 
parte-hartzailek. Askok esan dute arike-
ta motzegia egin zitzaiela, hamaika egun 
gutxiegi direla ohiturak aldatzeko. 

Batzuek ordea, beste batzuek baino 
aldaketa handiagoa egin dute, hala nola, 
euskaraz hitz egiteko gaitasun txikiagoa 
dutenek; euskaraz aritzeko ohitura gu-
txien dutenek; eta gune soziolinguistiko 
erdaldunenetan bizi direnek. Ez dute 
neurri bereko aldaketarik egin euskara 
maila altua dutela esan dutenek; Eus-
karaldia baino lehen ere euskaraz asko 
egiten zutenek; eta gune soziolinguistiko 
euskaldunetan bizi direnek. 

Aldaketarik handiena ahobizi eus-
kaldun hartzaileek egin dute, hots, hitz 
egiteko zailtasunak izan arren ahobizi 
izatera ausartu diren herritarrek. Sail-
kapenean bigarren izan dira belarri-
prest euskaldun hartzaileak, alegia, hitz 
egiten moldatu ezin, baina ulertzen du-
tenak. Hirugarren postuan geratu dira 
belarriprest euskaldun osoak. Horiek 

euskaraz ulertzeko eta hitz egiteko 
arazorik ez dute, eta belarriprest iza-
tea erabaki zuten. Hizkuntza aldaketa 
txikiena ahobizi euskaldun osoek egin 
dute, alegia, euskaraz ondo hitz egiteko 
gaitasuna dutenek.  

Ikerketan parte hartu duten herrita-
rrek emandako erantzunen arabera, eta 
bereziki ahobiziek, txapa identifikaga-
rrien balioa aipatu dute, euskaraz uler-
tzen duten guztiekin euskaraz egiteko 
bultzada sentitu dutelako. Bestalde, par-
te-hartzaile askok adierazi du aurrekoak 
euskaraz egin izanak euskaraz erantzu-
teko beharra sentiarazi diela. 

Ikerketaren balorazioaren arabera, 
Euskaraldiak giro babeslea eta irekia 
sortzeko balio izan du. Euskaraz egin 
nahi zuenak zilegitasun soziala nabaritu 
du lasai euskaraz aritzeko eta euskaraz 
aritzeko alferkeria astintzeko balio izan 
du. Euskaraz egiteko lotsaz edo beldu-
rrez zenak adorea eskuratu du. Erdarak 
erabiltzeko aukerak tresna auto-erregu-
latzaile moduan balio izan dio euskaraz 
egiteko zailtasunak zituenari.

Askori Euskaraldiak hizkuntza prak-
tiken inguruko ikuspegi errealistagoa 

izateko balio izan dio. Batzuk konturatu 
dira uste dutena baino gutxiago egiten 
dutela egunerokoan euskaraz; beste ba-
tzuek aitortu dute praktika nahiko erra-
zak zirela uste zutenak –elkarrizketa 
elebidunak, adibidez– uste baino kora-
pilatsuagoak direla; eta beste batzuek 
poza hartu dute uste baino jende gehia-
go topatu dutelako euskaraz ulertzen 
edo hitz egiten duena. 

AhulgunEAk
Nabarmenenak zerrendatuko ditugu: 
mezua “euskal mundura” mugatu da;  
euskararen erabileran zentratu ordez, 
euskararen aldekotasuna adierazteko 
ospakizun gisa irudikatu da; belarri-
prest eta ahobizi rolen funtzioak behar 
bezain ondo ez dira azaldu; erakunde 
handiek ekimena babestu badute ere 
hizkuntza erabileran urrats gutxi eman 
dute. Antzemandako oztopo zehatza-
goak: hizkuntza betekizunei eustea kos-
ta egin da; solaskidearen hizkuntza mai-
la baxuagoa izateak euskaraz jarraitzeko 
gogoa gutxitzen du; solaskideen artean 
aurrez ezarria dagoen hizkuntza alda-
tzea zaila da. 

Irailak 29, 2019
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a   euskArAldiA Aurretik     o   euskArAldiA ondoren     h   hiru hilABeterA

iturria: Euskaraldia I Emaitzen azterketa (Soziolinguistika Klusterra).

Sexuaren arabera
emakumeak gizonak

Egunerokoan
edozein 
eremutan ezezagunekin lagunartean lantokian Familian ikastetxean

% 100

% 80

% 60
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Euskaldun osoari erraza ote zaio...?
lehen hitza 
euskaraz 
egitea

hizkera 
solaskidearen 
mailara 
moldatzea

bata euskaraz 
eta bestea 
erdaraz aritzea

hizkuntza 
ohitura 
aldatzea

Euskaldun osoa norekin ari den

solaskideak 
erraz 
hitz egiten du

solaskideak 
zailtasunez hitz 
egiten du

solaskideak 
ulertu baino ez 
du egiten

solaskideak 
erdizka 
ulertzen du
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% 40

% 20

* Datuak tentu 
handiz hartzekoak dira. 
305 lagunen 
erantzunak dira.

euskara ulertzen 
dutenekin 
euskaraz ari dira
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Hizkuntza gaitasunaren eta hartutako txaparen arabera

ahobizi 
euskaldun 
osoa

ahobizi 
euskaldun 
hartzailea

belarriprest 
euskaldun 
osoa

belarriprest 
euskaldun 
hartzailea
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Lurraldeka
araba bizkaia gipuzkoa nafarroa ipar euskal herria*
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Esponja handi bat zotzez zulatu 
dute ikasleek, triku bat balitz be-
zala. Edo agian, kandelez jositako 
urtebetetze tarta bat irudikatu 

nahi izan dute. Xurgagailuaren hodia 
berriz, telefonoa bailitzan erabili dute, 
jolasean; batak besteari belarrira txo-
rakeriak esanaz, barre-algaraka. Baina 
haur batek ispilutxoak hartu ditu eta 
atzetik joan zaizkio gainerakoak, hodia 
alde batera utzita. Orain bai, orain ez, 
norbere burua ispiluan ikusi ez ikusi ari 
dira, eta gerturatzea erabaki dut. Azal-
du didate, ispiluetan bi aldiz ikusten 
dutela euren burua islatuta, grabitatea 
deskubritu berri duten Newton txikiak 
balira moduan, ilusioz beterik. Izan ere, 
ispiluaren piezak ez daude inklinazio 
berean jarrita. Minutu gutxi batzuk ge-

roago, esan didate ispilutxo horiek be-
rak igerilekura sartzeko txartel edo bo-
noak direla. Hala irudikatu dute.

Segidan etorri da eguneko lehen lis-
karra: Saioak ispilu gehiago behar ditu 
egiten ari den dorrea eraikitzeko, bai-
na ispilu horiek igerilekuko txarteltzat 
dituztenekin ez du adostasunik lortu. 
Negarrez hasi da Saioa eta irakaslea 
gerturatu da, lasaitzeko.

Dena den, behatzea da Salbatore Mi-
txelenako irakasleen zeregin nagusia, 
Birsortu proiektuaren baitan: koader-
noa eta boligrafoa eskutan, gelaren txo-
ko batetik begira jardutea. Lan “zinez 
interesgarria” dela diote Olatz Zubi-
mendi Haur Hezkuntzako koordina-
tzaileak eta Arantxa Urbe Birsorturen 
arduradunak. “Haurrek helduek baino 

askoz sormen handiagoa dutela fro-
gatzeko aukera da”, dio Urbek. “Sarri 
helduok ulertzen ez ditugun asmoak 
dituzte haurrek”, gaineratu du Zubi-
mendik. Erabilera jakin baterako sortu 
den materialak, edo helduok erabilera 
bat eta besterik ikusten ez diogun zer-
bait horrek, haurrentzat makina bat 
erabilera izan ditzake, igerilekurako 
sarrera edo dorre baten oinarri estruk-
turala. “Zer egingo genuke jada zahar-
kituta geratu den xurgagailuaren ho-
diarekin? Zakarretara bota”. Haurrek, 
baina, antena gisa erabili daitekeela 
ikusi eta praktikan jarri dute istant ba-
tean. Imajinazioari bide emanda. Hel-
duok gara “mugak” ditugunak, “entxufe 
batek entxufatzeko bakarrik balio due-
la uste dugunak”.

Aurtengo Kilometroak jaia antolatzen ari den Zarauzko 
Salbatore Mitxelena ikastolan, bigarren ikasturtea du Birsortu 
proiektuak. 5 urteko haurren esperimentazioa eta imajinazioa 

bultzatzea du xede, baita bizikidetzaren parte diren 
konplizitatea, negoziaketa eta liskarrak lantzea ere. Emozioak 

kudeatzen ikasteko modu aproposa da Birsortu.

  gorka Peñagarikano goikoetxea

34 І heZkuntZa

Sortu, birzikLatu,
harremanak eraiki
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Erabilera jakin baterako sortu den materialak, edo helduok erabilera bat eta besterik 
ikusten ez diogun zerbait horrek, haurrentzat makina bat erabilera izan ditzake.

Erronka izan da 
dimentsio batetik 
bestera salto egitea; 
ikasgela ezohiko 
materialez josi 
eta haurrak aske 
uztea; aske sentitu 
daitezela lortzea

ErroAk itAliAn dituEn EkimEnA
Reggio Emilia hirian ditu erraiak Birsor-
tu proiektuak, Italia iparraldean. Hau-
rren pedagogian eredu izan dira bertako 
eskolak, batik bat 5 urte bitarteko hau-
rrekin egindako lanarengatik, eta azken 
urteotan bereziki Lehen Hezkuntzako 
ikasleekin landutako proiektuengatik. 
Bertan abiatu zuten Birsortu proiektua-
ren oinarri izan den Remida ekimena, 
1996an. “Sormenezko birziklapen zen-
tro” gisa definitua, munduko beste hain-
bat txokotan jarri dute dagoeneko prak-
tikan: Trondheim (Norvegia), Frankfurt 
(Alemania), Perth (Australia) eta Bue-
nos Airesen (Argentina), besteak beste.

