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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
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Heroinak euskal Herrian eragindako 
sarraskia taula gainean. axutek, 
Dejabuk eta artedramak elkarrekin 
sortu duten antzezlanaz erreportajea 
idatzi du ainhoa mariezkurrenak. 
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Munduan garen zazpi gizakietatik bat Txinan 
dago. 1.435.000.000 lagun, alegia. Denek 
autoa guk adina erabiliko balute arazo 
larria litzateke. Eta han, bizikleta bilakatu 
zuten mugikortasun planen ikur. Garraio 
ekonomikoa eta garbia. Alokairuzko bizikletak 
tarteko. Baina kapitalismoak, txinatar erakoak 
ere bai, dena muturrera eroateko gaitasuna 
du. Bizikleten industriak gainditu zuen 
beharra. Eta bizikleten basamortuak ugaltzen 
hasi dira hiri askotan, Xiamengoa kasu. 
Jasangarritasuna txatar mendi bilakatuta.

   zuma press      axier lopez

Jasangarritasun 
jasangaitza
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Nafarroako Auzitegi Gorenak hala erabakita, euskaldunak ez diren edo hiz-
kuntza aldetik mistoak diren eremuetan euskara ez da meritu gisa hartuko. 
Erabakiak haserrea eragin du gizarte eragile eta ordezkari politikoen artean.

Ahal Duguk, Nafarroako Gobernua sostengatzen duten alderdien “urgentziaz-
ko” bilera eskatu du, epaiari zer erantzun eman erabakitzeko. Ainhoa Aznarez 
parlamentariak Euskalerria Irratian egindako elkarrizketan adierazi duenez, 
aurreko legegintzaldian emandako aurrerapausoetan “ezin da atzera egin”. EH 
Bilduko bozeramale Bakartxo Ruizek esan du “neurriak hartu” behar direla, eta 
alderdiak “berehala” jarriko duela mahai gainean euskararen lege berri baten 
beharra eta berria egiteko eskaria. “Tamalgarria iruditzen zait Nafarroako admi-
nistrazioan lan egiteko alemana edota frantsesa baloratzea eta euskararen ezagu-
tzagatik punturik jaso ezin izatea”, salatu du.

Zentzu berean mintzatu da Geroa Bai koalizioa. “Epaiarekin, atzerriko edo-
zein hizkuntzaren ezagutzak Nafarroako hizkuntza propio baten ezagutzak, hots, 
euskararenak, baino balio handiagoa” duela deitoratu du. Alternatibak ere Nafa-
rroako euskaldunen “hizkuntza eskubideen ukazioa eta zapalkuntza” salatu ditu.

PSNren eta Navarra Sumaren erreakzioak kontrako norabidean datoz. PSNko 
antolakuntza idazkari Ramon Alzorrizek adierazi du ebazpenak alderdiaren jarrera 
“berresten” duela. Euskararen foru dekretua “baztertzailea” dela dio, eta ez datorre-
la bat Nafarroako erralitate soziolinguiztikoarekin. Antzeko terminoetan hitz egin 
dute Navarra Suma koalizioko parlamentari Juan Luis Sánchez de Muniáin eta Marta 
Alvarezek: “Auzitegiek gure jarrera babesten dute; euskal hiztunak ez diren herritar 
guztiak baztertzen zituen foru dekretuak. Kolpe gogorra da Chiviteren kideentzat”. 

Dena den, Nafarroako Gobernuko presidente Maria Chiviteren esanetan, “ebaz-
penak ez ditu soilik indargabetzen pasa den legegintzaldiko dekretuaren artikuluak, 
azken hogei urteotako politika linguistiko osoa baizik, UPNren gobernuen dekretuak 
barne”. Auzitegiaren ebazpenari helegitea jarri ala ez aztertuko dutela gaineratu du.

“HIzkUntzA ESkUbIdEAk lEGEz blIndAtU bEHAr dItUGU”
“Esana genuen herritarrak eta hizkuntza eskubideak hobeki blindatu behar zi-
rela” adierazi du Euskalerria Irratian Kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbaok; 
“gaur egungo lege markoak horrelako epaiak ahalbidetzen ditu. Euskararen Lege 
berria behar dugu hizkuntza eskubideak epaitegien menpe ez izateko”. 

Euskara ez da 
meritu nafarroan

eu
Ska

lerrIa
IrratIa

.eu
S

neska batek etxeko leihotik 
salto egin behar izan du 
ez hiltzeko, putaseme bat 
izugarrizko jipoia ematen ari 
zitzaiolako. dj ezaguna da 
bilbon (flaijay); espero dut ez 
dezatela berriz kontratatu 
eta kartzelan sar dezatela 
hilketa saiakeragatik

@a_marigorringo

ez dut surik ez 
suntsiketarik ikusten, 
baina biolentzia handia 
ikusten dut irudi honetan

@discipulodemarx

“aldaketa” “poliki” egin behar 
zen “urrunera” zihoalako. 
baina di-da desegin dute. 
ahalegin gutxirekin. agian 
izan daiteke aurreko 
legegintzaldia kritikoki 
begiratzeko unea? 
“upn-ugt=gaiztoak” 
irakurketaz oso 
aspertuta nago

@hedoi_etxarte

jerryk indarkeria izugarria 
jasan zuen nigerian, 
homosexuala izateagatik. 
deportatu egin nahi dute: 
nigeriara itzultzea bere 
bizia arriskuan jartzea da, 
jakin dezatela bere patua 
erabakitzen ari direnak

les Bascos
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humaNitateareN uNe goreNak ez haNka ez buru

aritz galarraga

   aDur larrea
www.adurlarrea.com

“oSaSun langIleak gara, ez ItzultzaIleak”
AdriAn UnAi ZelAiA ArietA-ArAUnAbeñA, osAkidetZAko lAngileA
“Berriki osakidetzako zenbait langileri txosten kliniko batzuen itzulpena egiteko 
eskatu zaigu. langileok euskaraz lan egiteko eta ez dakitenek idatzitakoa ulertu ahal 
izateko asmoz plazaratu da (…) egoeraren analisi egokirik gabe lan antzua egiteak 
osasungintza eta euskalgintza antzu eta kaltegarri batera garamatza (…) orain gutxi 
getaria, zumaia eta aizarnazabalen euskaraz ez dakiten langileak kontratatu dituzte. 
zertarako balioko ote digu itzultzaileak, herritarrengandik hurbilen eta sarrien dagoen 
langileak espainolez artatuko baditu paziente euskaldunak? (…) euskara guztiz 
isolatuta dago osasungintzako egunerokotasunean”. argia.eus (2019/10/07)

dopamina

19:00ak dira, lana fini, etxera itzultzen zara garraio publikoan, 
edo, euririk egiten ez badu, bizikleta gainean. Inor ez solasera-
ko, ezer ez telebistan, kopa bat ardoz bete eta Tinder, Facebook, 
Candy Crush, Instagram, YouTube, Snapchat, Uber, Twitter, edo-
zein aplikazio irekitzen duzu. Handik puska batera hasten zara 
aspertzen, zapuzten, zeure burua madarikatzen. Zertan ari zara. 
Beste behin. Ez dakizu nola iritsi zaren honaino. Baina ez kezkatu, 
normala da. Aplikazioen junkie bilakatu zara, hain zuzen, aplika-
zioek plazeraren motibazioaren adikzioaren molekula sortzen 
dutelako burmuinean: dopamina.

Halaxe azaldu digute Arte kate franko (eta barka)-alema-
nean, Dopamine izeneko serie txiki batean: zortzi kapitulu, 
kapitulutxo, kapitulutxoño, zortzi pilula –baina oso kondentsa-
tuak, miligramo askokoa bakoitza–, lehen aipatutako aplika-
zioei eskainiak. Eta ondo dago ezagutzeko oraindik erabiltzen 
ez dituzun aplikazioak –kalkulua eginda, %50 dira–. Ondo 
dago ezagutzeko zu harrapatzeko zer mekanismo erabiltzen 
duten (psikologikoak, fisikoak, filosofikoak). Baina ondo dago, 
batez ere, ezagutzeko zer ezkutatzen duten, edo, hobeto, az-
ken buruan zer helburu daukaten. Laburbilduz: publizitatea 
eta datu pertsonalak. Edo guri bizitza errazteko zeudela uste 
genuen? Edozer egingo dute guk pantailaren aurrean ordu 
gehien pasatzeko. Edozer egingo dute gu adikto bilakatzeko. 

Eta moralista jarri nahi gabe –bigarren aldia litzateke–, bai-
na nola bestelako adikzio formen aurrean gero eta kontzien-
tzia handiago dagoen –baietz asmatu: apustu-etxeak–, izuga-
rria egiten zait ikustea nola gure parkeak telefono mugikorrak 
dituzten 11-12 urteko neska-mutikoz beteta dauden. Sistema 
dopaminergikoak 12 urteetatik ondo funtzionatzen baitu. Eta 
hausnartutako erabakiak hartzeko gaitasuna 20 urteak arte ez 
baita garatzen. Garatzen bada, noski. 
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juaN mari arregi

ekoNomiareN talaiaN aNalisia

 gorka bereziartua mitxeleNa 

Ez da ohikoa ikustea Eusko Jaurla-
ritzaren lehendakaria hain posi-
zio zehatza hartzen, baina Bizkaiko 

metaleko greban gertatu da. Metalgin-
tzako sektoreak 50.000 langile biltzen 
ditu eta geldialdiak eta grebak egiten 
ari dira hitzarmen duina lortzeko. Iñi-
go Urkullu Bizkaiko patronalaren alde 
jarri da, esanez “akordioa lortzeko ahal 
izan duen guztia” egin duela.

 Nola esan dezake patronalak ahal 
duen guztia egin duela, hilabeteak da-
ramatzatenean akordiorik gabe eta 
sindikatuek ekintza batasunarekin 
erantzun dutenean egoerari aurre egi-
teko? Gaur egun ezinezkoa dirudien 
arren, halako batean akordio hori iri-
tsiko da, eta orduan ikusiko da Urku-
lluk defendatzen duen patronalak ez 
duela behar adina egin aurreko hila-
bete horietan guztietan. Baina orduan 
lehendakaria isildu egingo da.

Lehendakariaren jarrera horrek ez 
liguke harritu behar ordea. Legegintzal-
di guztian erakutsi du partida honetan 
zeinen alde dagoen, beti patronalarekin 
eta enpresa handiekin. Ajuria Eneako 
maizterra egunero daukagu EiTBn eta 
prentsan: inork ikusi al du inoiz lan-
gileen edo sindikalisten ondoan? He-
rri manifestazioetan? Amiantoak era-
sandako biktimekin? Etxe-kaleratzeen 
edo lan istripuen kontrako protestetan? 
Joan al da Urkullu, sikiera ordu gutxi 
batzuk, Madrilera oinez doazen euskal 
pentsionisten alboan?

Bada ez, inork ez du hor ikusi, ez de-
lako zoru sozial horretara jaitsiko. Berak 
patronala defendatzen du, AHT, finantza 
munduak eta konpainiak. Haiekin tratua 
izaten du “lan gosarietan”, inoren kriti-
ka jasango ez duen toki horietan dena 
baitira agur atseginak eta lausenguak. 
Tamalez, patronalaren lehendakaria da. 
Ze tristea eta lotsagarria bere papera! 

Patronalaren 
lehendakaria

Ez da izan inondik inora Zinemaldian gehien aipatu den pelikuletako bat, uki-
tzen dituen gaiak eta filma egina dagoen modua bera ere halakoak direlako, 
baina Jean-Gabriel Périot zuzendariaren Nos défaites-ek ikustaldi bat merezi 

du, artefaktu bitxia baita, ezohiko dokumental bat, diskurtso politikoen eragin-
kortasuna auzitan jartzen duena ariketa sinple baten bidez: Paris kanpoaldean 
dagoen Ivry-sur-Seineko lizeo batera joan zen Périot eta hainbat ikasleri eskatu 
zien 60ko eta 70eko hamarkadetako zine militanteko pelikulen eszenak interpre-
tatu zitzatela kameraren aurrean; Jean-Luc Godarden La Chinoise edo Chris Mar-
kerren À bientôt j’espere bezalako filmen zatiak jokatzen ikusten ditugu, alegia, 
diskurtso politikoz saturatuta dauden eszenak prezisio handiz antzezten. 

Horren ondoren, zuzendariak egin berri duten eszenaz galdetzen die eta emai-
tza desesperatzeko modukoa da: grebaz, iraultzaz, sindikatuez edo sozialismoaz 
hitz egiten hasten direnean, guztiz despolitizatutako belaunaldi baten erretratua 
ikusten dugu.

Kontua hor gera zitekeen, adin batetik gorako ikusle kontzientziadunen auto
-konplazentziaren mesedetan –“guk edade horretan barrikadak egiten doktora-
tua aterea genuen” eta abar–, baina pelikularen amaierak beste zerbait erakusten 
du: aurreneko eszenak grabatu zirenetik hilabete gutxira, itxuraz hain ideia poli-
tiko makalak zituzten gazte horiexek greba egiten ari dira. Zuzendariak lanuzte 
horren atzean dauden arrazoiez galdetzen dienean, konturatzen gara akaso pro-
blema ez zela hainbeste kontzientzia falta, gazteok beraien jarrera politikoa beste 
diskurtso batzuekin adierazten dutela baizik. 

Hemen errodatutako mota honetako filmak beharko lituzke Euskal Herria ar-
datz duen ezkerrak bere burua birpentsatzeko, izan ere, batzuetan iruditzen zait 
iraganetik arrastatzen ari garen ekoizpen diskurtsiboa erabiltzeko gai diren gaz-
teak bakarrik hautematen ditugula konpromiso politikoak hartzeko gai diren sub-
jektutzat. Are okerragoa dena: askori kultura bakarrik interesatzen zaio diskurtso 
higatu horren erreprodukziorako tresna bihurtzen denean, “errelatoen bataila” 
baterako jaurtigaia denean, alegia. Kulturak politikan eragiteko gaitasunik badu, 
ordea, beste nonbaitetik da nagusiki: norbere buruari galderak eginaraztetik. 

Gazte despolitizatuak 
ala diskurtso higatuak?

n
o
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efaites
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131 SuzIrI urrIaren 1ean
KATALUNIA. Buruzagi independentisten aurkako auzibideko epaia jakitear, eta CDR-
ko zazpi kideren atxiloketak denboran gertu direla heldu zen Kataluniako Errefe-
rendumaren bigarren urteurrena. Testuinguru horretan, urriaren 1ari hasiera eman 
zion ekintzak Generalitateko presidenteak eta preso politikoak omendu zituen: 500 
eskalatzaile Montserrat mendira igo ziren aurreko gauean, eta 131 suziri piztu zituz-
ten, Kataluniak izandako presidenteak adina (irudian).
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zezenketak

1,5
da eaen zezenketek batez beste sortzen duten interes maila, 
0-10 bitarteko kalifikazioan. %76,2ak adierazi du bere interes 
maila 0-2 artekoa dela. nafarroan, 3,3 da batez besteko interes 
maila eta %53,8arentzat 0-2 artekoa da. espainiako kultura 
ministerioak kaleratutako inkestak erakutsi du zezenketek 
interes hutsala sortzen dutela Hego euskal Herrian.

Paristik 80 kilometrora, Rouen hi-
rian istripu kimiko izugarria gertatu 
da: autoentzako aditiboak ekoizten 
zituen Lubrizol konpainiaren usinak 
su hartu zuen irailaren 26an, instala-
zioak oso hurbil dauzkaten hiritarrak 
ikaratu eta oraindik neurria hartu 
ez zaion kutsadura zabalduz inguru 
osoan. Kilometro askotara iritsi dira 
ke eta errautsak eta nekazari asko 
harrapatu ditu kutsadurak: aginta-
riek debekatu diete beren ekoizpe-
nak kontsumitu edo merkaturatzea.

Sute izugarria 
rouengo lubrizol 
petrokimikan

belgikArAino
Agintariek istripuari larritasuna uka-
tu arren, asko izan dira Rouen hiritik 
gutxienez egun batzuetarako ihes egi-
tea erabaki duten herritarrak. Ondo-
rengo egun eta orduetan Lubrizolek 
eragindako ke beltz kutsakorra hai-
zeak bultzata oso urruneko hiri eta 
herrietaraino iritsi da, Belgikaraino.

nEkAzArIEI dEbEkUA
Kutsaduraren ondorioak lehenbizi 
eta gogorren sentitu dituztenak –in-
guruko biztanleez gain, noski– Rouen 
eskualdeko nekazariak dira, aginta-
riek berehala debekatu baitiete ba-
razkiak, arrautzak, esnea eta aire 
librean hazitako edozein ekoizpen 
saltzea. Confederation Paysanne sin-
dikatuaren arabera, “milaka hektarea 
daude kaltetuta: Seine-Maritime de-
partamenduan 112 udalerri, 39 Som-
men, 40 Oisen eta 14 Aisnen”.

joxe migel etxeandia. larrialdi zerbitzuak 
eta lagunak 59 urteko larrabetzuarraren 
bila ibili ostean, urriaren 3 goizean aurki-
tu zuten haren hilotza, gorbeiako Itxina 
inguruan. etxeandia 2003tik 2015era izan 
zuten espetxean eta buruko eritasun larria 
jasan zuen.

euskadi sariak. lehenengo hiru euska-
di Sariak jakinarazi dituzte: Irati elorrieta-
ren Neguko Argiak (euskadi literatur saria), 
asisko urmenetaren Aztihitza: Xahoren 
biografia (literatur lanen ilustrazioa) eta 
Patxi zubizarretaren Korri, Kuru, Korri! (Haur 
literatura).

ekintzaileei zigorra. Dacota access olio-
bideari sabotaiak egin izana aitortu zuten 
bi ekintzaileren aurka 110 urte arteko es-
petxea eta ehunka milaka dolarreko zigorra 
eskatu dute aeBetan. azken hamarkadetan 
ingurumenarekin loturiko ekintzaileei eska-
tu zaien zigorrik gogorrenak dira.
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   pello zubiria kamiNo

Aberatsek saihestuko ote dute kli-
maren apokalipsia?” idatzi du 
Tom Whymanek New Internatio-

nalist aldizkarian. “Milioidun jendea 
hondamendirako prestatzen ari da. 
Arazo bakarra zera da, beste guztiok ez 
gaudela konbidatuta”. 
 Hedabide nagusiek egunero zerbitza-
tzen digute ingurumenaren suntsike-
tari buruzko irudi edo titular deigarri-
ren bat. Hondamendia arintzeko hartu 
beharko liratekeen neurriak aipatzen 
dira, agintariek gaiari benetan aurre 
egin diezaioten gizartean ugaritu dira 
mobilizazioak... baina aldaketa jada ger-
tatzen hasia da.
 Klimaren zoratzeak bere kalteak 
orain artean nagusiki munduaren he-
goaldean erakutsi ditu eta horien au-
rreko lehen erreakzioetako bat da ipa-
rralde aberatseko gobernuek beren 
mugak militarizatu dituztela,  orain arte 
tantaka baina laster uholdeka irits dai-
tezkeen migratzaileetatik babesteko. 
Horra Christian Parenti kazetari ikerla-
riak deitzen duena salbamendu-txalupa 
armatuaren politika: dagoeneko txalupa 
barruan ez bazaude, orduan gure tiro bat 
hartzeko miran zaude.
 Erreakzio horren ildoan, dio Whyma-
nek, herrialde aberatsetako gobernuen 
aukera izan daiteke beren herritarrak 
gustura edukitzeko gainerako mundu-
tarrak sakrifikatzeko prest egotea. “Bai-
na denborarekin, olatuek harrapatuko 
gaituzte geu ere, salbamendu-txalupa 
armatu barruan goazenok. Aberatsen 

interes egoistak gainerakoon intereseta-
tik aparte dabiltza. Iaz Kalifornia kiskali 
zuten sute izugarrien kontra borrokatu 
ziren suhiltzaileetako batzuk pribatuak 
ziren, aseguru konpainiek kontratatuak 
beren zerbitzuak ordaintzen dituztenen 
etxebizitzak defenditzeko”.
 Kaliforniako hondamendian inguruko 
guztiak sutan zeuden bitartean, suhil-
tzaile pribatuok aberatsen etxaldeak de-
fenditzen zituzten airetik garrak geldo-
tzeko produktuz zabalduz eta lubakiak 
zulatuz. Urakan eta uholdeekin antze-
ra gertatu da Floridan bezala bestetan: 
urek gero eta gehiagotan harrapatzen di-
tuzten auzoetatik aberatsenek ihes egin 
dute altuera gehiagoko beste batzuetara, 
hauetatik txiroenak kanporatuz. Gentri-
fikazioa klimarekin ere badago lotuta.
 Baina benetako aberatsak, dirudune-
tan dirudunenak, irtenbide muturrago-
koen bila ere badabiltza. Horren leku-
kotasun pertsonala emanaz mintzatu da 
Douglas Rushkoff: “Aberatsak konspira-
tzen ari dira gu atzean uzteko”.
 Douglas Mark Rushkoff (AEB, 1961) 
teknologian berezitutako teoriko, idazle, 
dokumentalista eta irakaslea da, eza-
guna ziberpunk kulturaz, open source 
motako soluzioez eta beste idatzi ditue-
nengatik. Hemen laburbilduko diogun 
artikuluan kontatu du iaz gertatu zi-
tzaion pasadizo argigarria.
 Irakasle eta hizlari ezaguna, hitzaldi 
bat ematera gonbidatu zuten luxuzko 
resort batera. Uste zuen inbertsio ban-
kuetako buruzagi talde bati teknologia-

ren etorkizunaz hitzaldia emateko deitu 
zutela eta horretara joan zen, bere bi-
zitzako hitzaldirik garestiena ematera, 
unibertsitatean urtebetean irabazten 
duenaren erdia kobratuta.
 Entzulego txit murritz batekin egin 
zuen topo: bost tipo hiper-aberats, de-
nak gizonak, diru-funts handien mun-
duan goienean daudenetarik. Hizketan 
hasita berehala ohartu zen ez zitzaiela 
batere interesatzen berak teknologiaren 
etorkizunaz prestatuta zekarrena. Beste-
lako galderekin zetozen.