“Duela hamabi urte inguru Hik Hasi 
Euskal Heziketarako egitasmoa bi-

daiak antolatzen hasi zen Reggio Emi-
liara, hemengo hezitzaileok hara joan 
eta, astebetez-edo, proiektua bertatik 
bertara ezagutzeko aukera izan ge-
nezan”, adierazi digu Urbek. Antzeko 
proiektu bat sortzeko ideia piztu zen 
Hik Hasiren barnean, “hezkuntza tra-
dizionaletik harago, beste era bate-
ra lan egin nahi genuen hezitzaileoi 
tresna bat emateko”. Barne prozesu 
sakona ireki zuen orduan Hik Hasik, 
eta urte luzez ideia horrekin bueltaka 
ibili ondoren, iaz aukera paregabea 
suertatu zen proiektua abian jartzeko, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak interesa 
azaldu eta Emaus Gizarte Fundazioak 
parte hartzeko prest zegoela iragarri 
zuenean. 
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  janari 
tradizionala

Esponja handi bat zotzez zulatu dute ikasleek, triku bat balitz bezala. Edo agian, 
kandelez jositako urtebetetze tarta bat irudikatu nahi izan dute...

Emausek rol inportantea du: enpresa 
gune handietan bilketa sare bat egitea, 
zakarretara joatekoa den materiala ja-
sotzeko. Zaborretara bota beharrean, or-
dea, material hori zaindu eta egokitzeaz 
arduratzen dira Gipuzkoako Artisauak, 
horiek garbitu, sailkatu eta haurrei ego-
kitzen. Ondoren, ikastetxeetara banatu 
eta ikastetxe bakoitzak erabakitzen du 
nola txertatu bere egiteko moduan.

Lehen aldiz materiala banatu zute-
nean, zailtasunak izan zituztela gogo-
ratu dute bi irakasleek: “Hasiera batean 
lau ikastetxek hartu behar zuten parte, 
baina hamalauk eskatu genuen, eta de-
netara iristea erabaki zen; bakoitzari 
zer eta zenbat ematea zaila izan zen, ez 
baitzegoen sorta bera denontzat”. Sorta 
eskuratzeko biltegi bat ezartzea lortu 
dute aurten, eta horri esker, iaz Birsor-
tun aritu ziren ikastetxeez gain, biltegia 
kokatzen den Leintz bailarako eskolek 
ere izango dute aukera material bila 
joateko. 

BEstE dimEntsio BAtErA, 
imAjinAtzErA
“Material guztia gela bakarrean utzi 
genuen, eta beste bi gela moldatu ge-
nituen, bat antzerkirako espazio bila-
katuta eta bestea margotzeko gune. 
Hala, goizetan zirkulazio librea dute 
hiru geletako haurrek, bakoitzak nahi 
duen tokira joateko aukera izan dezan 
nahi duena egitera”. Haurren dibertsio 
une horietan, gainontzeko ikasgaietan 
bezalatsu, behatzea dagokie irakas-
leei. “Ikasleak jolastu al duen beha-
tzen dugu, ea zer eraiki edo irudikatu 
duen, zenbat denboraz, zer harreman 
izan duen beste ikaskideekin, ea Bir-
sortu gunean aritzen den edo ez duen 
gustuko…”.

Gelaz gela mugitzeko askatasuna 
eta hiru gela horietako bakoitza modu 
batera atonduta egotea, haurrak ima-
jinazioa lantzeko eta pentsatutakoa 
gauzatzeko funtsezko baliabideak 
dira. Sozializazio prozesuan lagun-
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jAI EREDUA 
aldatZeko atarian

Orain bai, orain ez, norbere burua ispiluan ikusi ez ikusi aritu dira haurrak.

garria dela ere badio Urbek: “Leku 
horietan ematen diren harremanak 
bestelakoak dira; bakoitzak bere inte-
resen arabera jokatzen du, eta egoe-
rak bultzatuta, beste une batean el-
kartuko ez liratekeen bi haur elkartu 
daitezke, batek besteak nahi duen ob-
jektua nahi duelako adibidez. Orduan 
sortzen dira elkarrizketak, eztabaidak 
eta kasu askotan, baita liskarrak eta 
kasketak ere; emozio horiek kudea-
tzen ikasten du haurrak”.

Funtsean, Birsortuk harremanak 
egiteko beste modu batzuk ahalbide-
tzen ditu: “Emaitza ez da hain inpor-
tantea”, azaldu du Zubimendik, “jardu-
na eta jardun horren inguruan ematen 
diren gertaerak baizik”. 

Urbek aitortu du irakasle guztien 
aldetik ahalegina eskatzen duen ari-
keta dela haurren dimentsiora gertu-
ratzen jakitea, behatzerakoan: “Hasie-
ra batean iruditu dakiguke ez direla 
ezertan ari, baina gure buruan biga-

rren eta hirugarren buelta bat beha-
rrezkoak dira, eta haurrari galdetuz 
gero zertan ari den, atzetik dagoen 
istorio osoaz jabetuko gara”. 

Helduon produktibitateaz ere min-
tzatu dira Urbe eta Zubimendi. “Ageri-
koarekin eta emaitzarekin” geratzen 
gara bizitzako eremu askotan, eta ez 
sortze prozesu horretan jazotako ger-
takariekin, ezta sortu edo eraiki bitar-
teko ilusioarekin ere. “Zotzez zulatu 
dute esponja handi bat, baina zer egin 
dute? Ilusio handiz sartu dituzte zo-
tzak banan-banan, eurek baino ez da-
kiten zerbait irudikatzen ari direla”.

“Erronka izan da guretzat”, diote. 
Erronka, dimentsio batetik bestera 
salto egitea; ikasgela ezohiko materia-
lez josi eta haurrak aske uztea; metro 
jakin batzuen barnean eta irakasleen 
begiradapean izanda ere, ikasleak 
aske sentitu daitezela lortzea. Sorme-
na lantzeko aske, imajinazioari bide 
emanda. 

Ni, hi hura… ikastola mundura! 
lelopean, urriaren 6an egingo 
dute gipuzkoako ikastolen jaia. 
hirugarren aldia da Zarauzko 
ikastolak kilometroak antolatzen 
duena, eta orain arteko mol-
dean egiten den azkena izan-
go da, hurrengo urtetik aurrera 
beste festa-eredu bat baitute 
helburu, Kontsumitzaile izatetik, 
parte-hartzaile izatera errepor-
tajean kontatu genizuen bezala 
(ArgIAren 2614. zenbakian). 
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MONDRAGONen kooperatibok bidea egin 
dugu euskal kultura, ohiturak 
eta hezkuntza babesten: Kilometroak! 
Aurten Zarautzen dugu hitzordua. 
Ni, hi, hura, ikastola mundura!
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MONDRAGONen kooperatibok bidea egin 
dugu euskal kultura, ohiturak 
eta hezkuntza babesten: Kilometroak! 
Aurten Zarautzen dugu hitzordua. 
Ni, hi, hura, ikastola mundura!

Australia, 1859. Thomas Austin 
(1815-1871) kolono ingelesak 
anaiari idatzi zion bi dozena untxi 

eskatzeko. “Untxi gutxi batzuek ez dute 
kalterik egingo, etxean bezala sentitzen 
lagunduko didate eta gainera zer ehizatua 
izango nuke”. Beraz, Austinek ez zituen 
untxiak hazi nahi, hil baizik. Ehiztaria 
zen, eta ordurako bere lurretako animalia 
gehienak garbituak zeuzkan. Horregatik, 
24 untxiak bere lur sail zabaletan askatu 
zituenean, han ez zegoen ia harrapari na-
turalik eta untxiek hoberen egiten dutena 
egin zuten: ugaldu.

1866rako Austinek 14.000 untxi eta 
arazo handi bat zeuzkan bere lurretan. 
Mendea amaitzerako, arazoa handik 
5.000 km-ra eta Australiako gobernura 
iritsi zen. 1901 eta 1907 urteen artean 
3.000 km-tik gorako hesia altxa zuten un-
txiak gehiago zabaldu ez zitezen. Tranpak 
ere jarri zituzten hesien azpitik pasatzen 
ziren untxiak harrapatzeko. Baina hesien 
azpitik ez ezik, lurrazpitik ere ederki pa-
satzen dira untxiak.

1920rako Australiako untxien popula-
zioa 10 mila milioikoa zen. Belarra, landare 
txikiak eta zuhaitz gazteak janez egin zuten 
aurrera. Sustraiak ere jan zituzten, landare 
berriak haztea galaraziz eta, ondorioz, ber-

tako animaliak elikagairik gabe utziz. Lu-
rra babesteko landarerik gabe, higadurak 
lurzorua suntsitu zuen eta aurrez berdez 
estalita zeuden eremuak basamortu bihur-
tu ziren. Australia bera ez ezik, inguruko 
uharteak ere kolonizatu zituzten untxiek. 
1906 eta 1936 bitartean hegoaldeko kos-
taldeko irla bateko hiru papagai espezieak 
desagertu ziren eta 26 zuhaitz espezieeta-
tik hiruk baino ez zuten iraun.