KLIMA ALDAKETA, KLASE BORROKA
“Gauza nahiko samurrekin hasi ziren, 
bitcoin kontuak, ea ordenadore kuanti-
koa dagoeneko badagoen... Baina pixka-
naka jo zuten benetan interesatzen zi-
tzaizkien gaietara. Klimaren krisiak zein 
eskualde kaltetuko du gutxien, Zeelanda 
Berria ala Alaska? Egia al da Google ari 
dela prestatzen gune bat Ray Kurzweilen 
burmuinarentzako, eta horrela bada, ha-
ren kontzientziak biziraungo du trantsi-
zioan zehar ala hil egingo da eta erabat 
berrituta berpiztuko? Burtsako konpai-
nia baten jabeak, azkenik, esan zuen ia 
bukatuta zeukala bere jauregian lurpeko 
bunkerra eta galdetu: ‘Nola eutsiko diot 
nire segurtasun arduradunen gaineko 
aginteari gertakizunaren ondoren’?”.
 Gertakizuna, the event, eufemismo ho-
rrekin deitzen zioten eliteko bost ma-
rrazo haiek ingurumenaren kolapsoak 
eraginda gerta daitekeen zera larri eta 
handi horri, izan gaixotasunen ugaritzea 

Hondamendia usainduta,
salbamendu-txalupa bila
dabiltza aberatsenak 
Munduko 40 pertsona aberatsenetakoa den Elon Muskek aurkeztu 
berri du SpaceX, gizakiak ilargira bezala Martera eraman ahal 
izango omen dituen espazio-ontzia. Bezperan, milioika jende 
kalera irtenak ziren mundu osoan agintariei eskatzeko klimaren 
hondamendia geldiaraz dezatela. Baina –Musken hegazkin futurista 
lekuko– elitearen ametsa hondamendia saihestea baino gehiago 
da beraiek ekaitzetik libratzea, salbamendu-ontzi ongi armatuetan.
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edo estatuen hondoratzea edo leherketa 
nuklearra edo dena delakoa.
 Bunkerdunaren galderak bazeukan 
mamia. Aberatsak ohartzen dira guar-
da armatuak beharko liratekeela beren 
ondasunak jende masa haserretuetatik 
babesteko. Baina nola ordaindu guardia 
horiei diruak bere balioa galtzen baldin 
badu? Kaosean guardiek beren artean 
lider berri bat aukeratzea nola erago-
tzi? Milioidun haien kalkuluetan sartzen 
zen, zaindarien fideltasuna bermatze-
ko, janari guztiak giltzapean gordetzea, 
gakoak beraiek edukita. Edo guardiei 
disziplinazko lepoko bereziak ezartzea, 
bizirik jarraitzearen truke. Edo zaindari 
lanetan robotak jartzea.
  “Honek harritu ninduen –dio Rushkof-
fek– zeren eta bilkuraren gaia teknologia-
ren etorkizuna baitzen. Baina funtsean, 
haien kezka da beste handikien uberan 

joatea, Marte kolonizatu nahi duen Elon 
Musk (Tesla), zahartzea saihestu nahi 
duen Peter Thiel (Paypal) edo beren bur-
muinak super-ordenagailuetan zamatu 
nahi dituzten Sam Altman (Y Combina-
tor) edo Ray Kurzweilen (Google) ildoan. 
Nahiko luketen etorkizun digitalak zeri-
kusi gutxi dauka gizadi osoaren bizi-bal-
dintzak hobetzearekin eta asko beraiek 
ihes egitearekin klimaren aldaketak da-
kartzan arriskuetatik: itsas mailaren igo-
tzea, migrazio masiboak, planeta mailako 
pandemiak,  gutxiengoekiko gorrotoa eta 
baliabide naturalen agortzea. Horientza-
ko teknologiaren etorkizunaren funtsa 
benetan hau da: ihes egin”.
 Rushkoffek aberaskiloei iradoki omen 
zien bihar jendetzaren eta are guardien 
ere beldur izatea baino hobe litzatekee-
la gaur jendeok zuzen tratatzea, segur-
tasun ekipoa familiakotzat hartzea eta 

jokabide inklusibo hori zabaltzea beren 
negozioen katebegi guztietaraino, jasan-
garritasuna sustatuz eta aberastasunak 
banatuz arrisku gutxiago egongo zela 
horrelako event ikaragarri bat gertatze-
ko. Azken finean, hobe teknologiaren 
aurrerapenak denen mesederako gara-
tzea amets erromantikoetarako baino. 
Milioidunek estimatu zioten baikortasu-
na, baina berentzat hartu ez; ez zeuden 
hondamendia saihesteko moduez inte-
resatuta: urrunegi joan garela uste dute.
 Ruhskoffek dio amaieran: “Gizaki iza-
tea talde-kirola da, ez dago banaka bizi-
raun edo ihes egiterik. Gizakiek etorki-
zunik izango baldin badute, elkarrekin 
edukiko dute”. Tom Whymen gordinago 
mintzatu da New Internationalist-en: 
“Aberatsek aurreikusten dituzten ekin-
tza horiek oroitarazten digute klimaren 
aldaketa klase borroka dela“. l

spAce-X 
ELon MUSk MiLioidUnAk 
iLArgirA EtA MArtErA 
BidAiAtzEko AUrkEztU 
BErri dUEn ESpAzio-ontziA.
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zer da zehazki gaur goizean egiten ari 
zarena?
Goizean behi esnea ekarri dugu, pasteu-
rizatu eta ondoren ontzi handi honetan 
bota dugu. 30 gradutan utzi eta gero, ga-
tzagia eman diogu. Handik 45 minutura 
gogortu egin da, mamia balitz bezala ja-
rri da eta ongi nahasi ondoren berotzea 
egokitzen da. Behi gazta astean behin 
edo bitan egiten dugu eta ardiena aben-
dutik abuztura bitartean, bi egunetik 
behin. Hemen beti badago zerbait egi-
teko. Orain da garai lasaiena, baina beti 
dago lana. 

nolakoa da gaztandegiko egutegia?
Hilabete gogorrenak azarotik abuztura 
artekoak dira. Azaroa bildotsak jaiotzen 
diren garaiaren hasmenta da eta segituan, 

abenduan, hasten gara gazta egiten. Egu-
nero jetzi behar dira ardiak goizean eta 
gauean, eta astean behin edo bitan, behi 
gazta egiten dugu. Hilabete hauetan lana 
ez da falta izaten: erditzeei kasu eman, 
ardiak belaira eraman, ekarri, gazta egin, 
banatu… Abuztuan amaitzen dugu dena.  

bigarren urtez jarraian irabazi dituzu 
Uharteko eta ordiziako gazta txapel-
ketak. kontent sariekin?
Bai, izugarri. Denontzako poz handia da 
Ordizia bezalako toki batean irabaztea. 
Amets baten parekoa dela erran daiteke. 
Ez genuen pentsatzen inondik inora ere 
eta gustura gaude. Iaz oso urte ona izan 
genuen, eta kezketan ginen aurten lanak 
izanen genituela horri eusteko, eta pozik. 
Bosgarren kanpaina izan da hau. 

nola erabaki zenuten gaztandegia 
martxan jartzea?
Gurasoak baserritik bizi izan dira 
beti, behi eta ardi esnea salduz. Ama-
txik gazta egiten zuen, baina etxerako 
soilik, 40 bat ale. Nire ideia zen he-
men segitzea, baina ikusten nuen ho-
rrela beste baten menpe zaudela beti. 
Pixka bat estutzen bazaituzte, hankaz 
gora eror zaitezke. Produktua landu 
eta ziklo osoa guk egin dugu. Lan han-
diagoa da, baina lehen bi bizi ziren 
horretatik, eta orain lau ari gara, bi 
anaia eta bi guraso. Etekina handia-
goa da eta kasik animalia gutxiagore-
kin bizi daiteke. 350 ardi latxa eta 40 
bat behi ditugu, eta 12.000 kilo ardi 
gazta eta 4.000 kilo behi gazta egiten 
ditugu urtean. 

Julen Arburua
infernuko gaztagilea

   reyes iliNtxeta       DaNi blaNCo

Sariak etorri ala ez, 
garrantzitSuena urteko 

gazta Saltzea da

etxeko ardi latxen esnea, bildotsen gatzagi naturala eta 
garbitasuna, horiek dira azken bi urteotan ordiziako eta uharte 

arakilgo gazta lehiaketetan sari nagusiak lortu dituen 
Infernuko gasna-ren sekretuak.
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Baztango bazter urrun bezain 
ederrean dago orabidea eta han-
go kortariko Bordako semea da 
Julen Arburua, artzain eta gaz-
tagilea. Arantzazuko Artzain 
Eskolan ikasi ondoren, etxeko 
negozioa eraldatu eta ardi eta 
behi esnea saltzetik, gazta arti-
saua egitera egin zuten saltoa, 
idiazabal jatorri izendapenaren 
barruan. Julen Arburua da ordi-
ziako idiazabal gazta txapelke-
ta inoiz irabazi duen gaztagilerik 
gazteena. Bi urtez jarraian irabazi 
du ordiziako saria, baita Uharte 
Arakilgo txapelketa ere. iaz kor-
tariko gaztak urrezko domina ira-
bazi zuen Espainiako gourmet 
gazta lehiaketan, eta brontzez-
koa World Cheese Awards lehia-
ketan, norvegian. Abuztuan Lon-
dresen prestigio handiko Great 
Taste lehiaketan bina izar lortu 
zituen bere ardi gazta naturala-
rentzat eta ketuarentzat. 

Esnea, gatzagia… zein da zuen 
sekretua?
Dena. Hasteko, saiatzen gara esnea ahal 
bezain garbi lortzen. Ardiei errapeak ba-
nan-banan garbitzen dizkiegu jetzi aitzi-
nean. Lan handia da, ordu erdi inguru 
goizean eta pixka bat gehiago gauean, 
baina badakigu kalitate handiko gazta 
lortzeko garbitasuna oso garrantzitsua 
dela. Errapeetan zikin pixka bat etortzen 
da beti eta makina jartzen badiozu gar-
bitu gabe, dena esnera doa. Garbitasuna 
oso garrantzitsutzat jotzen dugu guk. 
Horrekin batera, oso garrantzitsua da 
ardiak kanpoan bazkatzea ahal den den-
bora gehienean, eta gatzagi natural on 
batekin egitea. Gure bildotsen gatzagia 
erabiltzen dugu, zatitan jarri eta izoztu 
egiten dugu urte osoan edukitzeko. Ho-
riek dira hiru sekreturik handienak. 

beraz, duela mila urte bezala egiten 
duzue gazta?
Igualtsu, desberdintasun bakarra tresna 
berriak dira. Dena altzairu herdoilgai-
tzezkoa da. Egurra ez da jada erabiltzen. 
Orain azidotasun maila, tenperatura, pi-
sua… neurtzeko tresnak dauzkagu eta 
amatxik dena gutxi gorabehera egiten 
zuen. Termometroa behatz txikia zen 
orduan. Gainerakoan, dena berdina da. 
Guk dena sistema berriekin kontrolatzen 
dugu, baina lehengai guztiak naturalak 
dira, lehen bezala. Prozesua berdina da, 

baina urte guztian erregulartasuna iza-
teko, esandako tresnak eta hozkailua 
erabiltzen ditugu. Horrela, sorta guz-
tiak desberdinak dira, baina beti lerro 
berean doaz. Kontsumitzailearentzako 
nahitaezkoa da.

zer ikasi zenuen Arantzazuko Artzain 
Eskolan?
Behiak gustatzen zaizkit, baina ardiek 
gehiago erakartzen naute betidanik. Lana 
egiteko modua gutxi gorabehera ezagu-
tzen nuen eta han metodo berriak ikasi 
nituen. Etxaldeak bisitatzen genituen eta 
bakoitzetik ideiaren bat hartzen nuen, 
gero neure egiteko. Teoria eta praktika 
ikasten dira eskolan. Etxe bakoitzeko es-
nea desberdina da, horregatik nahiz eta 
modu berean egin, beti gazta desberdi-
na aterako da. Hamaika aldiz behar duzu 
zure esnearekin proba egin asmatu arte, 
eta gero bide horretatik jarraitu. Gu po-
zik gaude. Lehenbiziko bi urtetan kos-
ta egin zitzaigun martxa hartzea, baina 
orain oso gustura ari gara. Zailena eginda 
dago. Sariak etorri ala ez, beste kontu bat 
da, garrantzitsuena urteko gazta saltzea 
eta bizitzeko behar duguna ziurtatzea da. 

Idiazabal jatorri izendapenean 
zergatik sartu zineten? 
Kanpora gazta saltzeko oso bide ona da, 
oso ezaguna delako. Lan izugarria egin 
dute. Haiei esker gaur egun ardi latxa da-

Julen 
Arburua 
Jiménez

lekaroz, 1992
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Off the record: 
Ez HAIn lASAI

Garai “lasaian” joan omen gara 
Kortariko Bordara. Julenekin 
zutik mintzatu gara denbo-
ra guztian, handik hona haren 
atzetik. Gurekin solastatu bitar-
tean gazta egiten aritu da, dena 
urez txukun garbitzen, bezeroak 
artatzen... Elkarrizketa hasi au-
rretik hamar minutuz desagertu 
da ilea mozteko, gaur Kortarian 
ile-apaintzailearen bisita zuten 
eta. Hura bai mugimendua!

goen tokian dago, bestela jada kanpoko 
arrazak sartuta egongo ziren, eta latxa 
desagertuta. Azkenean dena kate bat da: 
zelaiak eta ardiak zaintzen ditugu eta 
horren ondorioz kalitateko gaztak egi-
ten ditugu. Guretzako dena da abantaila. 
Orain gure gazta oso ezaguna da mundu 
guztian. Lehenagoko artzainek egindako 
lanari esker dugu hori.  

Esaten dute gazta egitea ez dela erra-
za, baina benetan zaila gazta saltzea 
dela. Ados zaude?
Ez. Gu beldur horrekin hasi ginen. 
Lehenbiziko urtean ez genuen gazta 
asko egin, denek hori bera esaten zu-
telako. Baina saiatzen bazara produk-
tu ona egiten eta pasioz saiatzen baza-
ra, azkenean lortuko duzu, eta saldu, 
behintzat, salduko duzu. Lehenxeago 
edo geroxeago jendeak probatzen badu, 
ospea ahoz aho zabalduko da.

Infernuko gasna zuen marka oso dei-
garria da. Horrek ere laguntzen du? 
Ez genekien zer paratu, eta azkenean, he-
men dagoenez Infernuko Erreka eta Infer-
nuko Errota eta izen bereko eremua hori-
xe hartu genuen. Badirudi asmatu dugula, 
ezta? Ez da erraz atzentzen den izena. 

Hau infernua baldin bada, zu zer zara, 
deabrua?
Beharbada bai!

elikagaien oscarrak deitzen diete 
londresen egiten den Great Taste 
txapelketan banatzen diren sariei, eta 
zuek lau izar eskuratu dituzue uda 
honetan.
Bai. Mundu osoko 12.000 elikagai aur-
kezten dira. Guk bi gazta bidali genituen 
eta bina izar eman ziguten, eta pozik. 
Kanpotik halako sariak etortzeak ere ba-
lio handia du.

Hemen bertan, kortariko bordan, sal-
tzen duzue gazta zuzenean?
Bai. Ematen du urrun gaudela eta uste 
genuen jende asko ez zela etorriko, bai-
na Infernuko Errota, Etxebertzeko Borda 
jatetxea eta landetxe batzuk gertu dau-
denez, eta udan Baztanen hainbeste tu-
rista dagoenez, jende asko etortzen da, 
abuztuan batez ere. Dena den, produkzio 
gehiena inguruko denda, jatetxe eta lan-
detxeetan saltzen dugu. Orain, Ordiziako 
saria dela-eta Gipuzkoatik dezente hasi 
dira eskatzen. Lehen azoka askotxo egiten 
genuen, baina aurten gutxi, bost edo sei 
baino ez, oso ongi saltzen ari garelako. 

negozioan gurasoak ari ziren. gaur egun julen, haren ama maddi, aita antonio, 
eta anaia Paulo dira etxeko enpresako kideak. 
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zu bezalako gazte batentzat nolakoa 
da hemengo bizimodua? Egun osoa 
lanean ematen duzu?
Ni gustura ibiltzen naiz. Gure afizioa da 
eta guk nahi izan dugu. Tarteka udan 
aste bat gustura hartzen dut, baina oso 
gustura itzultzen naiz etxera. Orain lau 
gaude eta ongi moldatzen gara. Lehen 
gurasoak bakarrik zeuden eta zailagoa 
zen moldatzea. 

zu hemen sortua zara? 
Bai.

Eta txikitan nola moldatzen zineten 
eskolara joateko, adibidez?
Hasieran aita-ama edo aitatxi-amatxire-
kin eta gero taxi bat etortzen zen auzoko 
haur guztiak eramatera. Bederatzi ginen 
denera. Hasieran Elizondora eta gero ins-
titutura, Lekarozera. 

zein erronka dituzu etorkizunari 
begira?
Horrela segitzea eta ea gazte gehiago ani-
matzen diren elkarren artean laguntze-
ko eta sektorea indartzeko. Bestela, ni 
gustura nago. Neurrikoa dugu enpresa. 
Negu partean izaten dira bukatzen ez 

diren egunak, baina eramangarria da. 
Batzuek esaten dute hain ongi salduta, 
akaso gehiago egin behar genukeela, bai-
na gehiago eginez gero ezin da denera 
ongi iritsi eta kalitatea jaisten da. Muga 
bat dago eta gauzak ongi egin behar dira. 

Etekina handitzeko beste modu bat 
izan daiteke prezioa igotzea. Hainbes-
te sari eta gero zuek igo duzue?
Pixka bat. Orain 20 euro eta erdi eta 21 
euroan ari gara saltzen kiloa, hemen, 
dendan. 

Prozesu osoa egiten duzue, baita ba-
naketa ere?
Bai. Etorri izan dira bitartekariak lan hori 
hartu nahian, baina ziklo horretan sartuz 
gero esnearen lehenagoko ziklo bere-
ra itzuliko ginateke: guk lana egin beste 
batek irabazi. Hobe da gutxixeago egin 
eta zikloa zeuk osatu. Etekina etxean gel-
ditzen da eta ez da bidean erdia galtzen. 

zein izan zen zure lehen saria?
Amaiurren urtero egiten da ardi, txakur 
eta gazta lehiaketa abuztuaren 15ean. 12 
urte nituela, joateko gogoa nuen eta ama-
txik gazta prestatu zidan hara eramateko. 

Joan eta irabazi egin genuen. Ardi eta gaz-
tarekiko zaletasuna betitik izan dut. 8 edo 
10 urtetan kaiku txiki bat erosi zidaten eta 
behi errazenak uzten zizkidaten jezteko. 

nolakoa da Infernua?
Bisitan etortzen direnean bidea ikusita 
izutzen dira, bihurguneak dituelako, estua 
delako… baina esaten dute paisaia zora-
garria dela. Bestalde, badira hobetzeko 
gauzak: internet badugu, adibidez, bai-
na telefono estaldurarekin gaizki ibiltzen 
gara. Batzuek hona etorri eta esaten dute: 
“Zeinen ongi estaldurarik gabe”. Gauza da 
behar ez duzunean elegante dagoela, bai-
na behar duzunean ez hainbeste.

Eta bizitzeko?
Batzuk kanpotik heldu badira ere, nor-
malean behar duzu hemen sortua izan 
hemen bizitzeko. Nik ez nuke hiriko ero-
keria nahi, ezta pentsatu ere. Donostiara 
joaten naizenean banaketa egitera, ezin 
aparkatzeak jenio txarrean jartzen nau. 

Gazte askok lan lasai eta seguruak 
nahi dituzte. Ez zinateke funtzionario 
izango?
Ez nuke iraungo, argi dut. 
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Duela hilabete bat baieztapen kate-
goriko hau entzun nuen irratian: 
“Egungo ikasleak ez daude errea-

litateko arazoekin konprometituta, ez 
dute gogorik erosotasunaren paradisu-
tik irteteko”. Honelakoak entzuterakoan 
–hezkuntza komunitatean oso ohikoak 
dira– neure buruari galdetzen diot kon-
promiso falta eta alferkeria ez ote diren 
belaunaldiz belaunaldi gazte izaerari 
egotzitako tituluak. Belaunaldi bakoitza 
erronka berriei aurre egiteko jaio omen 
da, eta, ezinbestean, testuinguru berriei 
egokitzea dagokigu. Esaterako, azken ga-
raiotan agerian geratzen ari da egungo 
ekoizpen eta kontsumo ereduaren porro-
ta, besteak beste gizartean desberdinta-
sunak areagotzen dituelako, ingurume-
naren zaintzarekin bat ez datorrelako 
edota klima aldaketa bizkortu duelako. 
Arazook askotariko ertzak dituzte eta 
konplexutasunek ezinbestean emergen-
tzia horiei modu holistiko batean aurre 
egiteak suposatzen du. Errealitate hau, 
modu batera edo bestera, irakasteko me-
todologietan islatzea garrantzitsua da. 
Izan ere, gazteak iraganerako baino, etor-
kizunerako hezi behar baititugu.

Duela pare bat hilabete, EHUko Eko-
nomia eta Enpresa Fakultatearen balio-
kidea den Holandako Windesheim Ho-
nours College zentroak martxan duen 
programa baten berri izan nuen, Value 
Creator deiturikoa. Hamar urte dara-
matza martxan, eta graduko azken ur-
teetako ikasleek errealitatean dauden 

arazo eta erronken inguruan hausnartu, 
irtenbideak proposatu eta horiek aurre-
ra eramatea du helburu.

Guri harrigarria iruditu arren, proze-
suan zehar ez da irakasgairik zehazten, 
eta proiektuen kudeaketa aurrera era-
mateko U teoria-n oinarritutako me-
todologia propioa sortu dute. Haste-
ko, ardatz gisa duten teoria horrek dio, 
norberak arazoaren inguruan informa-
tu, hausnartu eta gaiarekiko jarreraz 
jabetzea ezinbestekoa dela proiektua-
rekiko konpromisoa sendotzeko. Biga-
rrenik, bakoitzak aurkitu duen horren 
sozializazio prozesua etorriko litzateke, 
unibertsitateko kideekin ez ezik tokiko 
erakunde eta eragileekin saretzea. Eta 
azkenik, proiektua burutzea eta lortu 
nahi diren ekarpen positibo horiek lor-
tu diren edo ez aztertzea du helburu. 
Dena dela, ziurrenik, ekimen horrek 
ikasleei egiten dien ekarpenik handiena 

hau da: ez dituztela jasangarritasunari 
buruz hezten, ingurumenarekiko jasan-
garriak izaten baizik.

Hasieran, hippy modura tratatu omen 
zituzten Windesheim zentroko susta-
tzaileak, baina hamabi ikaslerekin hasi 
zen programak egun 80 ikasle ditu. In-
perfekzioan bizi garenez, zalantzarik ez 
dut programa horrek hobekuntza alo-
rrak izango dituela, baina egunerokoan 
bizi dudan irakaskuntza sistemarekin 
alderatuz, oraindik ere zer hobetua ba-
dugula sentitzen dut. Unibertsitatetik 
planteatzen diren helburuak eta mar-
txan jartzen diren ekimenak hainbate-
tan inkoherenteak direla deritzot. Ikasle 
konprometituak eta aktiboak izatearen 
garrantzia azpimarratu ohi da, baina zai-
la da hausnarketarako espazioak berma-
tzea edota gazteei jarraipen indibiduali-
zatua egitea 100 lagun inguruko taldeak 
izanda, zaila da ikasketa zein irakasgai 
konpartimentalizatuak oinarri izanda 
erronka berriei ikuspuntu anitzetatik 
erantzuna ematea, eta zaila da hain mo-
dan dagoen jasangarritasuna txertatzea, 
horretarako baliabideak eta edukiak 
moldatu gabe.

Dena dela, eta sektore guztietan ger-
tatzen den moduan, badira arnasgu-
neak gurean ere, eta askotarikoak dira 
espazio txikietatik, modu indibidualean 
askotan, eraldaketarako giltzarri diren 
pertsonak. Konpromisoaren eredu dira, 
bai niretzat eta baita ikasleentzat ere 
ziurrenik. 

unibertsitatetik planteatzen 
diren helburuak eta 

martxan jartzen diren 
ekimenak hainbatetan 

inkoherenteak direla deritzot. 
Ikasle konprometituak eta 

aktiboak izatearen garrantzia 
azpimarratu ohi da, baina... 
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Paula eStévez

Irakaskuntzaren 
medikalizazioaz

Denok eri! Oihu hori du botatzen 
frantsesezko liburu baten izen-
buruak (Tous malades!; Orizons, 

Comparaisons. Paris, 2018). Obra kolek-
tibo horretan, hainbat ikerle saiatzen 
da aztertzen eritasunari lotu diskur-
tsoak eta jokabideak, bai jendartean, 
bai bereziki literaturan, azpimarratuz 
alde batetik gaixotasun arloari doaz-
kion hizkerak hedatu direla medikun-
tzatik harago, eta bestetik isuri handia 
duela egungo gizarteak edozein arazo 
mota modu medikalizatuan aipatzeko 
edo konpondu nahi izateko. Giza kora-
piloen askatzaile bide normala bihur-
tua dateke medikuntzarena. Bistan 
dena, gauza ontzat daukat eritasuna-
ren integrazioa normalitatearen mugen 
artean; uste dut, Denok eri! bilduman 
erakusten den bezala, gaixotasunaga-
tik jendeak osoki parte har dezakeela 
gizartearen kohesio eta koherentzian, 
manera kementsuz eta dinamikoz. Bai-
na aitortu behar da eritasuna arrun-
ki aipatzean, ez da horrelako ikuspegi 
baikorretik egiten, gaitzarenetik bai-
zik. Eskuarki entzuten delarik “denok 
gaixo” gaudela, aburu ezkorra adieraz-
teko da, denok gaizki gaudela, alegia, 
denok arazodunak –Tocquevillek jada-
nik iragarria zuen demokrazietako hi-

ritarrak halabeharrez erituko zirela–. 
Hari horretarik, gero eta gehiago dei 
egiten zaio medikuntzari edozein gizar-
te problema antolatzeko, gizarte osasun 
abstraktu bat helburu.

Irakaskuntzan ere jaidura hori naba-
ritzen da, ondorio larriekin. Hain zuzen 
ere, azken berrogeita hamar urteetan, 
eskolako hutsegitea ikaslearen ahulezia 
patologiko baten gain ezartzeko joera 
azkartu da. Kasik erreflexua bihurtu 
da eskola zailtasunetan diren ikasleak 
ortofonista, ortoptista, ergoterapeuta 
edo psikomotrizilariarengana igortze-
ko: segurtasun neurri gisa ikusia da ira-
kaskuntzan mediku batek diagnostiko 
bat eman dezan nekez ari den haurrari 
buruz. Ondorioz, klase guzietan daude 
medikuntza protokolo ezberdinak ba-
liatzen dituzten ikasleak. Eta protokolo 
horiek hain dira ezberdinak non ezi-
nezkoa zaion irakasleari guzien arabera 
egokitzea bere kurtsoa. Ikasle batzuek 
ez dute idatzi behar, beste batzuek tar-
teka idazten ahal dute; batendako kolo-
reztatu beharko dira batekoak, hama-
rrekoak eta ehunekoak bere begiradak 
jauziak egiten dituelako; bestearenda-
ko grabatu beharko zaizkio testuak eta 
kontsignak irakurketa saihets dezan... 
Azken finean, hain dira hedatu delako 

medikuntza protokolo anizkun horiek 
non guraso batzuek baitezpada galda-
tzen dituzten beren seme-alabentzat, 
nekezian ikusten dituztelarik. Zenbai-
tzuek ez dituzte kontuan hartzen ere 
irakasleok egin aholku pedagogikoak 
edo hezkuntza-oharrak: mediku agi-
riaren gibelean ezkutatzen dute beren 
guraso kargu uztea eta gogorrak bihur-
tzen dira irakasleek haien haurra medi-
kuak ez eskatu era batez lagundu nahi 
dutelarik. Bizkitartean, pedagogian adi-
tuak direnek lor lezakete ikasleak ai-
tzinarazten beren tresna metodologiko 
bereziekin, medikuntza protokoloetatik 
at, eskolaren sistema eta hezkuntza bi-
deak galdekatuz.

Klasean denok eri baldin bagaude, 
irakasle eta ikasleak, ez dut uste sen-
datuko garenik ikas prozesuak gehie-
gizko medikuntzaren meneko ezarriz. 
Norbanakoen eta gizartearen loratze 
sendoa heziketaren bidez kausi daite-
keela sinetsi nahi dut, proiektu pedago-
gikoak eraikiz, zentzu onez eta arduraz 
jokatuz, irakasle, ikasle eta gurasoen 
artean. Ildo horretatik, eskertzekoak 
dira hainbat pedagogoren eta hezitzai-
leren lana, hala nola Euskal Herrian Hik 
Hasi euskal heziketarako asmoa bultza-
tzen dutenena. 
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lEd bonbillak ala iraultza?

Harro ez da €uropride, 
baikortasunez

T estu hau idazterakoan, Euskal Herri-
ko LGBTI+ mugimendu ia osoak dei-
turiko manifestazio batek zeharka-

tu berri ditu Bilboko kaleak. Leku atipiko 
batean izan da amaiera-ekitaldia, Kasilda 
Parkean hain zuzen, aurrez aurre dauden 
jauregi-hotelean egon baitira bilduta aste-
buruon EPOA (Europride enpresa), Udala, 
Aldundia eta hiriko elkarte bat. Euskal me-
dioetan, nahiko zabal hitz egin da protesta 
horren zergatiaz (salbuespen dei[a]garri 
batekin), alegia nola borrokaren merkan-
tilizazioaren kontra gauden, nola askata-
sunak eta kapitalismoa txarto uztartzen 
diren... Beraz, ez naiz horretan luzatuko, 
baizik eta gauzak lasai eta kanpotik bezala 
–posible dudan heinean– begiratzen aha-
legindu, ikusmira positiboz beti ere.

LGBTI+ mugimendua 1969ko hasiera 
hartan iraultzailea zen, duda barik, Eus-
kal Herrian zazpi bat urte geroago sortu 
genuena bezalaxe. Iraultzaileak ginen bai. 
Eta bagara. Gizartea irauli nahi genuen. 
Eta nahi dugu. Gizarte berdintzaileagoa 
eta justuagoa aldarrikatzen genuen jada 
1977an; gizarte sexista, matxista, hetero-
pratriarkal, klasista eta kapitalistari al-
ternatiba bila genbiltzan. Eta bagabiltza. 
Apurka-apurka, aldiz, munduan barna, 
mugimenduaren zati bat hasi zen errefor-
mista bihurtzen eskubide batzuen aitortza 

erdietsi ahala. Gurean eutsi diogu jato-
rrizko jiteari, erreformismoaren iritsiera 
atzeraraziz edota haren eragina motelduz. 
Baina heldu egin da bete-betean, orain 
ez asko. Guretako gehienontzat samina 
datekeen errealitate horrek, berriz, badu 
alderdi onik. Itxaropentsu sentiarazten 
nauten zeinuetako batzuk hauexek:

1. Esan berri bezala, inguruan ezta-
baida piztea lortu dugu: aspaldian, ez da 
horrenbeste hitz egin gaiaz.

2. Mobilizazioetan gazte andana ikus-
ten da. Kezkaz, urtetan ez dut belaunaldi 
erreleborik sumatu. Patxadaz har nezake 
orain erretiroa, lanean jarraituko duenik 
badagoela ziurtatuta ikusten baitut.

3. Ilusioz, mimoz eta maitasunez sor-
tu eta lau hamarkada luzez hazi dugun 
EHGAM taldea gaixo, makal dabil. Harro 
sortarazi dugu. Esan liteke lasai asko Harro 
dela egun garai batean EHGAM izan zena.

4. Sistemak fagozitatu nahi du LGBTI+ 
mugimendua, ezagutzen duten modurik 
hoberena baita gustukoa ez zaien oro 
neutralizatzen saiatzeko. Sistemak soilik 
egiten du hori olatua arriskutsu ikusten 
duenean. Lagunartean txiki hasi genuen 
hura erraldoi bihurtu da, sistema bera 
kezkarazi arte. 

Eginkizuna egina. Lasai eta pozik 
nago, alajaina! 

Azken asteotan asko hitz egin da 
klima aldaketaren inguruan. Po-
litikariak presionatzeko eta kon-

tzientziak esnatzeko bideak bilatzen 
dira, hala nola, modu berriztatzailean, 
pasa den irailaren 27ko greba. 

Galdera: bakarkako keinu ugariren 
baturak eta intentzio oneko (demagun) 
politikariek har ditzaketen erabakiek 
eragin al dezakete aldaketa esangura-
tsu bat?

Sistema ekonomikoaren egonkorta-
sunaren baldintza hazkuntza tasa posi-
tiboa da. Hau da, urtero, aurreko urtean 
baino gehiago produzitzea. Baserriko 
bizimodua desagertzen ari da, herriak 

hustu eta hiriak beteaz. Merkatu globa-
lizatuaren lehiakortasunak etekin eta 
kostuen legeak soilik ditu ulertzen. Eta 
produkzio sistema ero hau sistema fi-
nantzarioaren erabat menpekoa da. Gi-
zartea osatzen dugun inurritxoek hau 
guztia sostengatzen dugu. Geure bizi-
tzetako jardun nagusitzat, sistema eko-
nomikoak guretzat erreserbatu duen 
eginkizuna, soldatapekoa edo doakoa, 
betetzen dugu.

Jendartearen hautuaren eta sistema-
ren egituraren artean lotura jarraitua 
ala haustura saihetsezina al da? Jasan-
garritasuna urruti al dago? Ala egungo 
mundua ulertzeko markotik kanpo? 
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Korralito forala reload? 

Berriozar auzoko Rekalde kalean 
bizi bazara, zure urteroko erren-
ta 23.000 eurokoa izango da, gutxi 

gorabehera, estatistikek diotenez. Aldiz, 
Iruñeko Bigarren Zabalguneko goiko al-
deko (González Tablas, Bergamin…) au-
zokidea izatea egokitu bazaizu, 84.000 
euroko errenta eskuragai izango duzu. 
Berriozarrekoa bider lau! Jakina, tartean 
ikus dezakegu abaniko osoa, bai Iruñean, 
bai bere eskualdean eta are krudelago 
Nafarroa osoan: Erriberan (Castejón, 
24.000 eurokoa) eta Mendialdea (Urda-
zubi, 61.000 eurokoa). 

Betidanik saldu digute Nafarroan kla-
se ertainekoak garela ia-ia nafar guztiok 
(etorkinak beste klaseko bateakoak di-
rela dirudi), eta horrela jokatzen dugu 
gure eguneroko bizitzan zein hautes-
kunde garaian: klase ertain eta goikoa-
ren interesak defendatzen. Eta okerrago 
dena... ohartu gabe. Ezberdintasun eko-
nomikoak ez dira agendan sartzen (ez 
politikagintzan, eta oso gutxitan komu-
nikabideetan, krimenak eta basakeriak 
aireratzeko ez bada), eta beste mundu 
bateko gauzak direla dirudi. Alabaina, 
noizean behin estatistika ofizial batek 
(arestian aipatutakoa, adibidez) egunka-

ri nagusien bi orri hartzen ditu, herri eta 
auzoen zerrenda eta guzti, gure jakinmi-
na asetzeko helburuarekin: ea non gau-
den kokatuta, ondoko herriaren aurretik 
ala atzetik, eta non dauden gure hiriko 
kalerik aberats eta txiroenak jakiteko. 
Reality show batean bageunde bezala. 

Agian, bagaude.
Baina ez, errealitate hori ez da, berez, 

naturala, Arga ibaia edo Adi mendia diren 

antzera. Errealitate hori eraikitzen da, 
egunero, lan zentroetan eta… fiskalita-
tean. Ondasuna banatzearen alde denok 
omen gaude, zehaztasunetan sartu arte, 
jakina. Azken finean, ondasuna banatze-
ko bi bide besterik ez daude: negoziazio 
kolektiboa (soldatak, lan hitzarmenak) 
eta zergak. Besterik ez dago.

Zergei buruz idatzi behar nuenean, 
errazago jarri zidan Nafarroako Gober-
nu berriak (aurrerazalea eta bizikide-
tzaren aldekoa, bere propagandak dioen 
moduan). Ondare Industrialaren Zer-
ga 2020an kentzeko asmoa agertu du, 
PSNk eta Geroa Baik proposatuta, Biga-
rren Zabalgune horretan (eta beste kale 
batzuetan) bizi direnei milioi bat euro 
aurrezteko asmoarekin. Agian, Gobernu 
aurrerazaleari Berriozar eta Bigarren Za-
balgunearen (edo Castejón eta Urdazubi-
ren) arteko aldea ez zaio nahikoa iruditu, 
eta arrakala hori zabaldu nahi du apur 
bat. Gobernuak dio, fiskalitatea “hobetze-
ko” hartzen dituela neurri hau eta iragarri 
dituen beste batzuk merkatzea, adibidez 
etxejabeei alokairuen PFEZa (Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga).

Hobetu bai, betikoentzat. Korralito 
forala reload? 

Betidanik saldu digute 
nafarroan klase ertainekoak 

garela ia-ia nafar guztiok 
(etorkinak beste klase 

batekoak direla dirudi), eta 
horrela jokatzen dugu gure 

eguneroko bizitzan zein 
hauteskunde garaian: klase 

ertainaren eta goikoaren 
interesak defendatzen 
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Izquierda Republicanakoa, Nafa-
rroako Fronte Popularreko politika-
ren buruzagi nagusietako bat zen, 
oso bereziki Tuterako barrutikoa. 

Mitin ugaritan hartu zuen parte, kon-
tzeptu disolbatzaileak erabili, klase so-
zialen arteko gorrotoa sutu eta masak 
biolentziara eramanez”. Modu horretan 
deskribatu zuen Juan Hidalgo instrukzio 
epaileak 1937ko martxoan Aquiles Cua-
dra De Miguel; eta hitz horiek norabide 
bat eta bakarra erakutsi zioten haren 

kontrako gerra kontseilua eraman zuen 
tribunalari: 1939ko urriaren 19an fu-
silatu zuten Iruñean, goizeko seietako 
kanpaiak jotzean.

Baina heriotza ezkiletara ohituta 
zeuden jadanik Iruñean, Erriberan eta 
Nafarroa osoan, errekete eta falangis-
tek erretagoardian egindako basake-
rien ondorioz. Hala ere, Tuterako alkate 
ohiaren kasuak agerian utzi zuen inor 
ez zela salbu erregimen diktatorial be-
rriaren atzaparretatik, nahiz eta itzal 
handiko frankisten babesa eduki. Ri-
cardo Urrizolak Consejo de Guerra. In-
justicia militar en Navarra 1936-1940 
liburuan (Txalaparta, 2017) xehatu du 
Aquiles Cuadraren espedientea, orain 
arte Nafarroako Komandantzia Milita-
rrean gordea. Kargu garrantzitsuak zi-
tuzten pertsonen bere aldeko gutunak 
aurkitu ditu, baita errugabetze frogak 
eta oinarrizko akats judizialen gora-
beherak ere. Eta hala ere heriotzara 
kondenatu zuten.

Espediente horrek urrea balio du, 
frankismoko justiziari egiazko bisaia es-
talgabetzeaz gain, Erriberan ezkertiar 
eta errepublikarren mugimendu sendo 
bat bazegoela iradokitzen baitu lerro 
artean, gerra zibil hari buruzko histo-
ria liburuetan eta kontakizunetan asko-
tan ahaztu izan dena. 1936ko uztailaren 
18ko arratsaldean, Tuterako Foru Plazan 
izan baitzen oraindik Corellatik joanda-
ko falangistei aurre egiten saiatu zenik, 
horien artean Aquiles Cuadra.

AlkAte errepublikArrA
Aquiles gazteak oso azkar hasi zuen ka-
rrera politikoa. Ideia aurrerazale eta lai-
koak familiatik zetozkion. Haren aitona 
liberala zen –XIX. mendean iritsi 
zen Tuterara, San Adriango 
markesaren jauregi eta 
lurrak administra-
tzeko– eta aitak, 
Ruperto Cua-
dra abokatu 
ezagunak, 
p e n t s a e r a 
progresista 
hori heredatu 
zuen: hezkun-
tza publikoa-
ren aldekoa, 
aurrezki ku-
txaren susta-
tzailea, eta Tu-
terako Alderdi 
Errepublikar 
Autonomoa-
ren sortzailea 
izan zen. 

Aquiles Cuadra
1939an fusilatua

H e r i o t z a 
ka n pa i a k 

e r r i b e r a n

   urko apaolaza avila   

Bigarren errepublikan 
erriberako ezkertiarren 
erreferentzia nagusietakoa 
zen aquiles Cuadra abokatu 
eta tuterako alkatea. 1936tik 
aurrera faxistek hiri hartan 
fusilatutako dozenaka lagunen 
artean, epaiketa izan zuen 
bakarra izan zen: injustizia 
frankistaren erakusle da bere 
kontrako prozesu luzea. 80 urte 
geroago, nafarroa hegoaldeko 
giro iraultzaile eta errepresiboa 
ezagutzeko aukera dugu bere 
espedientearen bidez.
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Aquilesek aitaren pausoei jarraitu-
ko die, bai zuzenbidearen munduan bai 
politikarenean, eta Erriberan errepubli-
karren erreferentzia bihurtuko da biz-
kor. Espainiako Bigarren Errepublika 
iristearekin batera, Alderdi Errepublikar 
Erradikal Sozialistaren adar bat sortzen 
lagundu zuen Nafarroan –ondoren Iz-
quierda Republicanan baturik– eta ne-
kazal erreforma aurrera ateratzeko egi-
nahalak egin zituen. 

Nafarroako landa eremuan desber-
dintasun sozial handiak zeuden kazikeek 
urte askoan pilatutako boterearen ondo-
rioz. Tuteran ere (11.000 biztanle) neka-
zaritzako jornalariak ziren herritar ugari 
–1930eko hautets zentsuaren %37– eta 
lurjabe handi gu- txi batzuek osatzen 
zuten hiriko oligar-
kia. Ebroko bazter 
horietan eskolarik 
apenas zegoenez, 
irakasleek soilik 
haur “egokienak” 
aukeratu eta ma-
t r i ku l a t z e n  z i -
tuzten, kronika 
lokaletan irakur 
daitekeenez. Hala, 
jornalarien ia er-
diak ez zekien 
idazten ezta ira-
kurtzen ere, eta 
analfabetoen portzentajea Nafarroan bai-
no altuagoa zen Tuteran. Ez da harritze-
koa beraz, lur banaketa justuago baten al-
deko aldarrikapenek indar handia izatea.

1931n ezkertiarren blokeak aisa ira-
bazi zituen hauteskundeak Erriberako 
hiriburuan, Aquiles Cuadra ordezkari na-
gusietakoa zela. Hoy astekariko lerro bu-
ruetan boz horien izaera plebiszitarioa 
kausitu dezakegu: “Errepublika ala Mo-
narkia? Tuterak erabaki du: Errepublika!”. 
Abokatuak berak zuzentzen zuen maga-
zina, eta bere bidez erregimen aldaketa 
bultzatu zuten Erriberan. Cuadra 1932tik 
1934ra izan zen Tuterako alkate, eta on-
doren zinegotzi karguan segi zuen 1936an 
faxistek kolpea eman arte. Tartean egokitu 
zitzaion Lizarrako Estatutuaren gai kora-

pilatsua eztabaidatu eta bozkatzea –beste 
nafar politikari askok bezala, azkenean 
aldeko jarrera erakutsi zuen–. 

erriberA ezberdinA zen
1934ko urrian Espainiako Estatuan piztu-
tako iraultza sozialistak porrot egin zuen 
eta errepresioa Nafarroan ere nabaritu 
zen –Ezkabako gotorlekua kartzela gisa 
erabiltzen hasi ziren lehen aldiz–. Aitzi-
tik, kinka larri horrek eragin zuen 1936ko 
otsaileko hauteskundeetan ezkertiar sek-
tore anitzak batzea “Fronte Popularra” 
koalizioan. Hauteskunde egunaren bezpe-
ran Tuterako Cervantes antzokiak 2.500 
lagun bildu zituen, eta denei hitz egiten, 
María Luisa Domingo, Jesús Monzón buru-
zagi komunista, Ramón Bengaray sindika-

lista eta Aquiles Cua-
dra hautagaiak ikus 
ditzakegu; tuterarrak 
herri lurrak eta korra-
lizak defendatu zituen 
irmo. Baina halako 
ekitaldietan parte har-
tzea garesti ordaindu-
ko zuen geroago.