Hesiak, pozoiek, gas toxikoek… alfe-
rrikakoak ziruditen. Eta 1950eko ha-
markadan gerra biologikoari ekin zioten. 
Mixomatosiarekin eraso zituzten eta un-

txien %5 besterik ez ziren bizirik geratu. 
Nahikoa urte gutxitan izurria berritzeko. 
1996an kalizibirusarekin saiatu ziren eta, 
eragozpen etikoak alde batera utzita –bi-
rus horrek heriotza krudela eragiten du–, 
badirudi neurriak arrakasta izan zuela. 
Orduz geroztik untxien populazioa txiki-
tzen ari da, baina lehentasunezko arazoa 
da oraindik Australiako Ingurumen Mi-
nisterioan.

Austinen untxiekin gertatutakoak 
ederki erakusten du nolako kaltea eragin 
dezakeen espezie inbaditzaile arrisku-
tsuenak, gizakiak. 

modenako maitaleen zalantzak
2009an duela 1.600 urte inguruko bi giza 
eskeleto aurkitu zituzten Modenako (Italia) 
nekropoli batean. Giza arrasto gehiago ere 
bazeuden bertan, baina bi hauek bereziak 
ziren: hilobi bakarrean zeuden ehortzita, 
eta eskutik helduta. Hildakoen generoa be-
reizteko erabili ohi diren elementuak oso 
hondatuta zeudenez, ezin izan zuten baiez-
tatu gizonak ala emakumeak ziren. Baina 
berdin zion; garbi zegoen gizona eta ema-
kumea zirela, eta maitaleak, jakina. Bereha-
la “Modenako maitaleak” betiereko maita-
sunaren sinbolo bihurtu ziren. Hortzetako 
esmalteko proteina baten bidez generoa 

zehazteko metodo berri batek biak gizo-
nezkoak zirela adierazi duen arte. Frogarik 
gabe ontzat eta ziurtzat jo ziren guztiak za-
lantzan jarri dira orain. Anaiak ote ziren? 
Lehengusuak? Gudu zelaian batera hilda-
koak? Boloniako Unibertsitateko Federico 
Luigi ikerlariaren arabera, “maitaleak iza-
tea ez dugu guztiz baztertzen, baina hipo-
tesi urrunena da, orduan homosexualitatea 
krimena zelako”. Garai hartako gizartearen 
ikusmoldea kontuan hartu behar dela dio. 
Baina gure garaiko gizartearen ikusmol-
deak arrastoak interpretatzean izan duen 
eragina ere kontuan hartzekoa da. 

LE c
O

U
RRIER A

U
STRA

LIEN

AustrALIAn untxIen kontrA jAsotAko 3.000 km-ko hesIAren ZAtI bAt.
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jakoba errekondo
jAkobA@bIZIbArAtZeA.eus

Erotuta edo! Txoratzen hasita egon-
go zara! Burutik egina hago! Horre-
lakoak entzungo zenituen inoiz la-

gunartean zera esan baduzu: landareak 
inteligenteak dira. Ixilik geratzen da 
asko, bisajeak salatzen du, ordea, uler-
tzen ez duten hori; zenbaiten begiek 
nahikoa diote... 

Gure ikuspegi antropozentrikoak 
(“munduko onena naiz”) begirada eta 
zentzumena mozten ditu, lehenaz gain. 
Landareen artean komunikaziorik izan 
litekeenik ere ezin kabitu zaigu bu-
ruan. Nola elkar aditu, elkar eratu eta, 
garrantzitsuena, elkar hartuko dute 
bada landareek? 

Ugaritzen ari dira azkenaldi hone-
tan bide hori argitzen duten ikerke-
ten emaitzak. Landareek entzun egi-
ten dute, aldamenekoei mezu kimikoak 
igortzen dizkiete, sustraien sareak lo-
tzen dituzten onddoak direla medio el-
karren berri jakiten dute eta abar. 

Teoria horiek sendotzen dituen berri 
bat dator Israeldik. Bai, gezurra badi-
rudi ere Israelen gauza onak ere badi-
ra. Tel Aviveko unibertsitateko Lilach 

Hadanyk eta Yossi 
Yovelek argitaratu 
berri dute bere iker-
ketaren ondorio ha-
rrigarria: loreek er-
leen hegaldia entzun 
egiten dute. Erleak 
inguruan dantzan 
dabiltzala jabetzen 
denean, lorean dau-
kan nektarra azukrez 
hornitzen du eta go-
zoago bihurtu. Ho-
rrela lore horiek era-
kargarriagoak izango 
dira erlearentzat. 

Saioetako bat oso sinplea izan da: 
loreei erleen soinuen grabazioa “en-
tzunarazi” zieten. Nektarraren azukre 
metatzea %20 ere aberastu zen. Alfe-
rrik ariko da nektarra gozatu eta gozatu 
erlerik ez badabil, eta besteren batek 
“lapurtu” dezake. Energia aurreztu eta 
ugaltzeko bidean, loreak ernaltzeko au-
kera handitzen du. 

Landareak nola tratatzen du soinua? 
Ez dute argitu, baina, agi danean, loreak 

berak dira belarri lana egiten dutenak: 
soinuaren bibrazioak bildu eta erantzu-
na bideratzeko gai dira. 

Beste aldea ere ikertzen ari da bat 
baino gehiago, landareek beraiek sor-
tzen dituzten soinuak, alegia. Diotenez, 
maiztasun oso garaietan aritzeko gai 
dira. Esaten dutena ulertzeko gai noiz 
izango ote gara? Izan ere, badakigu goi 
maiztasunetan aritzea dela osasuntsue-
na, orekatsuena, hau da, ederrena. 

lAndArEEn 
EntzukEtAk
Israelgo unibertsitateko ikerketaren arabera, 
loreek erleen hegaldia entzun egiten dute.

yossI yoveL etA LILACh hAdAny IkerLArIAk
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2017ko urte bukaeran eman zuen 
ezagutzera Baserriko Uzta egitas-
moa EHKOlektiboa elkarteak: ur-

taro bakoitzean Euskal Herriko baserri 
ekologiko eta txiki banatan kontzertuak 
iragarri zituzten orduan. Kulturaren eta 
musikaren bidez baserrietako ateak za-
baldu eta beren errealitatea gainontze-
ko herritarrengana hurbiltzeko modu 
bat zen proiektua. Helburu berarekin 
abiatu dute orain EHKOlektibotik Bi-
ziaren Ahotsak ekimena: musikak beha-
rrean, kasu honetan bertsolaritzak har-
tuko du protagonismoa. 

lurrArEkin EtA hErriArEkin 
konEktAtzEA Asmo
Eredu ekologikoan diharduten Euskal He-
rriko baserritar txikiek eta bestelako kon-
tsumo eredu bat bilatzen duten herritarrek 
osatzen duten elkartea da EHKOlektiboa. 
Kolektibo barnean egiten ari ziren lanketa 
herritarrengana zabaltzeko beharra ikusi 
zuten duela bi urte, eta horrela bururatu 
zitzaien baserriaren eta kalearen arteko 
zubi lana egiteko ekimen musikala abia-
tzea. Musika taldeak izan beharrean, ber-
tsolariak izanen dira oraingoan herritarrak 
baserrietara erakarriko dituztenak. 
 “Baserritarrok gogora ekarri beharko 
genuke zerk/nork ematen digun bizia: lu-

rrak. Gogora ekarri beharko genuke gure 
ardura: herria benetan elikatzea –ez sa-
bela betetze hutsa–. 
Bi elementu horien 
arteko orekan bizi 
behar. Lurra eta 
herriarekin konek-
tatu berriz ere”, 
diote ekimenaren 
bultzatzaileek za-
baldutako prentsa 
oharrean. Ahotsa-
ren komunikazio 
gaitasuna balia-
tuz, baserria bisi-
tatzeko eta hango 
lana ezagutzeko 
aitzakia izanen 
d u t e  h u r r e n -
go hilabeteetan 
bertsozaleek eta 
bertsolariek. 

lEhEn zitA 
urriArEn 
5EAn 
pikuniEtA BAsErriAn
Bertso bisita ilustratuaren lehen edizioa 
Antzuolako Pikunieta Baserrian eginen 
dute, urriaren 5ean. Maialen Lujanbio 
eta Amets Arzallus bertsolariak arituko 

dira bertan, goizeko 10:30etatik aurre-
ra. Baserrian bisita eginen dute lehe-

nik hurbildutakoek, eta 
bertso saioaz gain 
bazkaria ere bertan 
izanen da. 
 Biziaren Ahotsak 
ekimenaren lehen 
saio horretan izena 
eman nahi dutenek 
irailaren 21etik dute 
aukera EHKOlekti-
boaren webgunean. 
Bisita, bazkaria eta 
bertso saioaren pre-
zioa 25 eurokoa iza-
nen da helduentzat, 
eta 15 eurokoa 12 ur-
tetik beherakoentzat. 
6  u r te t i k  b e h e ra ko 
parte hartzaileek doa-
nik izanen dute ekime-
nerako sarrera. Honela 
diote ekimenaren in-
formazio oharrean an-
tolatzaileek: “Baserri-

tarrok eta bertsolariok elkarrekin 
jarriko dizkiogu ahotsak biziari, mun-
duan jarriko gaituzte ahotsok, ikusga-
rri egingo gara. Esentziara joko dugu: 
elikadura eta ahotsa”. 
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BIZIAREN AHOTSAK

BAsErrirA BisitA 
BErtsolAriEkin

 

NAFARROAKOA

sasoikoa ... 

bertakoa ...
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AstEko portAdA hAutAtuA ArgiAk 100 urtE