Fronte Popularra-
ren garaipena aitzakia 
paregabea izan zen es-
kuindar erreakziona-
rioentzat, aspalditik 
prestatzen ari ziren 

altxamendua- ri ekiteko.Emilio Mola 
jeneral kolpistak Nafarroan ezarri zuen 
konspirazioaren kanpamendua, armetan 
ziren milizia katolikoen lurraldean: “Erre-
kete karlistak era modernoan ekipaturiko 
ejertzitoa dira, hortzetaraino armaturik. 
(…) Tropa horiekin, Nafarroa faxisten 
terrorearen azpian eroriko da”, iragarri 
zuen Madrilgo prentsa obreroak.

Baina Erribera ezberdina zen, “zenbait 
injustizia sozialen ondorioz”, Antonio Li-
zarza erreketeen buruak berak aitortu zue-
nez. Horregatik, eskualdean ia mila txapel-
gorri mobilizatuta egon arren, falangistek 
esku hartze handiagoa izan zuten Tuterako 
merindadean 1936ko uda odoltsuan.

espAinol txArrAk
Uztailaren 18ko arratsaldean, Corellatik 
joandako falangistak tiroka hartu zituz-
ten Tuterako Foruen Plazan bildutako 
errepublikarrek. Ordu gutxira, ordea, 
guardia zibilen komandante batek Dia-
rio de Navarra-ren inprentatik ateratako 
gerra bandoa irakurri zuen linterna ba-
tzuen pean eta errepresio faxista Erribera 
osoan zabaldu zen hurrengo egunetan. 
Fernando Mikelarena historialariak Na-
varra. De la esperanza al terror liburutik 
datu ikaragarriak ditu erauzita: Lodo-
san 133 lagun hil zituzten, Mendavian 99, 
Azkoienen 89, Corellan 87, Sartagudan 
84… eta Tuteran 64 pertsona. Horietako 
asko Tuterako kartzelatik aterarazi zi-
tuzten eta besterik gabe fusilatu –bertan 
giltzapetuta zeuden 640 presotik %40 hil 
zuten–. Nafarroan aspaldi ari dira infor-
mazio hori guztia eguneratzen, bai Me-
moriaren Dokumentazio Zentroan bai 
bestelako ikerketen bidez, eta zifrak are 
beldurgarriagoak direla dirudi.

Terrore horrekin bat egiten ez zuen 
oro traidoretzat hartzen zen: “Badau-
de etengabe kritika eta zurrumurrua 
zabaltzen duten gizonak. Beharrezkoa 
da espainol txar horiek bakarrik uztea, 
euren konpainiak kutsatu egiten bai-
tu”, zioen Falange de Tudela egunkariak. 
Errepresioa noraino iritsi zen neurtze-
ko moduko dokumentu bat eskuratu 
du berrikitan Tuterako Udalak: 1936ko 
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espetXe bAt erortZeAr. tuterako 
San Frantzisko komentu zaharra espetxe gisa 

erabili zuten 1936ko gerran. ondoren, Espainiako 
ejertzitoaren zalditegi eta poliziaren koartel ere 

izan zen. 2003an rafael Moneoren proiektu handi 
batekin birgaitu nahi izan zen eraikina, baina 

egun erdi erorian dago. kanpoaldean hainbat 
artistaren grafiti ikusgarriek apaintzen dituzte 
pareta zartatuak; gutxik dakite ordea, barruan 

600 lagunetik gora giltzapetu zituztela faxistek 
eta haietatik ia erdia fusilatu egin zutela.
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abuztuaren 14an udalerritik kanporatu-
tako familien edo “jendailaren” zerren-
da. Pérez-Nievas sendiak zeukan, gerra 
zibilari buruzko beste hainbat paperekin 
batera, eta orain digitalizatu egingo dute 
udal artxiboan gordetzeko.

Emilio Majueloren aburuz, Tuteran gi-
zarte sare zabala eta mobilizazio politiko 
handia zegoen, baina hori guztia “dese-
gin” egin zuten hilabete gutxian, eta ho-
rrek hamarkada askotan markatu zuen 
hiria: “Belaunaldi oso baten bizitza hon-
doratu zuten eta urtetan ezagutu dugun 
hiri triste, kamuts, ahazkor eta otzana 
bihurtu zen”, azaldu zuen NUPeko histo-
rialariak 1936ko Gerraren karira antola-
tutako hitzaldi batean. Jose Mari Esparza 
editoreak ere nabarmendu izan du gerrak 
Erriberan sorturiko arrakala, euskal-na-
far izaera defendatzen zutenak “bide baz-
terrean edo erbestean” amaitu zutelako.

iruñetik sevillArA ezkutuAn
Aquiles Cuadrak segituan ikusi zuen kolpe 
militarraren porrotak gerra ekarriko zue-
la eta faxistek ez zutela gupidarik izango 
erretagoardian geratu zirenekin. Uztai-
laren 18ko arratsalde hartan Tuterako 
guardia zibilen arduradunekin hitz egin 
zuen eta jabetu zen hauek ere altxatuen 
alde jarriko zirela aukera izan orduko. 
Gaua ez zuen etxean igaro: Manuel Ucar 
adiskideak eta bere semeak lagunduta 
ihes egin zuen ordu txikitan alkate ohiak. 
Hauek Fontellasko hobi komun batean 
amaitu zuten lau hilabete geroago. 

Alfarora joan zen lehenik, eta gero 
Gasteizera –Arabako goarnizio militarra 
oraindik ez baitzen kalera atera–. Lagu-

nen etxeetan ezkutatuz Espainiako Estatu 
guztia gurutzatzea zuen helburu aboka-
tuak, Gibraltarrera iritsi eta handik Lon-
dresera pasatu ondoren “Errepublikaren 
zerbitzura jartzeko”, bere biografia landu 
duen Enrique Cuadra ilobaren arabera.

Hala, Miranda Ebrora egiten du, on-
doren Leonen egongo da denbora batez 
hainbat ostatutan, Medina del Campon 
ere bai, eta azkenik, 1936ko abenduan Se-
villara iritsiko da. Andaluziako hirian, pi-
lota partidu bat zuhurki ikusten ari omen 
zela apaiz batek ezagutu eta salatuta atze-
mango dute. Atxilo hartu arteko denbora 
tarte horretan, bere gurasoak eta arreba 
preso eduki zituzten, frankisten pertse-
kuzio goseak iheslariaren senideak ere 
kolpatzen baitzituen sarri.

“MAsA errepublikArren  
cAudilloA”
Atxilotua izan eta hilabetera, jadanik 
Iruñeko kartzelan zela, justizia militarrak 
espedientea ireki zion. Tuteran falangisten 
kontrako erasoa antolatzea egozten zioten 
Cuadrari. Hiri horretako guardia zibilaren 
komandanteak eta Acción Ciudadana mi-
liziako zuzendaritza batzordeak txosten 
bana idatzi zuten hitz oso gogorrekin. “Bi-
zitza laikoa eta immorala”, “propagandista”, 
“masa errepublikarraren caudilloa”... Bera-
ri botatzen zioten Erribera errepublikarra 
izatearen kulpa: “Esan liteke Tuterako dis-
trituan ezkertiarrek erakutsitako nagusita-
sun eta jarrera Cuadra jaunaren eragin eta 
predikazioagatik izan zela”.

Aquiles Cuadrak bere kontrako akusa-
zio zehatzak alboratu zituen kartzelatik 
egindako deklarazioetan. Hala, adierazi 

zuen altxamenduaren egunean ez zituela 
“masak zirikatu”, eta ez zuela zerikusirik 
izan Tuterako guardia zibilen burua to-
kiz aldatzearekin edo 1936ko martxoa-
ren 6an ezkertiar talde batek Nafarroa-
ko Diputazioa asaltatu izanarekin. Baina 
instrukzio epaileak ez zion kasu zipitzik 
egin eta “matxinada militarra” delituaga-
tik prozesatu zuen. Abokatua saiatu zen 
delitu horiek ezeztatzen: gerra bandoa 
geroagokoa zela, Tuterako epaitegiko au-
zian ez dela bere izenik ageri… alferrik. 
“1936ko uztailaren 18ko egun histori-
koan ejertzito gloriosoak beregain hartu 
zuen Espainiako botere legitimo bakarra-
ren kontra altxa zen armetan”, sententzia-
tu zuen Burgoseko fiskalak.

1937ko azaroaren 10ean egin zen bere 
kontrako gerra kontseilua. Egun hartan, 
Nafarroako pertsonaia ezagunek dekla-
ratu zuten Cuadraren alde, esanez “or-
denakoa” eta “biolentziatik urrunduta-
koa” zela. Tartean ziren Mola jeneralaren 

ibilbide sutsua izandako politi-
kari tradizionalista bilbotarra, 
gerra hasi zenean atxilo har-

tu zuten errepublikarren Altuna 
Mendi ontzian, baina presoen 
trukaketa bati esker faxisten al-
dera pasa zen. Berak asmatu zuen 
Franco, Caudillo de España por la 
gracia de Dios leloa, erregimena-
ren txanponetan irakur zitekeena.

1939ko abuztuaren 9an izen-
datu zuen Francisco Francok bere 
gobernuko Justizia ministro eta 
kargu horretan egon zen garaian 
–1939tik 1943ra– heriotza-agiri 
ugari sinatu ziren. Euskal herrian 
errepresio frankistaren eragile na-
gusietakoa izan zen. Bilbao minis-
tro jarri orduko Aquiles Cuadraren 
exekuzio agindua bete zen, ia bi 
urte geldirik egon ondoren. 

2014an EhUko txosten ba-
tek agerian utzi zuen Bilboko 
urrezko domina eman zitzaiola 
1947an eta udalak seme kuttun-
tzat zuela; hortik urtebetera udal 
korporazioak bertan behera utzi 
zituen sari horiek.

Esteban 
Bilbao Eguia, 

erantzule

irAgAnA etA geroA. 2016an tuterako Erlojuaren Etxean erakusketa jarri zuten gerrako errepresio 
frankista gogoratzeko. orain, udalak dokumentu esanguratsuak eskuratu eta digitalizatuko egingo 
dituela jakinarazi du.
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idazkari José María Iribarren edo Tomás 
Domínguez Rodeznoko kondea –Nafa-
rroako karlisten buruzagia–. Zigorra es-
perotakoa izan zen ordea, eta tramite 
akats batengatik gerra kontseilua berriz 
errepikatu behar izan bazuten ere, Aqui-
les Cuadraren patua jadanik idatzita zeu-
katen: heriotza. 

HeriotzAren zAin
1938ko urtarrilaren 19an sinatu zuen 
behin betiko zigorra tribunalak, baina ia 
bi urte egon zen kartzelan exekuzioaren 
zain. Zergatik? Ricardo Urrizolak bere li-

buruan iradoki duenez Rodeznoko kon-
deak esku-hartu zuen, ordurako Justizia 
ministro baitzen. Baina 1939an Francok 
bere gobernua birmoldatzean Esteban 
Bilbao Eguia jarri zuen kargu horretan, 
eta auditoreak zigorra betearazteko agin-
dua jaso zuen berehala.

Kartzelan, heriotzarekin zuen hitzor-
du krudelaren itxaronaldian, hainbat 
pertsona esanguratsurekin egon zen 
Cuadra. Javier Ciga margolari nafarra-
rekin ziega konpartitu zuen eta arkatzez 
egindako bere erretratu bat utzi zuen 
oroimenerako. Pello Irujo EAE-ANVko 
politikariaren lagun ere egin zen; honek 
gerora esan izan zuenez, Nafarroa Eus-
kal Herrian salbatuko zela aitortu omen 

zion abokatu tuterarrak, “gerra amai-
tzen den moduan amaitzen dela ere”.

1939ko urriaren 18a, Iruñeko kar-
tzela. Epaileak sententzia sinatzeko 
eskatuko dio Aquiles Cuadrari. Honek 
uko egingo dio. Biharamunean hilko 
dute zitadelako larrialditarako atetik 
gertu. Lekukoek diote espetxeko pre-
soetako askok negarrez entzun zituz-
tela detonazioak. Sei hilabete ziren 
gerra amaitu zela. 

Tuterako udaletxeko aurrealdean pla-
ka batek herri hartan frankistek fusila-
tutako 19 kargu publikoak gogorarazten 
ditu gaur egun, “ez daitezen isiltasunean 
eta ahanzturan hil”. Hor dago Aquiles 
Cuadra De Miguelen izena. 

AqUIlES CUAdrArEn AzkEn UnEAk. Javier Ciga iruñeko kartzelan izan zenean, presoen eguneroko 
bizitza irudikatu zuen arkatzez paperean. tartean hainbat jende ezagunen erretratuak ere egin zituen, 
irujo anaiena edo Aquiles Cuadrarena kasu. tuterako alkate-ohia zeldakide izan zuen margolariak.
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Erriberan fusilatu zituzten la-
gunen gehiengoa ez zen kar-
gu publikoa edo politikaria, 

jornalari edo herritar xehea baizik, 
Aquiles Cuadraren etxean lan egi-
ten zuen Jesusa ruiz Melero be-
zalakoa. Aurretik loteria saltzaile 
ibilia, alargundu zenean jarri zen 
alkate-ohiarentzat zerbitzari.

Emakume hark ez zuen bere 
etxeko jaunak baino zorte hobe-
rik izan: 1936ko azaroaren 14an hil 
zuten, epaiketarik gabe. Batzuen 
esanetan, “propaganda ezkertia-
rra” banatzeagatik, bestetzuen us-
tez “bandera errepublikarra eskegi 
zuelako”. Ablitasen jaioa, 37 urte 
besterik ez zituen eta alaba bat utzi 
zuen umezurtz. Bere izena ez da 
lerroburu handietan ageriko, bai 
ordea Sartagudan dagoen Memo-
riaren parkeko zerrendan.

Eta nor gogoratzen 
da Jesusa 

zerbitzariaz?
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   mikel urabaieN otameNDi

   argia ikastola

Bardeetako martxa

pedalen 
indarrez 
euskara 
bultzatu

nafarroa oinez antolatzeaz 
arduratu da aurten tuterako 
argia Ikastola, baina ez da 
prestatzen duen ekitaldi 
bakarra: urtero, euskal Herri 
osoko ikasleak batzen ditu 
Bardeetako Bizikleta eta 
orientazio martxan. Bizikleta 
aitzakiatzat hartuta, elkar 
ezagutzea, euskara bultzatzea 
eta naturaz disfrutatzea 
dituzte xede, besteak beste.

MArtXArEn LEhEnEngo 
zAtiA EgindA, 
CAStiLdEtiErrAn 
indArrAk hArtzEn.
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P asa den maiatzaren 9 eta 10ean 
Euskal Herri osoko bigarren 
hezkuntzako 3. eta 4. mailako  
280 ikasle inguru (14-16 urte-

ko gazteak, gutxi gorabehera) bildu zi-
ren Fontellasen, Tutera ondoan. Ber-
tan dago Argia ikastola eta Bardeetako 
Martxa zuten helburu. Edizio batzuetan 
400 ikasle ere bildu izan dituzte.

Duela hamabost urte, Nafarroako he-
goaldean euskara sustatzeko beharra 
zela-eta, ikastoletako Heziketa Fisikoko 
hainbat irakaslek Bardeetan pentsatu 
zuten. “Hau baino politagoa den ere-
murik ba al daukagu gure inguruan?”, 
dio Iraitz Rodríguez Argiako Soinketako 
irakasleak. Donostiarra da eta ikastola 
honetan bi urte besterik ez badarama-
tza ere, “erabat ohituta” dago Bizikle-
ta Martxa antolatzera. “Kide berriren 
bat iristerakoan, denon artean berehala 
sartzen dugu antolatze dinamikan eta 
erraztasun osoz irakasten diogu, nirekin 
egin zuten bezalaxe”.

Bazkalostean autobusez iristen dira 
ikasleak Keiles pasealekura eta hama-
bost irakaslek hartzen dute euren ar-
dura. Taldetan banatzen dira eta kolore 
ezberdin bateko kamisetak ematen zaiz-
kie. Ondoren, elkar ezagutzeko jolas ba-
tzuk, alkatearen harrera udaletxean eta 
ginkana bat egiten dute Tuteran barna.

elkAr ezAgutzen
Mapatxo bat eskutan dutela, hiria eza-
gutzeko parada da ginkana, bertakoe-
kin harremanak estutzeko eta bide 
batez orientazioa lantzeko. Jolasaren 
ostean, aurten ikasle guztiak “biribil 
batean eseri eta elkarren artean hizke-
tan jarri ziren”, gogoratu du irakasleak. 
Behin “kanpoko gazteei beren 
etxera ongietorria emateak 
bertako ikasleei sortzen 
dien  urduri tasuna” 
gaindituta, ikastolara 
abiatzen dira afaldu 
eta festa bat ospa-
tzeko. “Aurten, punk 
talde bat duten ikas-
le batzuk frontoian 
kontzertu bat ema-
tera animatu ziren”, 
gehitu du Rodríguezek.

Bere hitzetan, 14 eta 16 
urte bitarteko nerabeentzat 
onuragarria da alkoholik gabeko 
festa batez disfrutatzea, adin honetan 
maiz hasiak direlako dagoeneko loka-
lean garagardoak edaten, eta festa al-
koholarekin identifikatu ohi dute.

Hurrengo goizean, gosaldu eta au-
tobusetan joaten dira Bardeetara. Ar-
tzainaren Monumentutik abiatu eta 
Bardeetako Castildetierra tontor eza-
guneraino doa Martxaren lehen zatia. 
20 kilometroak bizikletaz egin ostean, 
hamaiketakoa jateko geldialdia egiten 
dute. Ez da arraroa izaten bertan argaz-
kiren bat atera eta atsedenaldia hartze-
ko aprobetxatzea, ezta buruen gainetik 
hegazkin militarrak pasatzen ikustea 
ere, Bardeetako tiro eremuan manio-
brak egiten ari direla.

Rodríguezek gogoan du Argian kla-
seak ematen hasi eta lehergailu bat en-
tzuterakoan hartzen zuen sustoa: “Lu-
rrikara zela pentsatzen nuen”. Ikasleak, 
ordea, aski ohituta daude eztanden 

danbada entzutera. “Bardeeta-
ko Martxara Euskal Herri-

ko beste lekuetatik dato-
zenek ez dute horren 

berririk eta harrituta 
geratzen dira; ba-
daezpada ere, tiro 
eremura sar ez dai-
tezen zaintzen ego-
ten gara irakasleok”.

H a m a i k e t a k o a 
hartu eta gero, biga-

rren txanpari ekiten 
d i o te :  a l d a p a t s u a g o a 

eta gogorragoa da bigarren 
zatia. “‘Nik ez dut egingo’ sarri-

tan entzuten da”. Erriberan euskara-
rekin ere antzeko zerbait gertatzen 
da. Rodríguezek dio inguruko hainbat 
gazteri ez zaiela naturaltasunez atera-

tzen euskaraz egitea, ez dutela ama hiz-
kuntza. Gainera, Argia ikastolako 200 
ikasleetatik asko Nafarroa hegoaldeko 
herrietatik datoz, “eta zonalde horietan 
ez da euskaraz egiten ia inoiz; egune-
rokoan ez dute erabiltzen”. Horregatik 
ere bada interesgarria euskara erro-
tuago dagoen beste ingurune batzue-
tatik gerturatzea gazteak, eta Nafarroa 
hegoaldekoekin hizkuntza horretan so-
lastatzea. 

ofiziAltAsunAren beHArrA
Euskara ez da ofiziala Erriberan eta 
zonifikazioaren ondorioz, zonalde “ez 
euskalduna” deiturikoan hezkuntza sis-
temak ez du D ereduaren irakaskuntza 
bermatzen. Nafarroako lurraldearen 
%43az ari gara eta zehazki, 180.000 
biztanleri eragiten die horrek (Nafa-
rroako biztanleriaren %28). 110 udalek 
kudeatutako 4.215 kilometro koadro di-
tuen eremu honetan guztian, Argia ikas-
tolaz gain bakarrik sei ikastetxe publi-
kok (Caparroso, Zarrakaztelu, Castejón, 
Zentroniko eta Lodosakoak) eta itun-
peko batek (Lodosako Ibaialde Ikasto-
lak) eskaintzen dute euskaraz ikasteko 
aukera, eskari nahikoa baldin badago. 
Hori bai, Lehen Hezkuntza bukatuta-
koan akabo, ez dago goragoko ziklorik 
ikastetxe horietan, eta denek dute PAI 
ingeles eredu polemikoa, Ibaialdek izan 
ezik. Tuteran, hegoaldeko hiri nagu-
sian, bat bera ere ez dago. “DBH bukatu 
ondoren, ikasleek kanpora joan behar 
dute, ikasketekin jarraitu nahi izanez 
gero”, azaldu du Rodríguezek.

Argia ikastolako 
200 ikasleetatik asko 
Nafarroa hegoaldeko 
herrietatik datoz, “eta 

zonalde horietan ez da 
euskaraz egiten ia inoiz; 

egunerokoan ez  dute 
erabiltzen"
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Heziketa Fisikoko irakaslearen esane-
tan, Argiako azken mailako ikasleak, 4. 
DBHkoak dira Bardeetako Martxan eus-
karaz aritzeko ardura handiena hartzen 
dutenak: “Heldutasun puntu hori dute da-
goeneko eta kanpoko ikasleekin euskaraz 
harremanak egiten saiatzen dira”. Beraiek 
izan ohi dira baita ere Castildetierratik 
Yugoko Amabirjinarainoko 11 kilometro 
dituen Bizikleta Martxaren bigarren txan-
pa egitera lehenengo ausartzen direnak.

“Zati honetan ikusten ditugu toma-
te aurpegi gehien”, aipatu du barretsu 
Soinketako irakasleak. Hala ere, eus-
kararen erabilerarekin gertatzen den 
modu berean, hasieran gorritu bai, 
baina azkenean Euskal Herriko talde 
handi baten indarrak “nerabe lotsa-
tiak animatu” eta Martxaren bigarren 
txanpa ia denek egiten dute. Amaie-
ran, migak eta txistorra bazkari tipiko 
aparta dute zain.

“Ikasle ohiek kontatuta, gerora irri-
barretsu gogoratzen duten esperientzia 
izaten da hau”. Eta esperientzia errepi-
katzen jarraitzeko asmoa du Argia ikas-
tolak. Gaur egun, Bardeetako Martxaren 
helburu nagusia da Erriberako ikasleen 
artean euskara sustatzea; etorkizunean, 
nahiko lukete Euskal Herriko txoko ho-
netan euskarak akuilurik behar ez due-
la-eta, naturaz gozatzea izatea Martxa-
ren helburua, ez besterik. 