1977ko otsailaren 1a
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   Miren osa galdona

   koldo iZagirre

DIBERTSIFIKAZIOA

Aldizkaritik harago badago 
zer aukeratu Argian

Igandea eta estropadak, eguraldi ona, 
jendetza hondartzan. Hala ere, gustu-
ra ibili zen lehorretik uretara. Haize 

brisak paperezko ikurrinak zekartzan 
tarteka, umeek ez zieten astirik ema-
ten baga uzkurretan kulunkatzeko. Bui-
la, zipriztinak, Nivea lurrin betegarria. 
Arraunlarien txanpak ikusten geratu zen 
gero. Berezia zen giroa, euforia bezalako 
bat sumatzen zuen inguruan, une batean 
euskara gehiegi entzuten ari ez ote zen 
iruditu zitzaion. 
 Gazteagoa zelarik, Goi-Alde antzerki 
taldean ibilia zen, Hernanin. 
 Jende arraroa sartzen zen tarteka bere 
dendan, baina ez zion bestelako garran-
tzirik eman.
 Ebakuntza ondoko zorabiotik guztiz 
irten gabe heldu zitzaion abokatua. Bai, 
konforme zegoen salaketa ipintzeko. 
Biharamunean epaitegiko emakume bat, 
sinadurak. Handik laster, brigada politi-
ko-sozialekoak. Azkenik, epaile militarra 
soldadu batekin, galdeketa. Abokatuak 
jakinaren gainean jarria zuen: aitorrara-
zi nahi izanen zioten gizon hura lurrean 
zegoela, lurrean, eta jendeak zanpaka 
zerabilela. Baina ez, zutik zegoen “Faxis-
ta!” oihukatzen zion jendearen aurrean, 
zutik, pistola eskuan. Sei bat metroren 
aldea. Arantxa Kortaberria femurra hau-
tsita jausi zen, udako soineko polita odo-
letan. Zalaparta hartan, kalekoz jantzia 
zegoen armaduna hiriko trafikoan ba-
rrena ezkutatu zitzaien pistolaren bor-
txaz bahitu zuen Seat 127 zuri batean.  
 “Ni ez naiz inor, baina komeni dela 
uste baduzue publika ezazue…”. Maila, 
Arantxak! 

Jada ohitu gara Argia hizkien lerro 
artean ez ezik, beste makina saltse-
tan ikustera ere: izan gai beroei bu-

ruzko liburu ekoizpenean, izan Euskal 
Herriko kamiseta aldarrikatuenen sal-
mentan, edo izan lagun artean jolasteko 
jokoen sorkuntzan. 
 “Argiak betidanik egin izan ditu 
gauza ezberdinak”. Horixe Bego Zuzak 
lehen galderari botatako erantzuna, 
Argiaren dibertsifikazioaz galdetuta-
koan. 80ko hamarkadan Argiak jada 
produktu propioak argitaratu zituen, 
aldizkaria kaleratzea bera nahiko 
erronka bazen garaian: Kike Amonarri-
zek eta Asisko Urmenetak zabaldu zu-
ten bidea, txiste liburuak eta komikiak 
plazaratuz, eta kolaboratzaile sare za-
bal bati esker, bideari jarraitzeko adi-
na indar izan zuten. Hala, mende be-
rriaren estreinaldia ere parean tokatu 
zen eta XX. mendea kontatzeko modu-
koa izan zenez, Gure Mendea izeneko 
mahai-jolasa ondu zuten erredakzio 
barruan:“Gure Mendea deitu genion 
gure kontakizuna egin nahi genuelako, 
euskaratik eta euskal kulturari buruz-
koa”. Ordea, ehun urte haiek ere ezin 

galdera sorta batean bildu, eta azke-
nean liburu zein CD gehigarriekin osa-
tu behar izan zuten produktua. Jendea-
ren harrera uste baino hobea izan zela 
dio Zuzak, eta horri helduta, ildo berri 
beti ekitea erabaki zuten. 
 90eko hamarkada aldera jaiotakoek 
badugu zer eskertu hartutako norabi-
deari, Badakit tribial euskaldunaren 
aurrean pasatako orduengatik izango 
ez balitz, batek baitaki zer-nolako “kul-
tura orokorra" edukiko genukeen egun. 
Bocamoll, Mihiluze saioren mahai-jola-
serako bertsio katalana ere argitaratu 
zuten mende berriaren lehen hamar-
kadan. Orotara, 15 jolas ingururekin 
entretenitu eta ikasteko aukera dago 
gaur egun, nahiz eta zenbaitzuk katalo-
gotik kanpo dauden. “Dibertsifikazioa 
beti lotu izan dugu sostengu ekonomi-
koarekin; beste diru-iturri batzuk bila-
tzea izan da beti asmoa”, dio Zuzak. 
 Etorkizunean zer? Bada bide beretik 
jarraitzea da asmoa. Egon adi urriaren 
12an Argiak egingo duen egun han-
diari: bi produktu berri labetik atera-
tzear dira, eta ziur bat baino gehiago 
aho bete hortz utziko dutela! 

1999an Gure Mendea mahai jolas, liburu eta 
Cd rooma aurkezten. erdian pello Zubiria 

orduan ArgiAko zuzendaria, eta eskuinean Iñigo 
Aranbarri eta garbine ubeda egileak.



Bertako animaliak ezagutzeko jolasa 
atera du Argiak: Xapoketan. Euskal 
Herriko zazpi lurraldeetan topatuko 

ditugun zazpi ekosistema desberdin iden-
tifikatzeko aukera emango digu. Eta lagun-
duko digu ezagutzen egunero gure ondoan 
ditugun 42 bizidun hauen itxura eta izenak, 
euskarazkoa eta izen zientifikoa. Zeren, 
nork ez daki jirafa baten ezaugarriak banan 
bana esaten? Nork ez daki hartza zuria no-
lakoa den? Urtetan ikasi dugu beste lurral-
deetako animalia exotiko hauek nolakoak 
diren, baina ahaztu ditugu gure alboan di-
tugun asko. Nork ezagutzen ditu dupont 
hegatxabala, hoplia urdina edo arrabioa? 

zEr hoBErik jolAstuz 
ikAstEA BAino
Etxean zein eskolan erabiltzeko moduko 
karta-jokoa da. Karta horiekin bost jolas 
ezberdin egin ahalko ditugu, eta anima-
lia hauei buruzko azalpenak ere emango 
dizkigute fitxek. Familia jolasa azalduko 
dugu segidan: Euskal Herriko lurralde ba-
koitzeko ekosistema bat aurkeztuko digu-
te kartek. Bizkaiko hareatza eta padura, 
Gipuzkoako goi larreak, Lapurdiko itsasoa 
eta itsalabarra, Nafarroa Behereko basoa, 

Zuberoako landa eremua, Nafarroako ba-
samortua eta Arabako sastrakadi medite-
rraneoa. Ez al da ekosistemaz ere anitza eta 
ederra Euskal Herria? Ekosistema bateko 
"familia" osatzea izango da jolas honen hel-
burua, eta horretarako bildu beharko ditu 
ekosistema horretako sei animalia zehatz: 
ugaztun, anfibio, narrasti, hegazti, arrain 
eta ornogabe bana.  
 Iñaki Sanz-Azkue biologoak hautatu ditu 
Euskal Herriko lurralde bakoitzeko eko-
sistema zehatzak eta hauetako animaliak. 
Eñaut Aiartzaguenak marrazki eder bezain 
errealistak egin ditu. Eta Lore Erriondo 
Pedagogian doktore eta  EHUko irakasleak 
landu ditu edukiak emateko modua eta jo-
lasen dinamika, jokalariek ahalik gehien 
ikasteko modua zainduz.
 Argiaren Azokan (azoka.argia.eus) sal-
gai dago Xapoketan 15 euroan. Jolasa esku-
tan izan eta ezagutu nahi duenak, aukera 
izango du urriaren 12an Donostian Argiak 
mendeurrena ospatzeko egingo duen Des-
koloniza gaitezen! festan: karta jokoaren 
egile Iñaki Sanz-Azkue eta Eñaut Aiartza-
guenarekin Urgullen zomorro bila arituko 
gara, eta Trinitate plazako Argiaren mahai-
txoan jolasa erosteko aukera egongo da. 

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

Artium musEorAko 
SARRERAK

musutruK jarriKo den eguna:
Irailak 26, osteguna, 10:00etan

nola da 

musutruk?
azoka.arGia.EUs
azOKa

ARGIAren 
Mendeurren Festan 

lagunduko?

xApokEtAn jolAsA

Jolastuz ikasiko ditugu Euskal 
Herriko ekosistemak eta animaliak

Urriaren 12an Donostian egin-
go dugu Argiaren 100 ur-
teak ospatzeko festa nagusia. 

Deskoloniza gaitezen! du lema eta 
xehetasunak astez aste azalduko 
dizkizuegu astekarian (egitaraua-
ren orria ikus dezakezu astero).
 Jai parte-hartzaileak ditugu 
maite, eta ateak zabal zabalik iza-
tea Argia Jendea sukalderaino sar-
tzeko. 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

hiru egileak, eñaut Aiartzaguena 
marrazkilaria, Lore erriondo pedagogoa 
eta Iñaki sanz-Azkue biologoa 
Xapoketan jolasa eskutan dutela.
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errekalde plazako hormigoizko 
kioskoak auzoaren historia dau-
ka grafiteatuta: langile borroka, 
presoen irudiak, Kukutza III. Urko 
Gonzalez (Arrano Pertxa) eta Da-

vid Rodriguez (Lengu Iluna) kamera au-
rrean pausatu direlarik, neskatila bat 
gerturatu da patinete ez-elektrikoan: 
“Hau ez duzue oso toki turistikoa eh!”. 
Kioskoaren atzean dago futbito zelaia, 
eta parean kafetegi bat, terraza eta guz-
ti: elkarrizketarako tokia. “Bilbon gaude, 
baina aparteko zerbait da hau, ia herri 
bat”, dio Gonzalezek, “hemen beti izan 
ditugu mugidak, anbulatorioa kristo bat 
eginda, autobus linea jartzeko sekulako 
iskanbilak… Gorpuzkingzekoak ere ki-
kildu ziren, pentsa. Esaten ziguten: hau 
bai dela benetako ghetto bat!”. Hip-hop 

munduan betidanik ibiliak izaki, aspaldi 
ezagutzen dute elkar, baina sekula elka-
rrekin lan egin gabeak ziren proiektuari 
ekin aurretik. “Makinaria bat gara, ikara-
garri ondo moldatzen gara lanean hasi-
takoan”. Elkarri erreleboka, hizketan ere 
fin-fin segi dute.

nondik sortu zen “arrano Pertxa eta 
Lengu iluna”?
arrano Pertxa: Ez nuen sekula euskaraz 
kantatzeko beharrik sentitu. Gaztelaniaz 
pentsatzen dut. Banekien, ordea, inoiz 
euskaraz kantatzekotan, zerbait oso ma-
karra egingo nuela. Ez gaztelaniaz kanta-
tzen dudanaren antzeko ezer –irudi poe-
tikoagoak edo doinu politagoak bilatu ohi 
ditut–, eta ez Euskal Herrian betidanik 
egin den rap mota hori ere. Beste zerbait 

izan behar zuen. Noizbait Nafarroako he-
rri galduren bateko baserritar gazte batek 
bere ibilerak kontatzen baditu, hori izan-
go da niri gustatuko zaidan rapa. Baina 
inork egin ez duenez, pentsatu nuen: “Hau 
duk unea”. Eta rap zaharrarekin berriro 
maitemintzen hasi naizen garai batean 
gertatu da justu. 
Lengu iluna: Nik euskaraz ez dakit tutik 
ere, baina berdin du, letrak Arranorenak 
dira eta itzuli egiten dizkit gero. Hori da 
gehien gustatzen zaigun zatia, gainera. 

eta zein da ba euskal Herrian 
betidanik egin den rap mota hori?
a.P.: Tira, raparen oinarriak zituen, jen-
deak rapeatu egiten zuen, baina popa zen 
funtsean. Euskal Herrian abesten den be-
tiko mezua rap bilakaturik –reggae, punk 
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  kePa Matxain       dani blanCo

Gangsterrak, drogak eta mafiak eguneroko kontua dira 
Arrano Pertxaren eta Lengu Ilunaren unibertsoan. 
“Zipaio” hitza existitzen ez den Euskal Herri independentetik 
ari dira abesten: “Kostaldeko nafarrak halakoak gara, 
jokozale drogazale beti kriminalak”. Euskal rapa beraiekin 
jaio dela aldarrikatzen dute, Mikel Goñi “original gangsta” 
gisa aurkezten duen kamiseta soinean. Iazkoa dute lehen 
diskoa: Jaungoikoa dirua eta erritmo zaharra.

FUcK AbeRRiA, 
gORA eUsKARA

arrano Pertxa eta 
lengu iluna
Hip-hoparekin tirokatuz
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edo rocka beharrean–, betiko formula bes-
te genero batean. Mezu politikozko mu-
sika popa izan da hemen. Eta kanta haiek 
niri ez zidaten transmititzen rapeatzaile 
amerikar, frantziar edo espainiar batzuek 
transmititzen didatena. Jarrera kontu bat 
da: hemen nago munduan, berdin du zer 
diodan, nahi dudana esaten dut eta entzun 
nazaten nahi dut. Horregatik daukat jarre-
ra hori, entzuna izan nahi dudalako.  
L.i.: Niri esaten zidan: “Egin behar diagu 
Mucho Muchachok egiten duena, baina 
euskaraz”. Segituan ulertu nuen. Horretan 
saiatu gara, eta uste dut lortu dugula. 

kantatzen diozue drogari, mafiari, 
diruari, gangsterrei… zenbat du 
ghettotik 2019ko bilbok?
a.P.: Fikzio puntu bat dauka denak. Arra-

noren mundua fikziozkoa da, baina ni 
ezin naiz nire eskutik bereizi… Rapak es-
tetika bat sortu behar du. Niretzat 
izugarria litzateke, adibidez, 
euskaraz ez dakien batek 
gu entzutean 90eko ha-
markadako rapaz go-
goratzea, berdin dio 
zer esaten den eta zer 
ez, eduki dezala izae-
ra bat lanaren oso-
tasunak –sampleek, 
scratchek, rapeatzai-
learen oihuek, eta ge-
neroaren beste hainbat 
ezaugarrik–. 
L.i.: Egiten duguna oraintxe ez 
du inork egiten, ez gaztelaniaz ez euska-
raz. Orain trapa egiten ari da mundu guz-

tia. Hau beti-betiko hip-hopa da. Bizpahi-
ru belaunaldiko jauzia ematen ari gara. 

a.P.: Noski, tarteka esaldi batzuk 
pixka bat behartzen ditugu, 

baina estetika bat bilatzeko 
erabiltzen dugu hizkera 

hori. Istorio bat idazten 
duzunean, kontua ez da 
fikzioa den ala ez, bai-
zik eta ea sinesten ote 
duzun. Tarantino ez 
da gangsterra, ezta Al 

Caponeren semea ere. 
Baina bikain idazten ditu 

halako istorioak, eta izuga-
rri gustatzen zaizkigu. 

L.i.: Zertaz ari zaren jakin behar 
duzu halere. Ez duzu zertan barru-ba-
rruan egon, baina… nik ez dut trafikatzen, 

 
Euskal Herrian musikalki 

atzeratuta goaz, hiru 
belaunaldik entzun dutelako 
Eskorbuto, La Polla Records, 

Kortatu… Horrek pisu 
handia du” 
Arrano Pertxa
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baina badakit nola egiten den eta nolakoa 
den mundu hori. 
a.P.: Tira, gure belaunaldia kalean hazi 
da, gutxi asko denek izan dute harrema-
na drogekin, baina mundu horretan ez 
zegoen euskararik. Saiatu gara asmatzen 
euskarazko kaleko jerga bat ere, eta pri-
merako erantzuna jaso dugu. Batez ere, 
espero ez nuen sektore batetik: 
euskal raperoengandik. Ja-
kin-mina nuen jendeak zer 
esango zuen, panoramak 
nola hartuko gintuen, 
baina gehienei izuga-
rri gustatu zaie, beste 
batzuei asko, eta badi-
ra batzuk –eta horrek 
pena pixka bat ematen 
dit– hartzen gaituztenak 
broman ariko bagina bezala. 
Baina ez, kontua da estetika bat 
bilatzea, eta aurkitu arte zeurean ja-
rraitzea. Berdin du zer diozun. Rapa, rapa 
eta rapa. Muturreraino rapa. 

aebetako 80ko hamarkadako 
raparen eragina daukazue, batetik; 
eta, bestetik, oso presente dago 
“euskaltasuna” zuen hitzetan. arrano 
Pertxa izenetik hasita, etengabeak 
dira euskal sinbologiari eta bestelako 
erreferentziei aipamenak, zuzenean 
ez bada zeharka. 
L.i.: Gainera, mundu utopiko bat proiek-
tatzen dugu. Arranoren unibertsoan, 
Euskal Herria independentea da… 
a.P.: Muga bat dago Karrantzan, beste 
bat Lapuebla de Labarcan… hori gerta 

daitekeen unibertso bakarra da. Ez dut 
“zipaio” hitza aipatzen, horregatik: mun-
du independiente batean ezingo lirate-
keelako “zipaio” deitu. 

Halere, ez al da mundu distopiko 
samarra?

a.P.: Bai, gabezia handiak ditu mun-
du horrek. Kanta berrienetako 

batean diot: “Aberri mada-
rikatua, besteak bezala”. 

Esanez bezala, Euskal He-
rria beste herrialde bat 
gehiago da, Moldavia 
edo Ukraina izan daite-
keen bezala: kaka zahar 
handi bat. Hori da kon-

tua. Euskaldunak gara, 
bai, eta zer? Sudurtzarra 

ere badaukat, eta ez naiz hor-
tik joaten “aupa sudurluzeak” 

oihuka. Fuck aberria, gora euskara. 

ze toki dauka Mikel goñik unibertso 
horretan?
a.P.: Goñiren historia sekulakoa da. Real 
gangsta bat. 
L.i.: Arranoren munduan, Tony Montana 
gutxienez.
a.P.: Are hobea da: kirolari profesionala 
zen. Betidanik mundu horretan ibili den 
norbait balitz, tira, baina bera telebistan 
ateratzen zen, egun batean belarra la-
purtu zioten eta… akabo. Agian pentsa-
tzen zuen ez zitzaiola ezer pasako.

Hitz egin dezagun zuenaz. izugarri 
ondo moldatzen omen zarete 

elkarrekin lanean. 
L.i.: Hala da. Biok elkartzen garen ba-
koitzean beti bukatzen dugu base bat 
egiten. Kafe bat hartzen dugu, eta nire 
etxera joaten gara. Urkok beti ekartzen 
ditu sample batzuk, nire ondoan ese-
rita egoten da uneoro, eta hasten gara 
sampleak zatikatzen, bateriak sartzen, 
baxua gero… Nik erritmoa egin bitar-
tean berak zerbait probisionala rapea-
tzen du agian. Eta etxetik joaten dene-
rako, ideia printzipala bukatuta eduki 
ohi dugu. 
a.P.: Aurreko diskoan, aurrena abes-
tien tituluak idatzi nituen. Banekien ze 
izenburu izango zuten eta, hartara, nire 
burua behartu nuen titulu haien arabe-
rako hitzak idaztera. Normalean kon-
trakoa izaten da bidea, baina nik hori 
nahi nuen, benetako gidoi bat edukitze-
ko. Dirua da bide bakarra titulua baldin 
badaukazu, badakizu diruari buruzko 
kanta egin behar duzula. Hamar bat hi-
labetean osatu genuen horrela lana.
L.i.:  Bestalde, G-Folk-a asmatu ge-
nuen –G-funk-ean oinarritutako kon-
tzeptua–. Sample desberdinak erabil-
tzen ditugu, asmoaren arabera: batzuk 
funkyagoak dira, besteak folkiagoak. 
Azkenaldian Calabriako musika italia-
rra erabili dugu, adibidez. Hori bai, beti 
moldatzen dugu gure rollora, triki bat 
sartuz, eta abar. 

euskarazko hip-hop talde berri asko 
ari da sortzen. antzematen diezue 
lehengoek ez zeukaten jarrera hori? 
a.P.: Dudarik gabe. Nik ez dut trapik 

“Mundu utopiko 
bat proiektatzen dugu. 