BArdEEtAko MArtXArEn AzkEn EdizioAn pArtE hArtU dUtEn gAztEAk, tUtErAko UdALEtXE AUrrEAn. 
EzkErrEko orriko ArgAzkiAn, irAitz rodrígUEz irAkASLEA, AtzEAn ArgiA ikAStoLA dUELA.

Edukiak
Iñaki Sanz-Azkue 
biologoa

Ikuspegi pedagogikoa
Lore Erriondo 
EHUko irakaslea

Marrazkiak
Eñaut Aiartzaguena
irribarrez.info

15 €
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azoka.argia.eus

karta-jokoa

Euskal Herriko lurralde banatako 
zazpi ekosistema eta 
42 animalia ezagutuko ditugu.

Ezagutu 
Euskal Herriko 
animaliak!
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aspaldi ari zen lantaldea gaiarekin bueltaka, eta antza 
inprimategiko lankideei esker, komunitateko kideek 
plastikorik gabe jasoko dute aldizkaria aurrerantzean. 
erabaki honekin milaka plastiko poltsa gutxiago sortuko 
ditu argIak astero. emaitza ikustean erredakzioan 
entzun zen oihua errepikatuz: gora patata!

   laNDer arbelaitz mitxeleNa       DaNi blaNCo

Hondakinak gutxitu behar ge-
nituela argi genuen, plastikoa 
kendu behar genuela gure 
produktu guztietatik, min 
ematen baitzigun. Ikusten 

genuen aukerak bazeudela aldatzeko", 
hala hasi da Bego Zuza ARGIAko lehen-
dakaria, astekaria komunitateko kideei 
bidaltzeko erabiltzen zen plastikoa ken-
tzearen zergatiaz galdetuta. "Uda aurre-
tik, gure enpresa taldeko Antza inprima-
tegiko lankideekin hitz egin genuen ea 
material konpostagarririk lor zezaketen, 
ea aurkitzen zuten modua egun dituz-
ten makinekin bateragarria izango zen 
zerbait egiteko. Denok ikusi genuen oso 
interesgarria zela hori lortzea, ez gure-
tzat bakarrik, baita beraiek inprimatzen 
dituzten beste aldizkarientzat ere". Esan 
eta egin, patataren fekularekin egindako 
zorroetan joan dira jada milaka ale lehen 
aldiz, harpidedunek ondoren berrerabili 
edo edukiontzi marroian utz ditzaten.

Katean ari dira lanean Antzako lan-
gileak. Jordi Cuixart preso politikoa 
azalean daraman aldizkaria dagoeneko 
inprimatu eta grapatu ostean, batek al-
dizkariak zinta mugikorrean jartzen ditu 
banaka, beste batek etxe honen men-
deurrenerako Koldo Izagirrek landutako 
lamina bana jartzen die gainean, beste 
batek harpidedunen izena eta helbidea 
daramaten papertxoak, eta astekariak 
postaz bidaltzeko zorro batean sartzen 
ditu makinak. Honek mekanikoki moz-
ten du eta ondoren beste pertsona batek 
hartu eta palet baten gainean jartzen 
ditu posta kodeen arabera multzokatuta.

“Finagoa da pixka bat, zailtasun txi-
kiren bat izan dugu makinarekin, para-
metro batzuk aldatu behar izan ditugu, 

baina ongi geratzen da, ez digu gerra 
handirik eman”, dio Egoitz Borda Antza 
inprimategiko langileak.

"Guretzat berritzailea da, eta gure 
hornitzaileak esan digunez beraiek ez 
daude ohituta material honekin lan egi-
tera, beraz, guk dakigula ez da ohikoa", 
dio Bordak. "Az-
ken finean, gaur 
egungo garaieta-
ra eraldatzen ari 
zarete proiektua, 
eta aldaketa guz-
ti hauek guretzat, 
inprimategi gisa, 
onak dira".

"Ideala litzate-
ke zorrorik gabe 
bidali ahal izatea, 
b a i n a  C o r r e o s 
posta zerbitzuak 
behartzen gaitu 
helbide bakoitza 
etiketatu eta zo-
rro batean sartze-
ra. Bestalde, tin-
tak eta plastikoa 
oso kutsakorrak 
d i re n  h e i n e a n , 
gu aspalditik tin-
ta ekologikoekin 
ari gara lanean. 
Antza inprimate-
gia inprenta berde bat izateko egiten ari 
den bidea oso interesgarria da, eta guri, 
proiektu bezala, indar handia ematen 
digu", dio Bego Zuzak.

Azken urte luzeetan ekonomia sozial 
eraldatzaileko proiektu gisa, egunero-
ko jardunarekin lotutako gaiei buelta 
asko ematen ari da ARGIAko lantaldea. 

Izan Iberdrola kendu eta Goienerrekin 
kontratatzea energia, barne-antolaketa 
horizontaltzeko prozesuak, harpidetza 
eredu ez-komertzialak, kultura librea 
sustatzea, eta burujabetzarekin lotutako 
beste kontu gehiago. Baita, paperezko al-
dizkari  bat izaki, ingurumenarekin izan 

beharreko harre-
mana ere. Zuza-
ren hitzetan ez 
da kasualitatea 
hartutako eraba-
kia, ARGIAn topo 
egin baitu beste-
ren artean Her-
nanin eta Usurbi-
len hondakinen 
k u d e a k e t a r e n 
gaiarekin borro-
kan ari den jen-
de ugarik. "Oso 
kontzientziatuta 
gaude gure hon-
dakinekin,  eta 
gainera, Lasar-
te-Orian gaude, 
ondoan erraus-
t e g i  m u n s t r o 
bat  eraikitzen 
ari zaizkigu, eta 
a h a l  d e l a  g u k 
ez diogu janik 
emango. Horko 

kea eta zikinkeria arnastu beharko di-
tugu, baina ez da izango guk paso egiten 
dugulako eta hondakinen kudeaketa 
hobeagoaren alde ahal dugun guztia 
egiten ez dugulako. Pauso txikiak ema-
nez, poz handiak hartzen ari gara, au-
rretik ezinezkotzat jotzen diren oztopo 
ugari gainditzen ari baikara". 

200.000 plastiko poltsa 
gutxiago urtean
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Z ortzigarren ikasturtea du Se-
mente –galizieraz “hazia” esan 
nahi du– eskola galiziarrak. 
Inor gutxik espero zezakeen 
administrazioaren babesik 

gabe jaiotako hezkuntza proiektu ba-
tek, sortu zenean gainera hiru haurren 
parte-hartzea soilik izanda, dagoeneko 
ehun haur izan zitzakeenik. Hala, itxa-
ropentsu eta ilusioz lanean jarraitzeko 
motibo direla azaldu du Marta Santos 
Sementeko pedagogia arduradunak, 
baina, beste aldetik, “tristea” dela dio 
Galiziako Xuntak proiektuarekiko eta 
arazo linguistikoarekiko interesik ez 
azaltzea: “Aintzat hartu beharreko eska-
ria dugu Sementen; galiziarrek arazoa 
ikusten dute behintzat”. 

Santiago de Compostelan piztu eta 
gauzatu zen ideia 2011n. Orduan, gaur 
ere nagusiki jorratzen duten adin tartean 
hasi ziren lanean, 2 eta 6 urte bitarte-
ko haurrekin. Orduz geroztik, urtez urte 
makina bat ikasle, guraso eta irakasle 
batu dira proiektura, gehien-gehienak 
Coruña, Vigo edo Lugo ingurukoak. Gaz-
teenen lan-ildora batu dira guztiak, izan 
ere, aurtengo ikasturtera arte Haur Hez-
kuntzan baino ez dira aritu; aurten, lehen 
aldiz, Lehen Hezkuntzan murgildu dira.

“Kostata, baina lortu dugu administra-
zioak elkartearen oinarri juridiko berria 
onartzea, Lehen Hezkuntza tradizionala-
ren parekide izateko”, dio Santosek. Izan 
ere, Sementek eskaintzen duen Haur Hez-
kuntzako garaia amaituta, haurrak eskola 
tradizionaletara bidali beharrean ziren. 
Orain, aldiz, 12 urtera arte galizieraz hazi, 
hezi eta ikasi ahal izango dute haurrek.

ikAstetxeAk HiriguneetAtik 
AldendutA
Proiektuaren irekitasuna mantentzea 
behar-beharrezkoa eta, are gehiago, zen-
tzuzkoa dela dio Santosek zentro gehiago 
irekitze nahi horretan. “Printzipio ko-
mun batzuk ditugu, elkarteko kide guz-
tiok bete behar ditugunak; oinarrizkoa, 
hargatik sortu ginena, galiziera hutsez-
ko eskolak izatea da”. Galizierazko ko-
munitate txiki horren baitan, kalitatezko 
hezkuntza eraldatzailea eskaintzea ere 
badute helburu, nahiz eta zentro bakoi-
tzaren esku dagoen pedagogia eredua 
diseinatzea edo besteren bat oinarritzat 
hartzea; Italiako Reggio Emilia hezkun-
tza sistema, adibidez.

Proiektu komunitarioa izanik, bizila-
gun ororengana iristea dutela helburu 
azaldu du Santosek, eta, hargatik, ezar-

tzen duten ikasturteko kuota denen es-
kuragarri izateko modukoa dela uste 
du, irabazi asmorik gabeko elkartetzat 
baitute euren burua. Horrez gain, argi 
dute euren herriaren ezagutza lantzea 
funtsezkoa dela, eskola publikoek uzten 
duten hutsunea betetzeko. “Naturarekin 
eta ingurumenarekin gazte-gaztetatik 
kontaktua izatea beharrezkoa da, eta lu-
rra lantzen eta ingurumena zaintzen ira-
kasten diegu haurrei”. Hargatik, eskolak 
hirien erdigunean kokatu edo ikasge-
lak baino ez dituzten eraikinetan jardun 
beharrean, naturarekin kontaktua izan 
dezaketen guneetan egotea lehenesten 
dute –lorategiak, ortuak eta oilategiak 
dituzte zenbait zentrotan, adibidez–.

Galiziera hutsez diharduen eskola 
eredu bat baino gehiago da Semente. 
Naturaren ezagutzaz gain, kultura ga-
liziarra bultzatzea du beste helburue-
tako bat: “Herrien eta auzoen berri 
ematea garrantzitsua dela iruditzen 
zaigu, eskola publikoek Espainiako Es-
tatuan jartzen dutelako fokua, eta ez al-
diz Galizian”. Hala, bertako herrien eta 
auzoen historiaren berri ematen diete 
haurrei, haiengana egokituta, azken fi-
nean, “nondik gatozen jakitea beha-
rrezkoa delako”. 

galiziera ahul dago azken urteotako datuei 
erreparatuz gero. 14 urtez azpiko %14k soilik 
hitz egiten du galizieraz, eta adin txikikoak 
diren guztiak kontuan hartuta, kopurua ez da 
%20ra iristen. era berean, galiziera hutsez ari 
diren ikastetxe kopuruak gora egin du, beti 
ere herri ekimeneko Semente egitasmoaren 
eskutik, hezkuntza sistema publikoan oso 
urri baitira galizieraz ari diren ikastetxeak.

Ehun ikasle eta 
sare bat Galizian

  gorka peñagarikaNo goikoetxea  

   semeNte eskolak
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galiziera hutsezko 
herri ekimeNeko ikastetxeak
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eskolA nAzionAlA sortu dute
“Proiektua abian jartzerako unean, oina-
rritzat genituen halako makina bat esko-
la eredu eta haietatik elikatu gara; tar-
tean, Ikastolak. Gurasoen parte-hartzea, 
adibidez, funtsezkotzat ikusten genuen, 
Sementeko kide gehienok guraso garela-
ko eta hala sentitzen genuelako. Gainera, 
proiektuan gabiltzan gehienok eskola 
publikoko irakasle gara eta, nik uste, la-
gungarri zaigula Sementen lantzerako 
orduan”, dio Santosek.

Horizontaltasunean eta batzar bidez 
funtzionatzen dute Semente eskola gali-
ziarrek, koordinatzaileek, hezitzaileek eta 
gurasoek osatutako mahai inguruan. De-
nen parte-hartzea, denen iritziak entzutea 
eta denak proiektuaren parte sentitzea 
dute xede, izan ere, horizontaltasuna ar-
datz duen eskola den heinean, hezkuntza 
komunitarioa osatu behar dela uste dute. 

Dena den, aurrez aipatu bezala, es-
kola bakoitzaren ardurapean geratzen 
da bertako jardun guztia– Sementeren 
printzipio nagusiak errespetatuz, noski–, 
bertako funtzionamenduaren nondik no-
rakoak eta praktikan jarriko den hezkun-
tza eredua. Hala eta guztiz ere, Galiziako 
eskola nazionala sortu zuten duela zen-
bait urte, herrialdean barrena zentroak 
zabaltzen joan ahala. “Koordinazio bate-
ratua eta etengabea emateko beharrez-
kotzat jo genuen eskola nazionala sor-
tzea, izan ere, bestela ez zuen zentzurik 
izango honek guztiak”, dio Santosek. 

 ez dute bAbes instituzionAlik
“Tristuraz diot, baina egia esan ez dut 
uste egungo politikek zerbait egingo lu-
ketenik galizieraren alde; horregatik hasi 
ginen gu geure kabuz, oinarrizko eskubi-
dea baita hizkuntza”. Galiziera hiztunen 

kopuruak beherantz egin du ordea, eta 
Santos berak ere dio “ia ezinezkotzat” 
ikusten duela hirietan galiziera zertxo-
bait indartzea: “Hiri handietan ez da gali-
zieraz egiten, eta haurrek hezkuntza gaz-
telaniaz jasotzeko aukera baino ez dute”.

Antzeko proiektuetara gerturatu da 
Semente. Ikastolen Elkartearekin hitzar-
mena sinatu zuen maiatzean, egoera so-
ziolinguistikoari dagokionez lotura du-
ten bi herri direlako. “Elkarrengandik 
ikasteko balioko digun aliantza da”, adie-
razi zuen Koldo Tellitu Ikastolen Elkarte-
ko lehendakariak akordioa sinatu berri-
tan. “Ia 50 urteko aldea dago ikastolen 
eta gure artean, baina eurak hasi ziren 
bezala hasi gara gu ere, eta elkarlana ga-
rrantzitsua da”, uste du Santosek. Azken 
finean, bi komunitate txikiren arteko el-
karlana kooperatibismoa delako, hori-
zontaltasunaren eredu. 
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    xabier letoNa

Gerra garaian Ezkaba gainean / 
presondegi izugarria egon zen. / 
Ondoren gaztetxo nintzela soilik 
soldadu talde bat zegoen. / Etxe 

asko eraiki zituzten / herri txikitan, Ez-
kabapean / auzo berritan, Ezkabapean. / 
Ezkabapean, poza eta mina neure biho-
tzean”. Balerdi Balerdi musika taldearen 
Ezkaba kantaren lerroak dira, herrita-
rren memorian eta orainean grabatuta-
ko zertzeladez osatua.

1938ko ihesa iltzatua da min ho-
rretan, mendiaren memorian. Ezkaba 
gaineko presondegiko ehunka presok 
–2.500 ziren orduan– Europako espe-
txe batean inoiz izan den ihes handiena 
egin zuten: 798 presoetatik gehienak 
harrapatu zituzten ihesaldiaren ondo-
rengo ehizan eta 206 hil; hiruk bakarrik 
lortu zuten Ipar Euskal Herrira iristea, 
Urepelera. San Kristobal gotorlekua es-
petxe bihurtu zuten 1934an eta zeregin 
hori eman zioten 1945a arte.

Iruñerria airez kontrolatzeko estra-
tegikoa zen Ezkaba eta 1878an Espai-

niako Errege Alfonso XII.enak agindu 
zuen bere izena eramango zuen gotor-
lekua eraikitzeko. 1919an bukatu zu-
ten, baina behin ere ez zuen bere hel-
buru militarra bete, hegazkinak gerran 
erabiltzen hasi zirelako ordurako eta 
hauekin mota horretako gotorlekuek 
euren zentzu militarra galdu zutelako. 
Gaur egun eraikina Espainiako Defen-
tsa Ministerioarena da, eta 1991 arte 
soldadu talde bat mantendu zuten ber-
tan. 2008. eta 2009. urteetan obrak 
egin zituzten gotorlekuan, besteak bes-
te hiru harresi botaz; talde memorialis-
tek salatu zutenez, gotorlekuari kartze-
la izaera kentzeko egin zuten hori. 

Dagoeneko eraikina guztiz hondatu-
ta dago eta han ez da soldadurik, bai-
na militarrek mendiaren magalean ja-
rraitzen dute, Aitzoaingo kuartelean. 
1965ean eraiki zuten eta bertara era-
man zituzten Iruñeko kuarteleko mili-
tarrak. Bere une gorenetan 2.000 sol-
dadu ere hartu izan ditu, baina gaur 
egun ehunka gutxi batzuk daude.

MilitArrAk lur gose
Bata edo bestea dela, Aitzoaingo milita-
rrek sarri ematen dute zeresanik, sute 
bat dela, tiro ihesak, gotorlekua, kirol 
ekitaldiak edo orain tiro eremuarekin. 
Azken asteotan ahoz aho ibili dira haien 
bi proiektu: bata, tiro eremuko eraikun-
tza, eta bestea, horren karietara erai-
ki nahi duten hesia. 2019ko ekainean 
Defentsa Ministerioak baimena eskatu 
zion Berriobeitiko Udalari –Aitzoaingo 
kontzejua udal horretakoa da– tiro ere-
mutik Ezkaba tontorrerainoko 52 hekta-
reako lur sail bat hesitzeko. Itxitura jus-
tifikatzeko arrazoi nagusia honakoa da: 
“Herritar zibilak Aitzoaingo CMTak –tiro 
eremua– duen hedaduraz kontzientzia 
daitezen” (“concienciar al personal civil 
del alcance de la propietad denominada 
CMT Aizoain”). Ezhoikoa eta bitxia bada 
ere, lizentzia eskaera ekainean egin 
zuen armadak, baina proiektua otsai-
lean bidali zion udalari. 

Militarrek eurentzat hartzen dute 
hesi nahi duten lur zatia, baina udalak 

nor direnetik daramatzate elkarri 
begira mendiak (885 m) eta hiriak, 
garaian garaiko harreman moldea josiz. 
gehienetan herritarren ustiaketarako 
lur izan da, azken mendeetan gotorleku 
eta orain, batez ere Iruñerriko milaka 
herritarren aisialdirako espazio. 
mendiaren hegoaldean dira espainiako 
armadako américa erregimentua eta 
bere tiro eremua. azken asteetan berriz 
ere entzungai dira.

Ezkaba eta 
Iruñerria
Elkarri begira eta militarrak tartean  
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gezurtatu egin du hori eta irailaren ha-
sieran obrak hasteko baimena ukatu 
zien. Udalak katastroetan eta bestelako 
erregistroetan egindako azterketan lur 
horiek Berriobeiti eta Berriozarrenak 
direla argi agertzen da, eta mendi gai-
neko lursail bat hainbat herrik parteka-
tzen dute. Militarren asmoak zalapar-
ta handia sortu du Iruñerrian, besteak 
beste proiektuak mendia goitik behera 
zatitzen duelako, animalia, oinezko eta 
bizikletentzat diren hainbat bide itxiz. 
Militarrek beste proiektu bat aurkeztu-
ko dela diote eta horretan bide horiek 
errespetatuko dituztela.

bAiMenik gAbeko obrAk
Eraikinaren proiektua are eta okerra-
go bideratu dute militarrek, ez baitiote 
legez beharrezkoa den obra baimena 
eskatu udalari eta honek obra gelditze-
ko agindua eman zien irailaren 24an. 
Julian Bator Navarra Sumako alka-
teak adierazi duenez, udalak Espai-
niako Defentsa Ministerioari iragan 

abuztuan eskatu zion azaltzea zergatik 
egiten ari ziren eraikina, baina minis-
terioak ez duenez ezer erantzun horre-
tarako jarritako epean, berau gelditze-
ko agindu du.

Argazkietan ikusten denez, eraikina-
ren ingurumen eragina oso handia da 
eta Bator alkateak militarrei abuztuan 
egindako bisitan sikiera berdez pinta-
tzeko eskatu zien. Ekainaren 4an ere, 
alkate izendatua izan ondoren, korte-
siazko bisita egin zuen kuartelera.  

Bizpahiru urte daramatzate tiro 
eremuan barrakoiak eraikitzen eta 
Iruñeko kartzela berria egin zutenean 
bertatik 7.000 bat kamioi lur eraman 
zituzten tiro eremuan egokitzapenak 
egiteko. Dorrea urte hasieran hasi ziren 
egiten, baina herritarrak hilabeteeta-
ra ohartu ziren bere izaeraz, bigarren 
solairua –lau ditu– ikusi zutenean. Ez 
da halakoak egiten dituzten lehen aldia 
eta duela bi urte kuartelean baimenik 
gabeko ormigoizko hesia eraiki zuten 
baimenik gabe.
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tiroAk etA suteAk
Felix Remirez EH Bilduko zine-
gotzia da Berriobetin eta berak 
dioskunez, “ohituta daude nahi 
dutena egitera”. Hala ere, bere us-
tez oraingo proiektu hauek oso 
arraroak izan dira. “Batetik, haie-
nak ez diren lurrak eurenak be-
zala aurkeztu dituzte, bestetik, 
dorrerako baimenik eskatu ez eta 
proiektu hauekin aurrera jarrai-
tu nahia… bazirudien gainbehe-
ran zihoala kuartela baina orain 
badirudi berpiztu nahi dutela”.

Edozein modutan, militarreki-
ko arazoak ez dira oraingoak, tiro 
hotsak eguneroko ogia bihurtu 
dira inguruko herritarrentzat eta 
hainbatetan ere istripuak eragin 
dituzte. Horietako batzuen on-
dorioz suteak ere piztu izan dira 
Ezkaban, larriena 2000. urtean 
gertatua, zeinaren ondorioz 100 
hektarea mendi erre ziren. Erre-
tako pinudietako jabe batek au-
zitara eraman zituen militarrak 
eta epaiak arrazoi eman zion: 
militarrek tiro eremuan jaurtita-
ko kezko lehergailu batek sortu 
zuen sutea; ez zen inolako zigo-
rrik izan ordea, epaiaren arabera 
“ezin zelako jakin zeinek jaurti 
zuen potea”. 

Remirezek ere gogoan du nola 
erori zen subfusilez jaurtitako gra-
nada bat herriaren erdigunean: “Fo-
ruzainek deitu zituzten militarrak, 
hauek eraman zuten granada eta 
listo, ez zen ezer gertatu”. Zinego-
tziaren esanetan, militarrek sarri 
izan dituzte auziak inguruko udal 
eta herritarrekin, batez ere tiro 
eremua medio, edo bideak ixteaga-
tik eta lurren jabetza kasuengatik. 
2018an 1938ko ihesa oroitzen zuen 
mendi lasterketa bat bertan behera 
utzi behar izan zuten antolatzaileek, 
lasterketaren babesleen artean Es-
painiako Armada agertzen zelako: 
orduko borreroak egungo babesle 
izan nahi zuen, baina talde memo-
rialisten protestek lasterketa bertan 
behera uztea ekarri zuten.

2016tik aurrera Ezkaba Par-
kearen proiektua bideratzen ari 
dira inguruko udalak eta Iruñerri-
ko Mankomunitatearen artean eta 
laster aurkeztekoa da. 11 km2 ditu 
parkeak eta bere helburua lurren 
ustiaketa, aisialdirako prestatzea 
eta ingurumen aldetik behar di-
tuen neurriak bideratzea izango da. 
Denetik arautuko du planak, salbu 
eta militarrak bertan mantentzea. 
Horretarako denbora eta plan sen-
doagoa beharko dute iruindarrek. 

XIII. mendean jada bazen San Cristo-
bal izeneko baseliza bat Ezkaba men-
dian, XIX. mendera arte iraun zuena. 
Ondorioz, San Cristobal izenarekin ere 
ezagutzen da mendia. Alfonso XII.a go-
torlekua egin zutenean desagertu zen. 
XIII. mendekoa da, halaber, Ezkabako 
gaztelua; han babestu ziren 1276an 
Iruñeko Navarreriako Gerrako buruza-
giak, hauek armada frantsesaren aurka 
borrokatu ondoren. 1750etik 1760ra 
ere gotorleku txiki asko eraiki ziren Be-
rrobeititik eta Arreraino. Eta Artikako 
lurretan, XIX. mendean kanpamentu 
militar bat ere izan zen.

Egungo gotorlekua egiteko, Espai-
niako Armada 1877an hasi zen lur des-
jabetzeekin eta orduan egin zen Arti-
katik tontorreraino daraman egungo 
pista, autoz goraino igotzea ahalbide-
tzen duena. 1913an egin zen egungo 
tiro eremuko lurren desjabetzea eta 
Aitzoaingo kuartela egiteko lurrena 
1965ean. Joseba Saiz iruindarra Elkar-
ten bizi da azken 35 urteetan eta zine-
gotzia izan zen Berriobeitin 90eko eta 
iragan hamarkadetan, eta dioenez, une 
batean bazirudien militarrek bazutela 
gotorlekuaren jabetza beste erakun-
deren baten eskuetan uzteko asmoa: 
“Elkarrizketak ere izan ziren Berriobei-
tiko Udalarekin, baina azkenean ez zen 
ezertan mamitu”. Espainiako Armada-
ren webgunean jartzen duenez, armada 
“gotorlekua berrerabiltzeko kudeaketa 
eredu partekatua aztertzen ari da beste 
erakunde publiko batzuekin”.

Historiaurreraino eginez, Brontze 
eta Burdin Aroetako hainbat herrixka 
ere izan ziren Ezkaban, horietako ga-
rrantzitsuenetakoa egungo Artikako 
lurretan. Gizakiak beti ustiatu du Ezka-
ba. Duela gutxi arte hegoalde ia osoan 
mahastiak ugariak ziren. Ia herri guz-
tietan izan dira harrobiak, ustiatuenak 
Artika, Aitzoain eta Berriozarrekoak. 
1512 eta 1515a artean, adibidez, harro-
bi guztiek topera jardun zuten Iruñeko 
Gotorlekuaren eraikuntza harriz horni-
tzeko. Antsoain eta Artikan silize meha-
tzak ere egon izan dira. Iparraldera 
dago Ezkabarte udalerria mendia-
ren ipar guztia hartzen duen bai-
laran, 1816 biztanle eta hamaika au-
zoz osatua eta, seguruenik, Iruñerriko 
parajerik ezezagunena. 

MAHAstiAk, 
HArrobiAk etA 
gotorlekuAk
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Sortzetik hiru hamarkadara lortu zuen in-
dar politiko bilakatzea Greziako Egunsen-
ti Urrekara alderdiak, 2012ko hauteskun-
deetan parlamentuko hirugarren indarra 
izatera iritsi zenean. Zazpi urteren ostean, 
alderdia gainbeheran da: uztaileko hau-
teskundeetan ez du ordezkaritzarik lortu. 
Eurodiputatu bakarra lortu zuten, Yanis 
Lagos, eta honek baja eman zuen alder-
dian, beste bat sortu asmoz. Bide bera ja-
rraituz, asko dira alderditik ospa egin du-
ten alderdikide ohiak.
 Alderdikideen ihesa ez da gainbehera-
ren adierazle bakarra. Parlamentuko atee-
tan geratu izanak diru ofizialaren iturri 
gabe utzi du alderdia, eta horrek egoitzak 
ixtera derrigortu ditu. Sinbolikoa izan da, 
adibidez, Atenasko Mesogeion etorbidean 
zeukaten egoitza nagusiari giltzarrapoa 
jarri izana. Horrez gain, eraso zibernetiko 
batek alderdiaren webgunea funtziona-
menduz kanpo utzi zuen, eta horrela da-
tza ordutik.
 Faktore horiei batu behar zaie 2015etik 
martxan den alderdiaren kontrako ma-
kroepaiketa, zeinaren bidez frogatu nahi 
den Egunsenti Urrekara alderdi politiko 
bat izatetik urruti, antolakunde neonazi 
paramilitarra dela. Lau urtez luzatu os-
tean, baliteke hilabete gutxiren bueltan 
alderdia antolakunde kriminaltzat jotzea.

ORAIN 6 URTE HASITAKO GAINBEHERA
Publicon argitaratutako artikuluan, Emma 
Pons Valls kazetariak 2013ko irailaren 
18an jazotako gertakaria jo du gainbehe-
raren abiapuntu. Irailaren 17tik 18rako 
goizaldean ‘Killah P.’ ezizenez ezaguna zen 
Pavlos Fyssas rap abeslari antifaxista hil 
zuen labankadaz alderdiko kide Yorgos 
Rupakiás-ek, kupulatik jasotako aginduak 
jarraituz. Fyssasen familiak epaiketan 
aurkeztutako frogen arabera, Yanis La-
gos izan zen hilketa agindu zuena. Rapea-
tzailea ez zen izan alderdi neonaziaren 
lehen biktima mortala, hilabate batzuk 
lehenago Shehzad Luqman migratzaile 
pakistandarra hil baitzuten Atenasen. 
Fyssasen kasuan, baina, erasotzailea se-
gidan atxilotu zuten, eta Ponsen hitzetan 
“ez Egunsenti Urrekarak ez poliziak ezin 
izan zuten kasua ezkutatu”. Jakina baita 
poliziak askotan kolaboratu duela alderdi 
neonaziarekin.
 Fyssasen hilketa jazo eta egun gutxi-
ra, alderdiko kupula eta diputatu guztiak 
atxilotu zituzten, hauen aurkako bide 
judiziala abiatuz. Atzerapenak tarteko, 
2015eko apirilaren 20an hasiera eman 
zitzaion oraindik martxan den makroe-
paiketari. Hainbat kasu barnebiltzen ditu 
epaiketak, eta 68 auzipetuei leporatzen 
zaie hil izana, antolakunde kriminaleko 
kide izatea, eta arma eta droga ilegalak 
edukitzea, besteak beste.

BORROKA ANTIfAxISTAREN 
GARAIPENA
Egunsenti Urrekararen gainbehera hau-
tes porrotetik harago doala azaldu du 
Hibai Arbide Aza kazetariak El Salton. 
Alderdia izatetik urruti, SA hitleriarren 
itxurara sortutako antolakunde parami-
litar neonazia dela azaldu du, eta indar-
keriaren erabilera instrumentala eta sis-
tematikoa egin dutela. Beren erasoek jo 
puntuan jarri dituzte hainbat kolektibo. 
Arbideren hitzetan, alderdiaren eragina 
parlamentutik harago nabarmen zabaldu 
den era berean, “porrotaren arrazoiak 
ere hauteskunde logikatik harago bilatu 
behar dira”. Kazetariaren aburuz, hautes-
kundeetako porrotak eragindako funts 
ekonomikoaren galera azken kolpea izan 

bada ere, alderdia erortzear zen mugi-
mendu antifaxistak egindako lanari esker.
 Greziako mugimendu antifaxistaren 
ildo estrategikoak lau izan direla azaldu 
du, denak elkarrekintzan jarritakoak: 
mobilizazio jendetsuak, plataforma ire-
kiak, jazarpen judiziala eta kaleko kon-
frontazioa.

Mobilizazio jendetsuetan indar era-
kustaldiak egin dituzte, “baina mugi-
menduaren iritzitan beren indarra ez 
datza soilik ekintza jendetsu eta ikus-
garrietan”. Auzoz auzo antolatzen diren 
koordinadora antifaxistak dituzte, eta 
helburu bati jarraiki jarduten du bakoi-
tzak bere eremuan: egunerokoan, faxis-
tei tokirik ez dutela adieraztea. “Soilik 
2017 eta 2018 urteen artean, presio 
etengabeko honekin lortu zen alderdiak 
Atenasko eremu metropolitarrean zi-
tuen 32 egoitza ixtea”, dio Arbidek.
 Kaleko presentziarekin espazioen de-
fentsa beren esku izatea ere bilatu dute, 
egitekoa sarri neonaziekin kolaboratu 
duen poliziaren esku utzi gabe. Defentsa 
horretan aurrez aurreko konfrontazioak 
izan dituzte neonaziekin. Arbidek adi-
bide gisa jarri du Agios Panteleimonas 
plazako kasua: Egunsenti  Urrekarak ber-
tan egiten zituen “soilik greziarrentzako” 
janari banaketak, greziar odol donazioak 
eta haur-parkeen itxierak, soilik Grezia-
ko haurrek jolastu zezaten bertan; antifa-
xistek, eremua berreskuratzeko, Distomo 
zentro soziala okupatu zuten bertan. Es-
pazio hori lortzeko bidea ez zen xamurra 
izan: “Borrokak jazo ziren, enfrentamen-
duak faxista eta polizien aurka, komisal-
degietan Egunsenti Urrekarako kide gisa 
identifikatzen ziren poliziek antifaxistak 
torturatu zituzten”, dio Arbidek.
 Bestetik, bide judizialean, abokatu 
talde bat aritu da alderdiko buruak au-
zitara eramaten. Arbidek zehaztu du 
abokatu horiek akusazio gisa jardun 
dutela gerora Egunsenti Urrekararen 
aurkako epaiketetan, bereziki aipatuta-
ko makroepaiketan. Hilabete gutxiren 
buruan heldu daiteke amaierara auzi-
bidea, eta baliteke epaiak espetxe zigor 
gogorrak eskatzea alderdiko kupulako 
kideentzat. 

Greziako eGunsenti urrekara 
alderdi neonazia, deseGite bidean

   amaia lekuNberri aNsola

Parlamentuan hirugarren 
indarra izatetik ordezkaritzarik 
ez izatera pasa da 
alderdi neonazia azken 
hauteskundeetan, eta 
makroepaiketa batek 
antolakunde kriminala dela 
frogatu nahi du. alderdiaren 
gainbehera, baina, ez dator 
soilik haustekunde porrotetik: 
neonazien indar galeran 
oinarrizkoa izan da mugimendu 
antifaxistaren borroka.
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zornotzako espetxea, 
bizidunen hilobia

38 І DeNborareN makiNa

Zornotza (Bizkaia), 1939ko abuztua. 
Zornotzako Emakumeen Espetxe 
Zentrala jarri zuten abian egun El 

Carmelo ikastetxea dagoen eraikinean, 
eta Espainiako estatu osotik errejimen 
frankistarentzat “oso arriskutsuak” ziren 
emakumeak bertara eramaten hasi ziren. 
1947 arte martxan egon zen kartzela honi 
buruzko dokumentazio ofizialik ez dago, 
eta agian horregatik dira ezagunagoak 
Saturrarango eta Durangoko emakumez-
koen espetxeak. Baina horrek ez du esan 
nahi kartzela honek sare frankistan ga-
rrantzirik izan ez zuenik.

Orain, Ascensión Badiola historialariak 
zentroari buruzko lehen monografikoa 
argitaratu du: Individuas peligrosas (Txer-
toa, 2019). Guztira 1.200dik gora presoren 
izenak bildu ditu, baina benetako kopurua 
askoz handiagoa zen. Dokumentazio ofi-
zialik ezean, Estatuko Aldizkari Ofizialera, 
hemerotekara eta beste historialari batzuen 
erreferentzietara jo behar izan du, datu 
zehatzen bila. Eta bertan preso egondako 
emakumeen testigantzak erabili ditu pre-
soek beraiek “bizidunen hilobia” esaten zio-
ten espetxeko baldintza gogorrak jasotzeko.

Izugarrikeriak Zornotzara iritsi bai-
no lehen ere hasten ziren. Pilar Pascual 
madrildarrak kontatu zuenez: “Txerriak 
eramaten zituzten furgoi batean sar-
tu gintuzten, eta igotzean zera entzun 
genuen: Ez hurbildu horra, izkina ho-
rretan kaka egin behar izan dugu, ez 
geneukalako non egin!”.

“Goizean, baraurik, kazo bete ur bero 
ematen ziguten; Maggi botatzen ziotela esa-
ten ziguten, baina ez zuen inolako zapore-
rik”, Nieves Torresen hitzetan. Elikadura 
baldintzak hain muturrekoak ziren, 1942an 
gose greba egitea erabaki zutela. Hiru egu-
nez jan gabe egon ondoren, laugarrenean 
“aza eta lau patata zati” eman zizkieten.

Amalia de la Fuente Peral leondarrak, 
haurdunaldiaren azken egunetan eutsi 
ahal izateko, sukaldean lan egitea eskatu 
zuen eta eskaera onartu zioten: “Goizal-
deko lauetan jeikitzen nintzen eta oinak 
oso gaizki izan nituen hainbeste ordu zu-
tik emateagatik eta beroagatik (...) Behin 
baba kargamentu bat iritsi zen eta ba-
rruan zomorroak besterik ez zeuden”.

Elikaduraz gain, osasun eta higiene arazo 
nabarmenak zeuden: “Mediku zerbitzurik 
ez zegoen”, esan zuen Teopista Bárcenak, 
“eta gutxieneko higienerik ez genuen; ez 

zegoen dutxarik eta ganadurako aska estu 
luze bakarra erabil genezakeen garbitzeko”.

Ofizialki erregistratuta egon ez arren, 
espetxean haur txikiak ere bizi (eta hil) zi-
ren. Amen testigantzei esker dakigu haien 
berri, besteak beste, Julia Manzanal ziga-
rro-saltzaile madrildarrari esker: “40 cm 
zabal ziren lastairatan egiten genuen lo, 
bata bestearen alboan, eta haurrak tar-
tean. Gau batez, alaba asko gaixotu zen 
eta Trinidad Gallego presokideak, erizai-
na izanik, meningitisa zela esan zidan, eta 
alabari agur esan behar niola. Eta, hala, 
Julia txikia eta egunero kolorez aldatzen 
zitzaizkion begi eder haiek joan egin ziren 
(...) Gau guztia pasa genuen monjei deika, 
baina, alferrik, ez ziren agertu. Goizean 
iritsi zirenean, hilda zegoen”.

Tomasa Cuevas komunistak hiru hitz 
erabili zituen Zornotzako infernua des-
kribatzeko: “Kaosa, pilaketa eta laztura”. 

Historiaurreko biberoiak
Bavieran (Alemania) Brontze eta Bur-
din Aroko haurren hilobietan aurkitu-
tako buztinezko zenbait ontzitan esne 
arrastoak aurkitu dituzte. Ontzitxoak 
5-10 cm zabal dira eta albo batean zu-
lotxo bat dute. Lehenago ere uste zuten 
biberoi modukoak zirela, baina orain 
ganadu etxekotuaren esnea aurkitu iza-
nak hipotesia berretsi du. Ikerketaren 

emaitzak Nature aldizkarian jakinarazi 
dituzte, eta Bristoleko Unibertsitate-
ko Julie Dunne ikerlariaren arabera: 
“Aztertutako ontziak duela 3.000 urte 
ingurukoak dira, baina 7.000 urtekoak 
ere badaude. Horregatik uste dugu gi-
zakiak Neolitoan hasi zirela haurren 
esnealdiak laburtzen eta bularra ema-
teari goizago uzten”. 
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jakoba errekoNDo
JAkoBA@BiziBArAtzEA.EUS

Lurralde bakoitzean denboran barre-
na gertatzen diren landareen joan-e-
torria gauza naturalena da. Landare 

bakoitza geldirik bizi da, baina espeziea 
hara-hona dabil. Klimak asko hagintzen 
du horretan. Gustuko dituen bizi baldin-
tzak non diren, hara mugituko da lan-
darea. Ondorioz, zaila da esatea landare 
hau hemengoa da eta beste hori ez. Nik 
landareak kulturarekin lotzen ditut, eta 
errazagoa da: landare honekin bizi gara. 
Izan ere, geure kulturan, adibidez, bizi 
dugun paisaia ia oso-osorik geuk landa-
tua da. Landareak ez dira beraiek etorri, 
ekarriak dira, landatuak. 

Palmondoetara bueltatuz, denetatik 
dugu. Bada palmondo bat europartzat 
jotzen dena: palmondo nanoa, Chamae-
rops humilis. Ttipia da, enbor bakarreko 
palmondo gehienak ez bezala enbor uga-
rikoa, eta Mediterraneo ingurukoa da. 
Europan topa ditzakegun gainontzeko 
palmondoak, denak, kanpotik ekarriak 
dira. Mundu osotik ekarri ditugu; azke-
naldi honetan ondo urrutikoak: Seyche-
lleak, Mexiko, Brasil, Trinidad, Zeelanda 
Berria, Moluka, Puerto Rico, Txina, Mada-
gaskar, Papua Ginea Berria, Laos eta abar. 

Hurbilagotik ekarritakoak ere baditu-
gu, ugarienak; Afrikatik edo Asiatik, gehie-
nak Mediterraneoan barrena. Lurralde 
epelenetan, klima leunena duten tokietan 
topatuko ditugu. Maiz esan izan da etxe-

ko atari aurrean palmondoa jartzeko ohi-
tura zutela indianoek edo amerikanoek 
Ameriketatik bueltatutakoan. Baserri au-
rrean Trachycarpus fortunei topatzea ez 
da arraroa. Euskaraz, Txinako palmondoa 
edo kalamu palmondoa esaten zaio. Izan 
ere, indianoei lotutako esaera hori bada-
go ere, palmondo hori Txinako hegoalde-
tik ekarri dugu. Izenean duen “fortunei” 
hori aberastasunarekin, arrakastarekin 
edo fortunarekin erraz lotu badaiteke ere, 
berez lurralde haietako landaredia araka-
tzen urteak eman zituen Robert Fortune 
botanikari eskoziarraren gorazarre du. 
Generoaren izena, Trachycarpus, hazieta-
tik datorkio: trachus “zakarra” eta karpos 
“fruitua”. Palmondo hori erruz lantzen zu-
ten Asian, hostoa enborrean sortzen den 
tokian duen zorro zakar bat biltzeko. Be-
rarekin egiten zituzten erratzak, eskuilak, 
ate zirriak edo lanpasak, euritakoak, loka-
rriak, zakuak, saskiak eta abar. Japoniatik 
ekarri zituzten lehen aleak 1830ean. Ha-
rrezkero hedatu da Europa osoan. 

Geure baserrietara nolaz iritsi zen jaki-
tea ez da erraza izango. Badu fortunaren 
aire hori etxe atarian. Baina baita errafia 
edo antzeko zerbaiten etekina ateratzeko 
saioak egiteko ekarria izango zelako ai-
rea ere... Eta, hortik ote datorkio kalamu 
palmondoaren izena? Izan ere, kalamua 
(Cannabis sativa) zen hemen sokak, loka-
rriak eta ehun zakarrak egiteko oinarria. 

Palmondoz edo palma-zuhaitzez inguratuta gaude. 
kolonizatuta gaude; ala ez?

AtAriko pAlMondoA

IRAKURLEAK GALDEZKA

Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus

Porruari irteten zaion 
bezalako lore edo eta 
hazi sorta luzea irten zaio 
baratxuriari. balio dit 
hazi horrek ereiteko? 

  Ana Agirre

Garatu egin zaizu baratxu-
ria. Garatu edo tontortu, 
zildu, kukulatu, morron-
katu, goiti joan, muskildu, 
hozitu, buztandu, gogor-
tu, burutu. Lorea eman du 
gararen gain gainean eta 
lore horiek haziak. Bara-
txuri batzuek hazia eman 
beharrean baratxuri atal 
txikiak ematen dituzte. 
Atalak badira baratxuri 
arrunta bezala landatu. 
Haziak badira, erein eta 
landarea egitean landatu, 
tipula balitz bezala. Hazi-
tik baratxuri aldaera des-
berdinak izateko aukera 
duzu, ea zer emaitza esku-
ratzen duzun. 
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garazi zabaleta
@tirikitrAnn

antton olarIaga

“nik irudiekin zikindu ditut 
testuAk, orAin irAkurleAri 
dAgokio zikintzen jArrAitzeA”

Beste urte batez zure marrazkiekin 
osatu duzu Landareak Lantzen 
agenda-liburua. Gustua hartua 

diozu landareak marrazteari, ezta?
Bai. Orain arte urrunetik ikusten ni-
tuen landareak, estimatzen nituen, ba-
tzuk jan ere egiten nituen, geroz eta 
gehiago horiekin sukaldean egin… Ni 
ez naiz baratzikola, baina egia da ba-
ratzean kuriositatea baneukala. Horre-
gatik, Jakoba Errekondorekin elkarla-
nean gustura aritzen naiz, beregandik 
ikasten ari naiz eta aberasgarria da 
berak esandakoei nik nire irakurketak 
gehitzea, marrazki bidez. 