Arranoren unibertsoan, 
Euskal Herria 

independentea da”
Lengu Iluna
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entzuten, baina ikusten dut jendea oso 
indartsu ari dela: Nizuri Tazuneri bi-
kain dabiltza; Lekeitioko gazte batzuek 
–G.A.Z. Limbo– sekulako maila dute, 
oso onak izango dira; Gorpuzkingz 
antzerki taldea ez dut musikatzat jo-
tzen [barrez]. Eta rapari dagokionez: 
Ziakhus, Buru Arin, Xsakara… rap ame-
rikar asko entzundako jendea, oso gau-
za onak egiten ari dena. Zergatik orain 
bat-batean boom hau? Euskal Herrian 
musikalki atzeratuta goaz, hiru belau-
naldik entzun dutelako Eskorbuto, La 
Polla Records, Kortatu… Horrek pisu 
handia du. Gatazka politikoaren ondo-
rioz musikalki atzeratuta goaz. Ez dut 
esan nahi hemen musika kaskarra ba-
karrik egin denik, baizik eta ez garela 
munduko joeren erritmo berean joan. 
Eta beraz, orain ari da rap indartsua 
sortzen, duela hamar urte beharrean, 
lehen ez zegoelako rapa entzuten zue-
nik, jendeak entzun nahi zuelako eus-
kal pop erradikala. Egun, panorama al-
datzen ari da. 

raparen berpizkunde horri ikusten 
diozue loturarik traparen boom 
globalarekin?
a.P.: Dudarik gabe. Gaur egun yankee 
trapero batek ateratzen du bideo bat, 
segundo batera hura ikusten ari naiz, 
eta euskaraz halako zerbait egin nahi 
badut, bihar bertan egin dezaket. Eta 
gero, esan dudana: gatazka politikoak 
musika aldarazi zuen, eta munduko 
joeretatik kanpo gelditu ginen –eta 
hori ez da ez ona ez txarra, baina gerta-

tu zen–. Noiz agertu zen Euskal Herrian 
elektronikako lehen talde serioa?
L.i.: Tira, hor daukazu Hemendik At.
a.P.: Horixe esan nahi dut ba: kaka 
zahar bat ez den lehen elektronika tal-
dea, noizkoa da?
L.i.: Ironia zen, motel. Lehengoan 
Bilboko jaietan entzun zite-
keen.

ez pentsa orduan 
Hemendik at 
elektronikaren 
estigmatik libratzen 
zenik, letra esplizituki 
politikoak izanda ere.
a.P.: Noski! Niretzat kon-
tua da popak ze forma hartzen 
duen toki bakoitzean: AEBetan po-
pak hip-hop kutsurantz jotzen du; Es-
painiako 90eko hamarkadako popak 

flamenko eta rumba kutsua zeukan; eta 
Euskal Herrian popa izan da mezu poli-
tikoak kantatzeko musika. 

ze asmo aurrerantzean?
a.P.: Bi hilabetean behin single bat ate-

ratzen ari gara aurten. Hiru atera 
ditugu jada, orain tokatzen da 

beste bat, eta gainontzeko 
biak ia amaituta ditugu. 
Eta, tira, ondoren diskoa 
etorriko da. Lau kanta-
ren izenburuak pentsatu-
ta ditut [barrez]. Zerbait 
luzea egin nahi nuke, ha-

malau bat kantakoa. Lehen 
diskoan gure burua aurkez-

tu dugu, bigarrenean beste toki 
batzuetara iritsi nahi genuke. Hori 

da gure bidea: filtro politikoki zuzenak 
alboratuta, rapeatu eta rapeatu. 

kultura І 47

Mikel Goñiren 
historia sekulakoa da. 

Real gangsta bat”
Arrano Pertxa
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  liburua

  igor estankona

Gari Berasaluzeren (Getaria, 1975) 
bide zirkularra oroiminarekin 
hasten da, eta bukatzen da etor-

kizunera begira: “Zurekin besarkatu di-
tudan hirien/ postalak biltzen baditut,/ 
ez da nostalgia izeneko hotel batean/ 
gauak pianoaren ondoan igarotzeko.// 
Noizbait/ zure larruaren kolorea izan 
duten/ lekuei begira esnatzeko baizik”.

Edo agian ez zen inoiz halako maita-
sunik egon, eta saudade horrek bizi gai-
tu, Habanan. Banderak, krabelinak, ez-
painak, rona, hara idazlearen begietako 
eremu semantikoa. Hotelak, musuak, 
ametsak, trenak, horra Gari Berasalu-
zeren beste aletegi sentimental bat.

Intimitate publiko bat landu du poe-
tak orrialdeotan, non mundua eta nor-
bera ez dauden isolaturik, baizik eta 

harreman betean: “Hala ere, ez genuen 
kalkulatu/ (…)/ eguneroko bossa nova 
salsa samba eta kunbia festak,/ (…)/ 
galduko genituenik”.

Gorputzak joan ziren baina paisa-
jea hor da. Gutunak bueltatu zaizkio 
poema bihurturik. Badiotsuet: Enarak 
itzuli dira txorien euren ibilbidearen 
antzekoa da, ez dakiguna non hasi eta 
non bukatzen den. 

Ezagutu genuen eta atzera hona da-
torren Gariren betiko eskua presente 
dago, ezinbestean. Orraztuko zituen 
hitzak eta mugituko zituen ostrakak 
baina, ez alferrik, “arkeologiatik hurbil 
dagoen poema sorta” da hau, aspaldi 
zirrimarratutako piezak denak batera. 
Idealen eta irudi erromantikoen nahas-
tea dakarte, eta bere estilo bereziak 

eder bihurtzen du urteek ekarritako 
galera oro, gozoki xamur arratsalde eu-
ritsu bat leihoan. Oparitu digu beraz 
liburu bat ederra, inarrosi dizkidana 
gure belaunaldiaren memoria eta bo-
rroka galduak. Izan ere Urrutikoetxea-
ren kontzeptu horretatik datoz Gantza-
rain, Cano, Serrano, Aldai, Berasaluze. 
Eta gu, betirako Vladimir izango ginela 
uste genuenok, esnatu ginenean “hipo-
teka han zegoen oraindik”.

Monterroso eta Sarri, Casablanca eta 
Chiapas, klasikoetan klasikoena ez al 
da izango orain poesia mota hau, zeina-
ren gailur gorena den Gari Berasaluze, 
bere musikalitate, irudimen eta sen-
tsibilitate itzelarekin? Nork jakin. Ze-
lan dakite enarek, bada, hegoalderantz 
egin behar dutela? 

enArAk itzuli dirA
gAri BerAsAluze 
BOOKTEGI, 2019

Enarak azaro urrunetatik
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Arrotza da ezagutzen ez duguna eta 
agian, aurreiritziek bultzatuta, no-
labaiteko mesfidantza sortarazten 

diguna. Arrotza da beraz ezer edo gutxi 
dakigula, urrun, distantzian sentitzen 
duguna; eta aldi berean, askotan, nola-
baiteko intriga ere pizten diguna.

Eta arrotza egin zitzaidan, egia esan, 
talde honen diskoaren agerpena. Ez ne-
kien Getarian (Gipuzkoa) halako proiek-
turik zegoenik eta sorpresaz hartu nuen, 
baita jakin-minez ere. Eskaintzaren 
gehiengoarekin talka egiten duten hala-
ko proiektuek interesa pizten dute nigan 
eta horregatik eta emaitzagatik berehala 
horrekiko gertutasuna sumatu nuen.

Nahiz eta diskoaren estetikak, argaz-
kiek, kantek, hitzek… ez duten gertuta-
suna eta erosotasuna propio transmititu 

nahi: badute iluntasunetik, misteriotik 
eta arrisku sentsaziotik.

Diskoa deskubritu berritan jakin dut 
Aritz, Arih eta Fer taldekideak aurre-
tik hainbat proiektu anitz, zaratatsu eta 
nahaspilatsuetan (Hell Division, Grem-
liny, Keep Diggin, Curasan…) ibiliak di-
rela, baina oraingoan –begi bistan dago– 
nahiago izan dute artifiziorik gabeko 
sinpletasunean eta iluntasunean inda-
rrak jartzea, oinarrietara bueltatuta. Bai-
ta ere 2016an, arrapaladan, –Frantziako 
bira baten bezperan– hainbat kanta gra-
batu eta batu zituztela kasetean, ez beste 
inongo formatuan. 

Honako diskoa –hortaz, bigarrena– 
Paulinni Records, No Thanks, XCemen-
terioX eta Donnez Moi Dudfen zigiluekin 
(azken hau frantziarra, besteak Euskal 

Herrikoak) kaleratu dute eta gogoz eda-
ten du AEBetan 80ko hamarkadan sor-
tutako hainbat punk talde ilunetatik: Wi-
pers kasu, baina baita TSOL, Agent Orange 
eta beste batzuetatik. Melodikoak dira 
kanta guztiak eta abiadura ere tamainan 
dute, baina ia beti oinarritzen dira ma-
lenkoniaz betetako riff apal baina sarko-
rretan. Euskara eta gaztelania tartekatuta 
oso hitz pertsonalak idatzi dituzte, punka, 
melodia apala baina dotorea, iluntasun 
kutsu handia, gazi-gozo eta garraztasuna 
eta tarteka abiadura uztartuta.