Aurten gonbidatu berriak dituzue 
liburuan… 
Zuhaitzak dira aurtengoan gure orrial-
deetara ekarri ditugun gonbidatuak, bai. 
Niri betidanik iruditu izan zaizkit ede-
rrak zuhaitzak, eta zer esanik ez basoa 
osatzen dutenean! Itzala eta fruituak 

ematen dizkigute gainera… gustura ari-
tu naiz horiek marratzen.

berria izan da zuretzat zuhaitzak 
marraztea? 
Beno, betidanik sartu izan ditut nire ilus-
trazioetan, batez ere paisaia moduan. 
Haur eta gazte literaturan, esaterako, oso 
ohikoa izaten da basoaren presentzia, 
mendiarena, naturarena… Eta nik, beti-
danik eta erdi inkontzienteki natura esan 
eta hantxe jartzen dut zuhaitzen bat. Baina 
noski, identitarioa izan gabe: zein zuhaitz 
den jakin gabe, zuhaitz abstraktuak ziren. 
Beste zenbaitetan intentzioz ere marraz-
ten nituen, esaterako, pagoa marraztea 
betidanik gustatu izan zait hizkuntza grafi-
koaren aldetik ematen dituen aukerenga-
tik. Beraz, zuhaitzekin harremana izan dut 
lehenagotik ere, baina ez hain sailkatuta 
eta bakoitzaren nortasunari hain lotuta. 

nola izan da marrazte prozesua? 
zuhaitzei begira denbora luzea 
eman duzu? 
Lehenik zuhaitzetara hurbilketa bat egin 
dut: euskarri bisualak eskatu dizkiot Erre-
kondori, horrek laguntzen du eta. Gero, 
horren irakurketa edo interpretazioa egin 
dut: saihestu egiten dut kopia perfektu 
bat egitea, zeren, horretarako argazkiak 
ditugu. Beraz, interpretazio hori egin dut 
baina zuhaitzen izaerari traizio egin gabe, 
fideltasun minimoa gordez. Elkarlanean 
aritzen gara eta beti Jakobaren kontras-
tea bilatzen dut marrazkiak egiterakoan. 
Aipatzekoa da, gainera, agenda hau zikin-
tzeko dela. Nik liburuko testuak zikindu 
ditut nire marrazkiekin eta orain eros-
leari dagokio bere apunte eta eskemekin 
osatzea. Tripode bat gara: Jakoba ari da 
alde batetik, nik jarraitzen diot bere la-
nari, eta irakurlea da hirugarren hanka. 

WWW.BIZIBARATZEA.EUS
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URRIAK 18
gAStEiz
Artisau maltategira bisita. 
garagardoa nola egiten duten 
ikasteko aukera. 8:00etan 
mendizorrotzako aparkalekutik 
abiatuta.

  izEnA EMAtEko:  
dinamizazioa.bionekazaritza@
gmail.com
665 71 03 55 (xabi)

URRIAK 19
zigoitiA
Zigoitiako txokoak: Galtzada. 9:30ean 
Bengolarrako aparkalekutik abiatuta.

  izEnA EMAtEko:  
abadelaueta@gmail.com 

URRIAK 19
ArrASAtE
Landareak Lantzen 2020 
agenda-liburuaren aurkezpena eta 
jakoba errekondoren zuzeneko 
kontsultategia. 10:00etan plazan.

URRIAK 20
gAUBEA
xxvIII. gobiaraneko Patata azoka. 
Bertako pataten erakusketa, 
dastaketa eta salmenta. añanako 
ekoizleen salmenta eta artisau azoka. 
Herri kirolak eta artzain txakurren 
lanen erakusketa ere izango dira.

URRIAK 20
LAUdio
Sagarraren azoka. Sagarra eskuz eta 
makinaz zatitzea, prentsatzea, zukua 
ateratzea eta dastatzea. 

URRIAK 23
UrdiñArBE
erleak hobeto ezagutzeko eta 
hobeto ustiatzeko elkartruke eguna.

URRIAK 27
ArAiA
VI. Lautada Eguna. eskualdeko 
ekoizle eta artisauen topaketa.
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Asteko portAdA HAutAtuA ArgiAk 100 urte

1979ko otsailaren 11
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   mireN osa galDoNa

   kolDo izagirre

1.000 BazkarI

Argia goi-mailako 
sukaldeetan sartu zenekoa

Kanpo Arazoetako Ministerio-
ko gabinetean hartu zuten 
1960an Marcelino Oreja Agi-

rre: bere promozioko lehena izan 
zen zuzenbide ikasketetan. Fran-
kismoaren kupularaino iritsi zen 
1971n, Mugimenduaren Kontseilu 
Nazionaleko kide gisa. Aldi berean, 
demokrata kristauen arteko azaldu 
zen Ya egunkariko artikuluetan: to-
lerantzia, zabaldura, parlamentaris-
moa, koroa. Estatuaren zerbitzuko 
beti. Erregeak izendatutako sena-
dorea. Atzerri Aferetako Ministroa, 
1978an. Atzerriko aferen ardura-
dunak, bistan da, hegazkinetan bizi 
behar: Marcelino Orejak “Gibralta-
rren deskolonizazioaz” jardun zuen 
bere homologoarekin Londresen, 
eta handik Parisera eginda “do-
sier bikain bat” atera zuen mahai-
ra, euskal errefuxiatuek ETArekin 
zeuzkaten harremanak erakuste-
ko. Neurriak adostu zituzten. Han-
dik hilabetera, 1979ko urtarrilaren 
30ean, Valery Giscard d’Estaing-en 
gobernuak zazpi euskal gaizkile po-
litiko entregatu zizkion, estraditatu, 
Espainiari. 
 Mahai inguruetan, hitzaldietan, 
Marcelino Orejak berak aitortu izan 
du frankismotik demokraziarako 
bidea, Transizio loriosa, lehenago 
ulertu eta onartu zela atzerriko es-
tatuetan Espainian bertan baino. 
Nazioarteko Aferen Zubia izenda 
genezake noski Bixente Ameztoiren 
azal hau. 

Ezerk gutxik izango du herri honetan 
mahai batek duen ahalmenik jendea bil-
tzeko, baina nekezagoa izango da 1.000 

lagun  goi-mailako bazkari baterako elkar-
tzea. Horra Argiaren ideia zoro ederreneta-
rikoa: 1980ko irailaren 28an egin zen makro
-bazkaria. Juan Mari Arzak, Karlos Argiñano 
edo Pedro Subijanak, besteak beste, prestatu 
zuten menua, euskal sukaldaritza berriaren 
lehen labealdiko protagonisten herri aurkez-
pena izan zen ekimenean. 
 Bertan izan zen Elixabete Garmendia, 
orduko Argiako lan-taldean baitzebilen.  
“Euskal munduaren bilkura handia” izan 
zela dio, euskalgintzako eta euskal kultur 
munduko hainbat pertsona erreferente 
bildu baitziren Donostiako Balda pilotale-
kuan: Amuriza eta Lopategi bertsolariak, 
Ramon Labaien Kultur sailburua, hedabi-
deetako kazetariak eta makina bat herri-
tar eseri ziren mahaiaren bueltan, besteak 
beste. 120 boluntario arduratu ziren dena 
prestatu, bazkaria zerbitzatu eta pilotale-
kuari jatetxe dotore baten itxura emateaz; 
mahaiak oihal zuriz jantzi eta lore sorta 
bana jarri zuten bakoitzaren erdian.
 Zerbitzarietako bat Elixabeteren ahizpa 
izan zen, guztia prestatzeko inguruko se-
nide eta lagunak lotu baitzituzten: “Ez dut 
gogoan zer jan genuen: lehen platera arrain 
pastela izan zela esango nuke, eta gerokoa, 
argazkiei begiratuz, marmitakoa edo ha-

ragia saltsan izan zela esango nuke”. Dena 
primeran joan izanaren oroitzapena du, 
lehen plateretatik hasi eta kafe, kopa eta 
puruetaraino. Diziplina zorrotzaren “erru-
duna” Euskal Herrian Euskaraz ekimeneko 
kide zen Jose Luis Alvarez Santacristina 
Txelis izan zela dio Garmendiak, bera ardu-
ratu baitzen profesionalak ez ziren bolun-
tarioak ballet dantzariak bailiran jartzeaz.  
 Zeruko izateari utzi eta Argia bihur-
tzeko garaia zen, eta kontu ekonomikoek 
itotzeraino estutzen zuten, aldizkariaren 
etorkizuna ezbaian jartzeraino. “Bazkaria 
ez genuen soilik dirua lortzeko antolatu, 
nahiz eta helburu nagusia hori izan; pres-
tigioa ere lortu genuen”. Orduan gazteak 
ziren sukaldariek ere euren lana gizartea-
ren aurrean aurkeztu zuten, eta mahaiki-
deei aukera eman zien jatetxe garestieta-
koak izan ohi diren platerak dastatzeko. 
 Ekimen erraldoi hark ez zituen Argia-
ren arazo ekonomikoak kitatu, baina “aho 
zapore ederrarekin” geratu ziren bai an-
tolatzaileak baita bertaratutakoak ere. Ez 
al da mendeurrena aitzakia ederra beste 
bazkaritzar batean biltzeko? Oso bestela-
ko formato batean, baina hori bera egingo 
dugu urriaren 12an 14:00etan Trinitate 
plazan. Oraingoan Argiak Saizar sagar-
doa, mahaiak eta aulkiak jarriko ditu, eta 
norberak eramango du bere etxeko sukal-
daritza berriaren fruitua jateko. 



Festa baten berri izaten dugunean 
normalena da galdetzea “zein da 
egitaraua?”, “zer antolatu dute?”, 

zer egongo da?”. Kartelari errepara-
tzen diogu. Ikuskizunari. Ohitu gara 
kartel indartsuak ikusten, punta-pun-
tako taldeen kontzertuetara joaten. 
Eta horrelakorik ezean, komentario 
aski entzuna: “Aurtengo kartela eskasa 
da”. Baina inor gutxi adi-
tzen da festa ereduaz 
hizketan. Egitarau aha-
lik eta sendoena bai, 
baina antolatzeko mo-
duari, ditugun baliabi-
deei edo kontsumitu-
ko diren janari-edariei 
erreparatuz.
 Hori da Argiak bere 
100. urteurren festan, 
urriaren 12an Donos-
tian egingo duena. Zer-
baitegatik jarri zaio 
Deskoloniza  gaitezen 
izena. Egun aproposa 
tokatu da aldarrikatze-
ko herri honen deskoloni-
zazioa. Baina zer herri eraikitzeko? 
Sistema kontsumista berdinean biziko 
den herria? Festa eredu kontsumista-
tik deskolonizatzeko aprobetxatu nahi 
du Argiak.

KONTSUMITU BURU PIxKA BATEKIN
Jai herrikoi eta parte hartzailea izatea 
da helburua. Dena den, ez da asmoa inor 
gose-egarriak hiltzea eta egongo da au-
kerarik horretarako Trinitate plazako 
txosnan. Bi garagardo egongo dira au-
keran. Baina ez, ez da bata artisaua eta 

bestea komertziala izan-
go. Pagoa eta Otsaihen ar-
tisau garagardoak egongo 
dira aukeran, biak Euskal 
Herrian ekoitzitakoak. Ar-
doa, berriz, Candido Besa 
Arabar Errioxako upate-
gitik ekarritakoa izango 
da, zuria eta beltza, biak 

e k o l o g i k o a k .  U r a 
nahi duenak, 

z e r  h o b e -
rik iturrikoa 
baino? Zortzi 

iturriko aska 
egongo da pres-

tatuta Trinitate 
plazan eta ez, ez 

da ur boti larik 
egongo. Bazkari-

rako Argiak Saizar 
sagardotegiko barri-

ka, mahaiak eta aul-
kiak jarriko ditu, eta 

jatekoa norberak ekar-
tzea aurreikusten da.

 Egun horretan erabili-
ko den argindarra Goiener 
enpresak hornituko du.
 Eta egun osoan Argia-
ren Azoka zabalik egongo 
da Trinitate plazan: azken 
aldian atera ditugun liburu, kamiseta 
eta jolasak erosteko aukera egongo da. 
Eta baita Argia Jendearentzat  "musu 
truk" direnak ere. Beraz, inork Argia 
komunitateari zerbait eman nahi badio, 
eraman dezala Trinitate plazan egongo 
den Argiaren mahaira. Hori bai, ez da 
altzariak edo etxetresnak emateko egu-

na; mesedez, poltsatxo batean garraia-
tzeko moduko gauzak behar dute izan 
oraingoan: baratzean gainezka ditugun 
horiek, armairuan jantzi gabe denbora 
gehitxo daraman beste arropa hori...
 Deskolonizatzeak badirudi badue-
la bere grazia. Saiatuko gara urriaren 
12an? 

   itsaso zubiria etxeberria

 І 43komunItatea

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

kAfe AntzokiAn bAzkAriA 
BI lagunentzako

musutruk jarrikO den eguna:
Urriak 17, osteguna, 10:00etan

nola da 

musutruk?
azoka.arGia.EUs
AZokA

urriAren 12An ArgiAren Mendeurren festA nAgusiA

Deskolonizatzeak badu 
bere grazia
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Laugarren aldia da Axut, Dejabu eta 
Artedrama antzerki konpainiek ba-
tera lan egiten dutena. Errautsak, 
Hamlet eta Francoren bilobari gutu-

na dira aurreko obren izenburuak. Ira-
ganari heldu eta orainaldira ekarri ohi 
dituzte lantzen dituzten gai guztiak, Eus-
kal Herriko errealitatea kontatu eta ikus-
legoa bertan kokatu nahian. Azken lan 
hau ere oinarri berberetan dago eraikia.

Familia bat da protagonista, euskal 
gizartearen “metafora txikiena”. Asta-
keria bat egin duen familiako gazteena 
jarraitzen ari dira. “Duela hamarkada 
batzuk hainbat pertsonak, taldean eta 
haratago, ikusi, entzun edo ezagutu ge-
nuena kontatu nahi dugu. Euskal He-
rrian nahitara sartu zela molde ugari-
tako droga eta horrek sarraski handia 
sortu zuela”, laburtu du Ximun Fuchs 
zuzendariak. Antzezlana “gogorra eta 
latza” izango dela gaineratu du, Eus-
kal Herriko historia aurkituko baitu-
gu, estigma eta lotsa handia utzi duena 
familia askotan: “Milaka hildako izan 
dira, jende asko eraman du hiesak eta 
ez da kontatzen. Gauza batzuk berriz 
datozela entzuten da ezker eta eskuin: 
heroina berriz etortzen dela, batez ere 
hiriburuetan, baina ez bakarrik. Hau 

gertatu da, gertatzen da oraindik. Oso 
erraza da droga mota guztietatik har-
tzea Euskal He-
rrian. Ni ibili naiz 
Frantzian eta ez 
da hain erraza”.

Euskal Herri-
ko azken sarras-
kia izan daite-
keela gaineratu 
du antzerkigi-
leak eta badue-
la euskal gizar-
teaz eta izaeraz 
kontatzeko zer-
bait: “Sarraski 
hori dugu gure 
baitan.  Ez da 
zaharra, huts 
egite pertso-
nal bat beza-
la kontsidera 
daiteke, baina 
bada zerbait 
k o l e k t i b o k i 
aztertzekoa”. 
Ez dute, bai-
na, drogaren epaiketarik 
egingo, errealitatearen alde gordine-
na eta, era berean, ederrena kontatuko 

dute, alde humanoa landuz: “Lan zailena 
da gure kontraesanak onartzea, hauek 

oso agerian uztea debatea sortu ahal 
i z a t e k o .  H a l a , 
galderak pausa-
tzea da asmoa, ez 
erratea ‘hau ongi 
da eta hau gaizki 
da’. Espero dugu 
plazeraz gain gi-
zartean debatea 
sortzea, mugitzea 
ikuslegoaren bar-
neak, hunkitzea. 
Norberak esan ahal 
izatea ‘ni hortik noa’ 
edo ‘nire lehengu-
sua edo nire amona 
ikusten dut eta nahi 
dut elkar ulertzeko 
aukera ukan’”.

Urrats asko eman 
dituzte gaur dauden 
puntura  ir isteko, 
baina estreinaldiko 
egunera arte antzer-
kiaren poetika eta 
eszenaratzearen bila 

jarraituko dutela azaldu du Ainara Gu-
rrutxaga zuzendari laguntzaileak. 

44 І kultura

  aiNhoa mariezkurreNa etxabe    

   zalDi urDiNa 

Droga, baina ez substantzia bere baitan. Droga 
euskal Herrian: utzi duen aztarna, memorian gorde 
dena, familietan eragin duena, isilik mantendu 
dena eta bizirik dirauena. Hori da nondik norakoa. 
axutek, Dejabuk eta artedramak elkarrekin sortu 
duten Zaldi urdina antzezlanaz ari gara. luhuson da 
estreinatzekoa datorren urriaren 11n.

Heroinak 
eragindako 
sarraskia 
taula gainean

antzezlana
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MeMoriA HerrikoiA lAntzen
“Intuizio batetik hasten da dena”, dio 
Fuchsek, “Gure pretentsioa da kontatzea 
airearen zaporea. Zer da kezka eragiten 
duena, zer isilean dagoena, zer atera li-
tekeen ongi gaur”. Hari horretatik tiraka 
hemendik eta handik dokumentatzen 
hasi ziren. Inguruko arteak asko inspira-
tu dituela kontatu du Gurrutxagak. Uxue 
Alberdiren Jenisjoplin liburua eta Ekaitz 
Goienetxearen Zaldi mamarroa aipatu 
ditu, garai horretan gertatzen diren isto-
rioak baitira, drogen inguruko gogoeta-
ren beharra adierazten dutenak. Esteti-
kari dagokionez, Orson Wellesen 
The Lady from Shanghai fil-
ma eta Harkaitz Canoren 
Twist nobela aipatu ditu. 
Musika elektronikoak 
ere asko inspiratu di-
tuela gehitu du, The 
Blaze talde frantse-
sarenak, besteak bes-
te. Eta antzezlanaren 
oinarrietako bat Justo 
Arriolaren A los pies del 
caballo liburua izan dela, 
hortik hasi baitute dokumen-
tazio lan guztia. “Gure artean ko-
mentatu eta denok izan genuen jarrai-
tzeko gogoa. Gero hasi ginen literaturan 
bilatzen, gure ezagunekin eta familia-
koekin hizketan; Ai Laket taldekoekin 
ere hitz egin dugu eta sare bat eginez 
memoria herrikoia lantzen saiatu gara. 
Ez memoria historikoa, baizik eta herri-
koia”, dio Fuchsek.

Gure historia ahoz transmititu izan 
dela azpimarratu dute: “Antzerkiak 
transmititzen segitzen du, memoria he-
rrikoia bizirik mantentzen. Bada mate-
rial asko horren inguruan kontatzeko”. 
Hori dela eta, Francoren bilobari gutuna 
antzezlanarekin egin zuten bezala, ma-
terial guztia webgunean bilduko dute-
la azaldu dute, atal bat irekiko dutela 
jendeak gaian sakontzen jarraitu ahal 
izateko.

AntzerkiAren MisterioA
Hori guztia transmititzeko fikzioa egin 
dute antzerkiaren tresnak erabiliz: “Is-
torioak kontatzen ditugu, horrek era-
maten baikaitu metaforara, sinboloeta-
ra. Antzerki dokumentatua egiten dugu, 
baina ez dokumentala”, azaldu du Fuch-
sek. “Antzerkiaren alde ederrenetari-
koa niretzat misterioa da. Teknika asko 
dago, noski: antzezleena, idazleena, mu-
sikarena; baina beti dago zerbait oso 
misteriotsua. Oholtzara ekartzen dugu-

na da kasik hitzez esan ezin daitekeena”, 
gehitu du Gurrutxagak. 

Adierazi nahi denak zein forma har-
tuko duen jakin gabe hasten dira sor-
tzen, intuiziotik. Antzerki konbentzio-
nalean edo klasikoan ez bezala, gidoia 
entseguetan bertan sortzen dute. Obra-
ren idazle diren Igor Elortza eta Unai 
Iturriaga prozesuan haiekin batera ari-
tu direla nabarmendu du Gurrutxagak: 
“Beti egiten dugu horrela, paraleloki. 
Inprobisazioetatik testuak sortu, berri-
ro begiratu eta berriro eraiki. Prozesu 
horren alboan egoten dira idazleak, ez 

dute berehala obra guztia idaz-
ten. Eszena batzuk idatzi, guk 

oholtzan probatu eta iri-
tziak trukatzen ditugu”.

Aipatu bezala, lau-
garren aldia da hiru 
kon p ain iak  batera 
sortzen jartzen dire-
na. Sortzaile bakoitzak 
bere identitatea duen 

arren, helburu antze-
koak dituzte eta lotzen 

dituen hainbat ezaugarri. 
Hala, bestearen lana miresten 

dutela esan diote elkarri: “Arte-
drama, Dejabu eta Axuten sortzeko mo-
dua ez da zerbait estrategikoa. Ez dugu 
pentsatzen antzerki politikoa egingo du-
gunik. Dejabun, adibidez, testuinguru 
politiko-historikoak sekulako garrantzia 
hartzen du beti. Ziurrenik, indibiduo be-
zala, oso garrantzitsua zaigulako. Era 
berean, oso poesia zaleak gara eta hegan 
egiteak betetzen gaitu ikaragarri. Mis-
terio horren bila goaz”, aipatu du Gu-
rrutxagak. Kasualitateetan asko sinetsi 
gabe, “hala behar zuelako” elkartu zirela 
gaineratu du. 

existitzeko AukerAren bilA
Euskal Herria txikia izateak elkar eza-
gutzeko aukera eman zien duela zenbait 
urte. Fuchsek dio garai hartan antzerkian 
bazela krisi momentu txiki bat. Elkarre-
kin aritzeak moldeak zertxobait apur-
tzeko aukera ekarriko ziela ere sinesten 
zuten eta horretan hasi ziren lanean; ez 
bakarrik artistikoki, baita ekonomikoki 
ere. Euskal Herri mailako proiektu ba-
tean pentsatzea izan zen bat egite horren 
ondorioetako bat.

“Antzerkia herriari eskaintzen zaion 
foro bat da, non kolektibo bat, herri osoa, 
elkartzen garen; haur, gazte eta heldu, 
kultura, eta ofizio desberdinetakoak”. Eta 
konpartitzeaz gain existitzeko biltzen di-
rela erantsi du Fuchsek: “Euskal herritar 

bezala ez dugu espaziorik existitzeko eta 
antzerkiak ematen du aukera. Gure his-
toria ari gara ikusten, bizitzen, sentitzen, 
konpartitzen; ez baita kontatua, ez gara 
existitzen herri bezala”. Euskal artea beti 
hori izan dela erantsi dute, biltzeko, aska-
tzeko, dantzatzeko eta elkarrekin egiteko 
momentuak: libertimenduak, toberak, 
kabalkadak. Belaunaldiz belaunaldi, gor-
putzaren eta ahozkotasunaren bitartez 
transmititu dira. “Bizi gara euskaldun be-
zala pentsatu gabe ere euskaldunak gare-
la. Hizkuntza fisikoa, mintzatua eta imaji-
nario kolektiboa elikatzen da eta hori da 
egiten duguna”.