Ez dituzte hit!-ak idatzi nahi eta ez 
dago berez nabarmentzeko asmoarekin 
idatzitako piezarik –tonua eta tempoa 
kontrolatuta daude– baina bereziki go-
zatu ditut Lagun zaharra, Garai berri bat 
eta Niños navaja kantuekin. 

Aritz, Arih eta Fer-rek osatzen dute Arrotzak taldea.

Iluntasunaren 
erakargarritasuna        

lurzoru hotzetik
ArrotzAk

HAINBAT ZIGILU
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  xalba raMireZ
   vels trioren webgunetik hartua

Donostiako Dabadaba aretoan Eu-
ropan zehar biran ari diren tal-
deak ikusteko aukera egon ohi da, 

astean zehar, normalki. Bestela ohikoa 
ez litzatekeen kontzertuaz gozatzeko 
aukera izan da irailaren 11n, Vels Trio-
ren eskutik.

Brightonetik (Erresuma Batua) dator 
hirukoa, eta hasi berria izan arren eza-
guna da jazz eszena berrian. Bost kantu 
biltzen dituen euren lan bakarra 2017an 
kaleratu zuten eta 2018an single bat 
streamming plataformen bidez. Sei kan-
turekin izena sortzen aritzea ez da ez, 
lan erraza. Tarte txikian oholtza parte-
katzea lortu du Cory Henry and the Funk 
Apostles, Sons of Kemet, Boses Boyd’s 
Exodus, Nubya Garcia eta abarrekin. 

Jazz zirkuitua den arren euren jokale-
kua, etiketak aurreiritziak baino ez ditu 
sorraraziko. Jazza da euren estiloa, za-
lantzarik gabe, euren musikan inprobi-
sazioak daukan lekuagatik. Baina etiketa 
horrekin antzeko beste taldeak bilatzea 
ez da hain erraza izango. Baxua, bateria 

eta teklatu sintetizadoreak dira forma-
tua. Eta hori Herbie Hanckok-ek asmatu 
bazuen ere, bestelakoa da hirukoteak 
dakarren kolorea.

Funk geldoa, hip-hopa, trip-hopa eta 
elektronika dira jorratzen dituzten doi-
nuak. Kamaal Williamsengandik (lehen 
Yussef Kamaal) gertu daude kontzep-
tuak, baina ezin dira bere talentu erral-
doiarekin konparatu. Horregatik konpo-
saketak xumeagoak dira, eta indargunea 
beste nonbait bilatzen dute. Indarrean 
adibidez. 

Vels Trioren grabaketetan antzema-
ten ez den energia eraman dute zuze-
nekora. Kantuak azkarrago eta indar-
tsuago egin baitituzte. Dougal Taylor 
bateria-jotzaileak du errua, ziurrenik. 
Hip-hoparen ezaugarri den monotonia 
apurtzen du, platerak ondo asko egur-
tuz. Bonboari ere beltzetan indartsu 
ematen dio, une batzuetan technora 
salto egiten dutela iruditzeraino. Errit-
moa, batzuetan, Cameron Dawson ba-
xu-jotzaileak eraman behar du beraz. 

Buruarekin markatzen ditu azentuak, 
Taylorrek solo aske bat egiten duen bi-
tartean. Batzuetan ez dakigu nahastu 
nahian dabiltzan edo muturreraino era-
maten duten tempoa. 

Jack Stephenson-Oliver tekla jotzai-
leak dauka melodia eramateko erantzu-
kizun osoa. Batzuetan soinua kontrola-
tzea zaila egiten zaion arren, ondo asko 
betetzen du espazioa. Sinte luze batekin 
akordeak egin eta bestearekin melodia 
eta soloak. Bi eskutarako hiru teklatu 
gutxitxo duela dirudi batzuetan. 

Kontzertu ederra eman dute. Inprobi-
sazioak ondo uztartu dira groove indar-
tsu eta dantzagarriekin. Erritmo bikaina 
eta inspiragarria ekarri dute asteazken 
buruzurira. Pena handiena ziurrenik 
sasoiko Donostiako kontzertu onene-
takoan aretoa erdi hutsik zegoela. 40 
lagun inguru 300dik gora lagunentzako 
espazioan. Jazzaldia izango balitz aretoa 
beteta egongo litzateke, ziurrenik, bai-
na donostiarrontzat udako jaialdietako 
musika baino ez da jazza. 

Erritmoaren indarra izan da vels trio musikA tAldeA 
noiz: irailak 11. 
non: Dabadaba aretoa, Donostia.
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Esaera zaharra
kokA eZAZu puZZLeAren pIeZA bAkoItZA 

bere tokIAn etA esAerA ZAhAr bAt 
Agertuko ZAIZu.

Gurutzegrama

Anagramak

ezker-eskuin:

1. Ibilaldi atsegin. Elkarte bateko partaide. 2. Ez hotz ez bero. Txibiaren antzeko moluskuak. 
3. Algara, karkara. 4. Zuberoako udalerria (argazkian). 5. Trikitian, adore emateko. 
Urrebotoiaren familiako landarea, lore handi more edo zuriak ematen dituena. 
6. Upa, barrika. Edeneko. 7. Garatzeko ekintza. Zur, harri edo metalen bati forma ematen. 
8. Itxura. Palauko Errepublikako hizkuntza.

goitik BeherA:

1. Azpiko, mendeko. Umeen Gabonetako Parkea. 2. Haur hizkeran, altxatu. Umil, xume. 
3. Serbian hitz egiten den serbokroazieraren forma. 4. Elkarrekin eginiko lan. 5. Nekazariaren 
lanabes. Platinoa. 6. Pilota jokoan, angeluan bertan jotzen duela. Azpia. 7. Segurtasunik gabe, 
zalantzan. 8. Itogin. 9. Dago. Nafarroako herria. 10. Atzizki ekologista. Munizipal. 11. Bakoitzak bi. 
12. Mehe. 13. Altu. 14. Ahuntzaren ar. 15. Piraten edaria. 

hItZ bAkoItZAk AurrekoAk dItuen 
hIZkI berAk dItu, bAt IZAn eZIk, bAInA 

besteLAko hurrenkerAn.

neHOr

erOSi

errAZA

ZAILA

Sudokua

  8      9

3 6  9    2  

5   7  8    

 3   9 5    

2   6  1   7

   2 3   4  

   1  2   8

 5    9  1 3

4      2   

BIcHENZO

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Inor
Ugaztun izena
Tontor
Oinaren azpia
Bataiarri
 Zintzo
 Kirol mota
 Familia
 Nahi bizi
 Istilu
 Senar
 Gatibu
 Diru truke lortu

ERRAZA

ZAILA

148326579
367954821
529718634
734895162
295641387
816237945
973162458
652489713
481573296

593812746
842736519
617594328
359461872
271985634
486327195
724158963
968273451
135649287

esker-eskuin: 1. pAseo, kIde, 2. epeL, potAk, 3. 
kArkAILA, 4. bArkoxe, 5. AIre, kukubeLAr, 6. upeL, 
pArAdIsuko, 7. gArApen, LAntZen, 8. pLAntA, 
pALAuerA.
 goitik behera: 1. peko, ugp, 2. ApA, ApAL, 3. 
serbIerA, 4. eLkArLAn, 5. Are, pt, 6. pIk, peA, 7. 
koLokAn, 8. ItAxur, 9. dA, ekALA, 10. eko, udAL, 
11. bInA, 12. estu, 13. LuZe, 14. Aker, 15. ronA.

anagraMak
nehor
 oreIn
 erpIn
 oInpe
 ponte
 onest
 tenIs
 sendI
 desIo
 sesIo
 espos
 preso
 erosI

atsotZitZa
AmetsIk gAbeko bIZIA, 
IZArrIk gAbeko gAuA.

ebaZPenak

A M
B
 

E T
K
Z

S I
 
R

K  
I
I

G A
I
 

E
I

A B

O
A

E K

B
R

O  

Z
K

G A

A,
G
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  3     4  

   7   5 1 9

6   5 9   2  

    6    2

 7 1    6 3  

4    2     

 2   5 8   3

9 6 8   3    

 3     2   
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Pobreziari buruzko tolerantzia 
handia daukagu. nolaz?
Soldatapeko lana pribilegiotzat duen 
jendarte batean gaude, zeinetan la-
naren etika arau moral inportantee-
netarikoen artean daukagun. Maiz 
entzuten dugu: "Aski du lan egitea po-
breziatik atera nahi badu".

Pobreei begira ez hainbeste. 
alferrak, baliatzaileak... nondik 
dator irudi ezkor hori? 
Nahi nuke jakin galdera horri eran-
tzuten, baina ez dakit. 1969etik, hots, 
Quebeceko laguntza sozialaren hasie-
ratik presente dugu eta lehenago ere 
hor zegoen. Belaunaldiz belaunaldi 
partekaturiko aurreiritziak ditugu. 
Sentsibilizazio lan handia dago orain-
dik egiteko, gehiengo zabalak orain-
dik ez duelako ideia izpirik lagundu-
rikoen errealitateaz.

zergatik mespretxu hau?
Uste dugulako alferkeriz eta hautuz 
direla laguntza sozialaz baliatzen. Uste 
dugulako ez dutela benetan lanik nahi 

eta jendartean integratzea ez dutela 
xede. Langileek diruztaturiko existen-
tzia hautatzen dutela uste dugulako. 
Noski, aurreiritziak dira, belaunaldiz 
belaunaldi erroturikoak eta askoren 
izpirituetan zabaldurikoak.

nola aldatu irudi hori?
Uste dut soldatapeko sistematik atera 
beharko genukeela, errespetua merezi 
duen lan bakarra soldatapekoa dela 
dioen ustearekin behin betikotz buka-
tzeko gisan. Argi da aterabide hau ez 
dugula bihar goizeko. 

nolakoa litzateke antolaketa berria?
Kontua ez da soldatapeko lan oro 
kentzea, baizik eta legitimitate so-
zialaren oinarrian soldatapeko lana 
jartzen duen ustea zalantzan jartzea. 
Nolakoa litzatekeen? Inork ez daki. 
Guztiok gara soldata sistema honen 
emaitza, lan merkatuan parte har-
tzeko heziak izan gara. Baina argi da 
ekoizpen eta kontsumo kapitalistatik 
atera beharko dugula, ekologia eta 
naturaren errespetuan oinarrituri-

Laguntza sozialaren banaketari begira jarri da 
Olivier Ducharme filosofoa. Ongizate estatua gertu 
zegoen garai hurbilean eskubide izatetik, baina 
indarraren truk jasotzen duzun ordaina bilakatu 
zaigula azaltzen du. Aldaketak ezinbesteko, lehen 
iraultza gure buruetan egin beharra kontseilatzen 
digu filosofoak: soldatapeko lanari bideratzen 
diogun garrantzia eta balio soziala txikitzea.

“Gehiengoak ez du 
ideia izpirik laguntza 
soziala daukatenen 
errealitateaz”

inFormAtzeko xedez 
“Filosofia doktoretza eta doktoratu on-
dokoa bukaturik, lana aurkitzeko zailta-
sunak ukan nituen. Aurrezturiko dirua 
xahuturik, laguntza soziala eskatu behar 
izan nuen. Kurios, programa horien his-
toriaz, oinarriez eta funtzionamenduaz 
interesatzen hasi nintzen. Laster kontura-
tu nintzen idatzi gutxi zegoela horretaz. 
Laguntzaren galdegileak lanbidea birzi-
klatzera behartzen dituen Objectif emploi 
programa ere indarrean zegoen Quebe-
cen. Hortik atera zen liburu hau”.

LANAREN BALIOA ERLATIBIZATUZ

Olivier Ducharme

   jenoFa berhorkoirigoin        FranCis vaChon
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ko bizimodua garatzeko. Aldaketa hau 
erradikala zein beharrezkoa dugu.

Kontua da lagunduek ere usu 
barneraturik dutela ikuspegi 
ezkor hori.
Eguneroko pobrezian eta bizi baldintza 
txarretan aitzina doaz, egin ahala. Ho-
rrez gain, besteen begirada eta komuni-
kabideek zabaldu irudien pisua pairatu 
behar izaten dute.  

Laguntza sozialaren sistema 
aldatuz doa.
Bigarren Mundu Gerraren biharamu-
nean, ongizate estatuaren garapenare-
kin, pertsonen beharretan oinarrituriko 
laguntza eredua garatu zuten, welfare 
deiturikoa. Laguntza sozialaren esku-
bidea zekarren, kriterio bakar gisa he-
rritarren ongizatea zuela. Neo-kontser-
badurismoaren garapenarekin ordea, 
beste laguntza sistema bat agertu zen 
70eko hamarkada bukaeran. Lagun-
duen lanetik eta formakuntzatik iragai-
ten da estatuaren dirulaguntza, ordaina 
exijitzen diete laguntzaren truk. 

meritokrazia dela erran dezakegu.
Meritokraziaren sustraiak tradizio oso 
zahar batean kausitzen ditugu. Testa-
mendu berrian, Paulen ondoko esal-
di ospetsuan: "Batek ez badu nahi lan 
egin, ez dezala jan ere egin!". Erran 
hau behin eta berriz hartua izan da 
mendeetan zehar, esanahi ezberdine-
kin baina arau moralaren balioa man-
tenduz. Soldatapeko lanari zor diogun 
errespetuaren oinarrian dago arau mo-
ral hau. Horrela itzuli dezakegu: batek 
lanaren bidez jendartearen aberastean 
ez badu parte hartzen, ez dadila diru 
publikoaz profitatu. 

Laguntza sozialaren eskubidea dugu 
zalantzan. nola saihestu?
Jakintzaz. Pobreziak biztanleriaren 
osotasunean dauzkan ondorioei buruz 
informatu behar dira etengabean he-
rritar zein hautetsiak. Eguneroko lana 
dugu hau. Murrizketek argiratzen di-
gute laguntza soziala jasotzen dutenei 
buruz ezjakintasuna eta aurreiritziak 
direla nagusi gobernuaren zein gehien-
goaren baitan.

elkartasun tresna horiek guztiak 
desagerraraztea du amets 
neoliberalismoak. 
Badira jada hainbat hamarkada ongiza-
te estatua atakaturik dagoela. Quebecen 
zein beste herri guztietan, biztanleriari 
eskaini zerbitzuak murriztuak edota pri-
batizatuak dira. Tamalez, gaur egun ez ga-
biltza eskubideen hobetzerako aldarrie-
tan, eskubide horiek defendatzen gaude.

zer diozu oinarrizko errenta 
unibertsalaz?
Gaur egungo testuinguruan, oinarrizko 
errenta unibertsala beharrezkoa dugu, 
guztiok oneski bizitzeko eskubidea ber-
matzeko. Laguntza sozialak ez digu hori 
bermatzen. Beharrezkoa izanik ere, ez 
lituzke arazo guztiak konponduko. Lana-
ren etikari lotu behar genuke, jendartea-
ren partetik errespetua eta legitimitatea 
bermatzeko bide bakarra dugulako. Hori 
gabe, lanean ez dagoena berriro ere eriz 
seinalatua litzateke, komunitateari ezer 
ekartzen ez dion baliatzaile gisa ikusia li-
tzatekeelako. Beraz bai, beharrezkoa da, 
baina ez da ezertan nahikoa. 

"merItokrAZIAren sustrAIAk trAdIZIo oso ZAhAr bAteAn kAusItZen dItugu".
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kronIkA serIosA egIteko

bIdALI Zure hArrIkAdAk:  beranduegi@argia.eus

Bizkaiko Foru Aldundiko izen-erregis-
troetan pertsonala bikoiztu behar izan 
dute azken astean, probintziako herrita-
rrak izena aldatzen hasi direlako. Albiste 
hau idazten ari garen momentuan, da-
goeneko 4.673 bizkaitarrek beren izena 
aldatzeko eskaria dute. Adin eta jatorri 
ugaritako pertsonak dira, baina denek 
izen berri berdina aukeratu dute: Athle-
tic. "Jakin nebanean Athletic-ek 15 mi-

lioi euro gutxiago pagatuko eutsezela 
Diputaziñoari sudur puntan jarri jako-
lako, esan neban: 'Proba egingo dot'. Eta 
funtziona", azaldu digu Athletic Zabalgo-
geaskoak, orain arte Mikel Zabalgogeas-
koa izenez ezagutzen zuten Erromoko 
bizilagunak. "Futbola gutxiago inporta 
jat untxi baten eperdiko ilajea baino, 
baie joder, honela edonori pizten jako 
afiziñoa", gehitu du Zabalgogeaskoak. 

 Tourist, remember: 
dena berdin da, 

zuk ordaindu eta listo

Euzkadi bada, 
azkatuta izan behar du ezta?

ikasleek instagramen zer idazten duten 
ikusita, euskarako irakasle batek 
baja hartu du depresioagatik

milaka bizkaitarrek izena aldatu dute: 
"athletic zabalgogeaskoa naizenetik 
ez dut zergarik ordaintzen!"

sarean arrantZatua

Nekane Zuzentegi 43 urteko irakasle 
ordiziarrak depresioagatik baja hartu 
zuen joan den ostiralean, ikasturtea 
hasi eta berehala. "Aurten Azpeitian 
eman behar nituen eskolak, ezta? Eta 
denak zo-ra-ga-rri-a zirudien, ezta? 
Beraien artean euskaraz aritzen dira, 
jator-jatorrak ematen dute... altxor 
bat, ia inon aurkitzen ez den zerbait, 
ezta? Baina gero haietako baten Ins-
tagramean sartu nintzen, ezta? Eta, ez 

dakit nola esplikatu", adierazi dio Be-
randuegiri malkotan lehertu aurretik. 
Euskaraz aritu arren ortografia-arau 
bakar bat ere errespetatu gabe, er-
daratik hartutako kalkoak eta "kai-
xo" esatea bezain natural ateratzen 
zaien espresioa: "Pertsonalki pelau 
iteziat". "Koldo Mitxelenak burua al-
txako balu!", egin du oihu desespera-
tuta Zuzentegik, pilula lasaigarri bat 
hartu aurretik. 

IZenA ALdAtu duten bIZkAItAr Asko futboLZALe bIhurtu dIrA bAt-bAteAn. 



Hemen duzu urte osoan egin 
beharreko lanen agenda, sasoi 

bakoitzari, hilabete bakoitzari 
eta ilargialdiari lotuta. 

Baratzean, fruitu arboletan, 
lorategietan, basoan noiz zein 
lan egin? Erein, landatu, inausi, 

tratatu, uztak jaso, txertatu…

AURTENGO GAIA: Zuhaitzak

12 €
agenda

salgai!

azoka.argia.eus 
bizibaratzea@bizibaratzea.eus  /  943 37 15 45

jakoba errekondok 
sinatuta jasotzeko aukera



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

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

16:00 pobresiak 
EMANALDIA 
TRInITATe pLAzA

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

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

BABESLEAK:AntoLAtzAiLEA: LAGUntzAiLEA:

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