Askotan, ordea, korrontearen kontra 
joan behar plazara atera ahal izateko ere: 
euskararekiko eta euskal kulturarekiko 
–eta orokorrean kulturarekiko– dagoen 
utzikeria salatu dute. Fuchsek honakoa 
dio: “Pentsaera politiko bat falta da kul-

Alderdi abertzaleak falta 
dira, hots, herria maite 

dutenak eta elikatu behar 
dela pentsatzen dutenak. 

Horretarako behar da 
euskal arte bat”

ximun fuchs
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turarentzat. Zer egin nahi dugun pen-
tsatzea, ez zer lortu dezakegun. Zer nahi 
dugun izan. Ezker, eskuin edo zentroan 
ez da pentsaera politikorik euskal kultu-
rarentzat ez bada ongizatea edo aisialdia, 
baina hori ez da eraginkorra. Horrek ez 
du sortzen ekonomia bat, ez du sortzen 
herri bat. Niretzat alderdi abertzaleak fal-
ta dira, hots, herria maite dutenak eta eli-
katu behar dela pentsatzen dutenak. Ho-
rretarako behar da euskal arte bat”. 60ko 
hamarkadan eztabaida hori jada eman 
zela gogorarazi du Gurrutxagak, euskal 
arte eskola propioen beharraren inguru-
koa: “Azken 20 urteetan geldirik dago”.  

“Falta dira 50 bat euskal antzerki kon-
painia profesional eta 40 sorkuntza-lan 
ikusi ahal izatea edozein herritan. Jen-
deak egin ahalko lituzke hautu kritikoak 
eta herri estetika sortuko litzateke. Herri 
txikiek badute nortasun bat, baina hura 

elikatzen badute”. Boterea dutenen eta 
ez dutenen eginbeharraz ari dira, gazte-
laniaz eta euskaraz egindako lanei diru 
berdina eman behar zaienaren debatea 
oso faltsua eta burgesa dela argudiatuz. 
“Egin behar dena da gure herria elikatu. 
Antzerkia, zinema. Badugu aski indar eta 
diru. Euskal Herria ez da pobrea. Aski da 
ikustea Bilbotik Iparraldera doan auto-
bidea. Hau gurea da eta galtzen badugu 
baskoak izango gara, ez euskaldunak. 
Behar da erabakitzea nahi dugun bas-
koak izan. Edo hil, sinpleki, eta gure on-
dare immateriala lurperatu, hots, gure 
egiazko aberastasuna”. Guzti hori ez eli-
katzeak kontsumitzaile huts bihurtzen 
gaituela adierazi dute, nortasuna gala-
razten duela: “Guk eta amerikar batek 
nortasun berdina izango dugu; jantzi 
berdina, jateko molde berdina, maitatze-
koa, pentsatzekoa. Hots, deus ez”.

Era berean, antzerki konpainia gaz-
teak loratzen ari direla positiboki balo-
ratu du Gurrutxagak. Egin beharrekoez 
eta biktimaren ikuspuntutik gaindi, ar-
tea, euskara eta bizitza maite dutelako 
egiten dutela antzerkia dio. 
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  liburua

  amaia alvarez uria

Bakarrik sentitzeko modu asko dau-
de, haietako bat da gogoko gai bati 
buruz hitz egiteko solaskiderik ez 

izatea inguruan. Horretan lagundu dit li-
buru honek. Mariasun Landak literaturari 
buruz hitz egiten du denboran zehar ar-
gitaratu dituen testuen bilduma honetan.  

Euskal literaturaren enbaxadore ho-
nek literaturari buruz pentsatzen eta 
sentitzen duena topatuko dugu bertan, 
idazle gisa izan duen eskarmentua eta 
literatura irakasle moduan eskolak pres-
tatzean eta klaseratzean jaso dituen frui-
tuak. Asko irakurri eta idatzitako euskal 
emakume idazle honen obra oparoko 
unibertsoa, erreferenteak, estiloa aletuz 
joango da orriz orri.

Liburutegirako gonbidapenarekin has-
ten da liburua. Irakurketari buruz hitz 
egingo digu jarraian, baita idazketara ani-

matuko ere: literaturaren bi alderdiak. Ira-
kurle gisa aitortuko dizkigu bere liburu go-
gokoenak. Kontatuko digu batzuetan bere 
“ahots jakintsuei” egiten diela kontsulta. 
Idazteko leihoa eta gela behar ditugula 
esango digu, baina bereziki askatasuna 
nor bere egiaz aritu ahal izateko. 

Animaliak eta ipuin klasikoetako 
pertsonaiak bidelagun hainbeste maite 
duen haur eta gazte literaturaz jardun-
go du, oharrak hartzeko gogoa piztuz 
irakurlearengan. Estereotipoak eta au-
rreiritziak salatuko ditu eta umorea eta 
soiltasunaren alde agertuko da. Omenal-
dia egingo dio Asun Balzola ilustratzaile 
eta lagunari eta euskararekin izan duen 
harremanaz arituko da. 

Gaur egun literatura nola ikusten 
duen jakingo dugu eta berak egindako 
ibilbidearen berri izango dugu, bere li-

buru mugarriak, jasotako sariak edota 
emandako hitzaldien arrastoekin. Lite-
ratur irakasle lanetan ikasleei oinarri 
teorikoak eta baliabideak eman behar 
zaizkiela esango digu, literatura testuez 
goza dezaten eta testuak sor ditzaten. 

Literaturak hunkitzeko eta harritze-
ko duen gaitasuna maite du, jolasare-
kin duen lotura eta ikusten ez ditugun 
gauzak ikusgarri egiteko ahalmena. Hala 
ere, literaturak ez du bere garairik one-
na bizi. Hona gogoetarako egindako ai-
puetako bat: “Gizakiaren ezbehar guz-
tiak datoz gela batean lasai esertzeko 
eta bakarrik egoteko gaitasun faltagatik” 
(Blaise Pascal). Literaturaren aldeko ma-
nifestu edo maitasun gutun hau irakurri 
ostean literatura irakurtzen jarraitzeko 
eta idazten hasteko gogoa areagotu ala 
piztuko ahal zaigu? 

txikiaren 
handitasuna 
literaturan
mariasun landa
ereIn, 2018

Literaturzalearen 
solasari adi
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  Diskoa

  joxi ubeDa goikoetxea
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Musika estilo zehatz batera mu-
gatu gabe, askotariko doinuen 
ukituak entzun daitezke Nata-

li taldearen lehen diskoan: pop rock, 
rock-and-roll, hard rock, reggae, funk, 
soul, americana, balada...

Taldeko musikariak trebeak dira be-
ren tresnekin, eta aipagarria da Natali 
Izagirre abeslariaren ahotsa eta kan-
tatzeko modua, kemen eta grina han-
diarekin aritzen baita. Halaber, kantak 
ozen entzuten dira, soinu sendoa gauza-
tu baitute, indartsua, Andoaingo Garate 
estudioetan, teknikari eta produktore 
lanak egin dituen Kaki Arkarazoren la-
guntza estimagarriaz. Beste zenbait mu-
sikariren laguntza ere izan dute eta, bes-
teak beste, Glaukoma taldeko Juantxo 
Arakama aritu da Hitzak kantan.

Hainbat musika estiloren doinupean, 
sentimenduz beteriko istorioak kontatzen 
dituzte: “Ez dut behar terapia, behar zai-
tut zutik. Hitz egin askok egiten dute bai-
no esan oso gutxik. Basamortutik gabiltza 
zu eta ni hanka hutsik” (Hitzak), “Iparro-
rratzik gabe noraezean, zuregandik gertu-
ratu eta urrundu nahiean” (Iparrorratzik 
gabe), “Nola aitortu hitz gutxitan hutsa-
ren oihu isilena, nola? Eta nola ihes, nola 
apurtu katez loturik nauen bakardadea?” 
(Berriz), “Amesteko hegaka kateak hautsi-
ko ditugula, piztu dela barneko argia, eta 
oihukatu munduari ez naiz zure esklabu. 
Eskuak batuz, indartuz, aldatuz eraikiko 
dugu, garena” (Garena).

Natali taldea duela bi urte sortu zen. 
Natali Izagirre usurbildarra, bi urtean 
Ameriketako Estatu Batuetan barrena 

ibili ondoren, bere ideiak eta ezinego-
nak azaleratzeko eta sormena askatze-
ko, Ixak Arruti (Mendeku Itxua, Izeberg) 
gitarrista herrikidearekin elkartu, eta 
martxan jarri zuten proiektua. Horrela, 
bakoitzak bere ibilbidean ikasitakoa eta 
ikusitakoa uztartu, eta bien artean sortu 
dituzte kantak. Beren lehen fruitua izan 
da 2018ko otsailean kaleratu zuten Ipa-
rrorratzik gabe kanta.

Gorka Mendizabal zarauztarra (ba-
teria), Andres Insua patagoniarra (ba-
xua) eta Olaia Inziarte oronoztarra (te-
klatuak) elkartu dira haiekin, eta osatu 
dute Natali taldea. Denbora gutxian, eta 
lehen diskoarekin, oihartzuna izan dute, 
jendaurreko emanaldi sorta polita egin 
dute jadanik, eta gero eta ezagunagoak 
egiten ari dira. 

natali taldeko kideak.

Askotariko doinuak  
eta sentimenduak

garena
natali
autoekoIzPena, 2019
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Udako eguzki izpiek lehortutako 
landak berdez janzteko asmoz 
datoz Errekaleorreko asteazke-

nak. Errutinaren morroi izan nahi ez 
dugun horientzat aste barruko ihes 
tokia. Eta gauaren iluntasunak gero 
eta azkarrago harrapa gaitzan nahi ez 
dugunontzat, babesleku bilakatzen da 
bertako gaztetxea. 

Barruko berotasunak, uda giroa du 
gogoan. Belztasunak eta isiltasunak es-
pazio guztia hartzen dute eta Paxkal Iri-
goyenen gitarra leuna hasten da entzu-
ten. Haren ahotsa kontsumo ereduaren, 
harreman sozialen eta gorabehera eko-
nomikoen inguruan mintzatzen da. Gi-
tarra batekin laguntzen du helarazi nahi 
duen mezua eta loopak egiten dituen 

ahots distortsio eta errepikapenek soinu 
sailkaezin eta bereziak sorrarazten ditu.  
Suhiltzaile izan nahi duen Garazi izene-
ko neskatila baten istorioarekin ema-
ten dio amaiera bakarkakoari. Entzuleak 
tentuz eta jakinminez begiratzen du, 
ipuinaren amaiera nolakoa izango den 
zain. Amaiera ematen zuen arren, Mice 
eszenatokira igo eta bien artean zerbait 
abestuko dutelako ustekabearekin ager-
tzen dira. 

Omenaldi moduko bat eskaini nahi 
diote Iñigo Muguruzari eta zer baino 
hobeto, Joxe Ripiauren Lo kanta abes-
tea baino. Jende artean murgildu eta 
mikrofonorik gabe abesten hasten 
dira. Biek egindako bertsioa abesten 
laguntzen du publikoak eta oilo ipur-

diak eragindako hotzikarak zeharka-
tzen ditu gorputzak.

Eszenatokian aldaketarik egin gabe, 
Mice igo da oholtzara. Lau foku arrosen 
azpian kokatutako gitarra hartu eta au-
sardiarik ez abestian esaten duena kolo-
kan jarriz, beldurrik gabe hasi da abesten. 
Geroak ekarriko duenaz mintzo da Miren, 
birsortzeaz eta bizitzan oreka manten-
tzeaz. Bandarekin ikusten ohituak bagau-
de ere, gaurkoa, eibartarra hobeto eza-
gutzeko aukera ezinhobea da. Abestien 
benetako jatorria eta hezurdura ezagutu 
ditugu, sortuak izan diren biluztasunean. 

Beste iluntze musikatu bat Gasteizko 
auzo askean. Aste barruko lanaldiei kan-
tu bidez arnasa ematen dion ezinbeste-
ko eskaintza. 

paxkal irigoyen eta miCe 
non: gasteizko errekaleorreko 
gaztetxean.

  marta seNDiu zulaika        DosporDos

Kantu askeak, 
auzo askean
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Hitz gezidunak
Adorerik ez 

duena
-----------
Doilor, 

zital

Ezkai mota
-----------

Ordaintze-
ko behar

1
-----------

Truke

Abagune, 
aukera
-----------

2

Elgorria
-----------

Baba

3
-----------
Desager-
tutako 

hizkuntza

Kolore 
gorri iluna

-----------
Tona

Nafarroako 
herria

-----------
Indar-

unitatea

Itxurapen, 
asmaketa
-----------

Eri

Ogia 
saltzen den 

denda
-----------

Asko, ugari

Potentzia
-----------
Da, niri

Alfer
-----------
Helburu, 

xede

Haurraren 
negar-

zotinak
-----------
Oihandu

Alde
-----------

Gaia, 
materiala

Zein unetan
-----------
Kirikino, 
sagarroi

Egundoko, 
sekulako
-----------
Hemen 

dagoena

Aitona
-----------

Gora joan

Reich-eko 
enperadore

-----------
4

Zoologiko
-----------

Mendebal-
dean, zen

Izena (la-
burdura)
-----------

Musika nota 
(alderan-

tziz)
Jauzika, 
saltoka
-----------

Ospakizun, 
festa

Nafarroako 
herria

1

3

2

4

5x5
zEhArrEtArA EtA goitik BEhErA, 

hitz BErA.

1. Ile nahasia
2. asmoz

3. zezen zikiratuak
4. nafarroako herria

5. antzinako lantza txiki

Sudokua
BEtE itzAzU gELAXkAk 1Etik 9rAko 

zEnBAkiAk idAtziz, zUtABE, LErro EtA 3X3 
koAdro BAkoitzEAn ErrEpikAtU gABE.

2 6   7  1   

  1  9 6  2  

7    2   6  

      3  1

 2 4    5 9  

3  6       

 4   6    5

 1  3 8  6   

  8  4   3 2

ebazpeNak

5x5:
1. tXiMA
2. XEdEz
3. idiAk

4. MEAno
5. Azkon

269473158
481596723
735821469
897652341
124738596
356914287
943267815
512389674
678145932

BSTE

GIZATXAR

GORRINA

PPURPURAZF

LATINOKINDEGI

PNAGIMAINAK

ZAITALBONOIZ

ITZELAITATXI

HAUKAISARZOO

MANGOIZ

IKOTIKA

JAIUSUN

hAnnES groBE

 fIr0002

PratHyuSH tHomaS
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zein testuingurutan jaio da Itaia?
Euskal Herrian ematen ari den mili-
tantzia haustura edo prozesu sozialis-
ta hau orokorrean ulertu behar ditu-
gu. Gurasoen belaunaldietan ongizate 
estatu forma batzuk garatu ziren Eu-
ropan zein Euskal Herrian. Bizi mai-
la hobetu zenez, ez zen beharrezkoa 
aldarri batzuk borrokatzea, eta horrek 
despolitizazioa ekarri zuen. Klase er-
tainei zuzenduriko paktu sozialak sor-
tu ziren, proletalgoa alboratuz.
 Krisi ondorengo ziklo ekonomiko 
berri honetan proletarizazio prozesu 
bat ematen da, jada ez gara bizi on-
gizate estatu horretan. Mugimendu 
sozial berri asko ari dira sortzen, be-
gi-bistakoa da feminismoak mundu 
mailan hartu duen indarra. Dena den, 
sortzen diren tresnak ez dira klase 
ikuspegi batetik garatzen, proletalgoa-
ren interesak alboratu eta tresna bur-
gesak erabiltzen dira. Forma politiko 
hauek zalantzan jartzen hasi gara.

non islatzen da genero 
problematika?
Langile klase osoaren kontrako ofen-
tsiba bat bada ere, subjektu debalua-

tua emakumea da. Denon bizi bal-
dintzak okertzen badira, gureak are 
eta gehiago.

zein garrantzi du klase ikuspegiak 
emakumearen askapenean? 
Kapitalismoa formazio sozial oro-
kor bat da. Mila faktoretan eragi-
ten du milaka zapalkuntza erabiliz. 
Oinarria ekonomikoa dela esango 
da, baina ezin da modu sinplista ho-
rretan ulertu. Genero zapalkuntza 
kapitalismoaren aurretiazkoa dela 
ulertzen dugu, baina bere interese-
tara birmoldatu duena. Emakumea 
subjektu debaluatu gisa mantentzea 
komeni zaio etekin handiena lortze-
ko. Bestetik, langile klasearen bai-
tan etsaitasuna sortzea interesatzen 
zaio. Klaseetan banatutako sistemak 
irauten duen bitartean ezingo da ge-
nero zapalkuntza gainditu. 

Eta zer garrantzi du genero 
problematika lantzeak langile 
mugimenduan?
Gure kontzientzia  gizarte  bur-
ges honen baitakoa da. Militantzia 
esparruetan ere erreproduzitzen 

Izaera sozialistan oinarritutako pintzipio etikoek 
definitzen dute nadia Perez Hidalgoren (ordizia, 1995) 
borroka politikoa. genero problematika ikuspegi 
horretatik lantzen dihardu duela ia urtebete sortu 
zuten Itaia emakume sozialisten sarearen baitan. Barne 
eztabaida eta hausnarketa publiko izateko nahiak sortu 
zituen, formakuntzara begirako blog bat kudeatuz, 
besteak beste. kontzientzia burgesa borrokatzera datoz.

“klaseetan banatutako 
sistemak irauten duen 
bitartean ezingo da genero 
zapalkuntza gainditu”

korrontea jarraitu gabe
“genero problematika asko landu da his-
torikoki. Ideologia ezagunenak feminis-
moa eta hark dituen azpi-korronteak dira, 
baina ez da lanketa hori egiten duen ba-
karra eta, beraz, zilegi den bakarra. guk 
marxismoa erabiltzen dugu tresna anali-
tiko gisa, osotasun batean kokatzeko au-
kera ematen digulako. ez dugu ulertzen 
lan partzial horiek izate independente 
bat dutenik. ez gara sortzen korronte bat 
gehiago izateko, langileria guztia printzi-
pio sozialistaren baitan antolatzeko baizik”.

   aiNhoa mariezkurreNa etxabe       izaro mariezkurreNa  etxabe

ItaIa Sareko k IDea

Nadia Perez Hidalgo
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ditugu zapalkuntzak eta erasoak. Es-
plotazio eta zapalkuntza guztiekin bu-
katuko duen gizarte bat osatu nahi ba-
dugu beharrezkoa da guztiak lantzea. 
Zapalkuntza ez da modu mekanikoan 
gaindituko, baina prozesu horretarako 
baldintzak soilik iraultza sozialistak 
eskaini ditzake. 

zergatik da subjektua emakume 
langilea?
Emakumeak ekoizpen prozesuan be-
tetzen duen paperak determinatzen 
du genero zapalkuntza. Funtzio horrek 
emakumeekiko forma kultural bat osa-
tzen du, oso era desberdinetan, baina 
guztiei eragiten diena. Aldiz, genero 
problematikaren funtzio estrategikoa 
ulertzean konturatzen gara borroka 
subjektua ezin dela orokorrean kokatu, 
proletalgoaren baitako auzian baizik.

Ideia hauek defendatzeak zer 
eragiten dizue?
Gure ideiak ekarpen bat bezala ikusi 
beharrean mehatxu gisa ulertzen di-
tuzte zenbaitek. Zapalkuntzaren on-
dorioak hain dira lazgarriak mundu 
mailan garatu dela borrokatu behar de-

naren kontzientzia. Sentsibilitate horri 
kritika egiteak mugimendu horrekin 
haustera gentozenaren ustea ekarri du, 
baina ez gatoz feminismoarekin buka-
tzera, dauzkan adierazpen postmoder-
noekin baizik.

Feminismoa gero eta gehiago ari 
da zabaltzen. zein iritzi duzue 
honekiko?
Emakumearen askapenaren alde egiten 
duen mugimendu gisa ulertzen badu-
gu, gu ere feminista kontsidera gaitez-
ke. Baina garrantzitsua da feminismoa 
ideologia gisa ulertzea, historikoki ga-
ratu dituen estrategiak aztertzea. Gure 
iritziz estrategia interklasista jarraitu 
duen ideologia izan da gehienean. 

Emakume askoren borroka grina 
ere pizten hasi da.
Egoera ekonomiko eta politiko honek 
erantzuteko beharra sortu du, emaku-
me askoren kontzientzia politikoa piztu 
eta kalera ateratzeko motibo izan da. 
Goradaka hori kapitalak asimilatua izan 
da. Egun edozein da feminista eta alder-
di politiko guztiek lantzen dute feminis-
moa. Positiboa da emakumeen borroka 

grina mundura azaleratzea, baina ez da 
bizi baldintzak hobetzeko mekanismo 
errealik garatzea lortu. Aurrera egiteko, 
grina hori estrategia iraultzaile batean 
kokatzen jakin behar da.

zeintzuk dira askapenerako 
gakoak?
Gure lana, oraingoz, fenomeno desber-
dinen ikerketan sakontzea da, ema-
kume langileen beharrak analizatzea, 
inertziazko militantzia batetik urrun. 
Despolitizazio une honetan heziketa po-
litikoa eta formakuntza beharrezkotzat 
jotzen ditugu. Ez badaukagu gaitasunik 
zeri erantzuten ari garen jakiteko, bo-
rondate politikoa hutsala bilakatzen da. 

zeintzuk dira aurrera begira 
dituzuen erronka edo nahiak?
Emakume langileen antolakuntza ahal-
bidetuko duten mekanismoak sortzea 
bizi baldintza kultural eta sozialak ho-
betzeko. Bestalde, ildo sozialistaren 
baitan genero zapalkuntzaren lanke-
ta ematea eta harreman eredu berriak 
sortzea. Azkenik, emakume langileek 
politikari osotasun batetik erantzuteko 
gaitasunak bultzatzea. 

“dESpoLitizAzio UnE honEtAn hEzikEtA poLitikoA EtA ForMAkUntzA BEhArrEzkotzAt JotzEn ditUgU”.
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sareaN arraNtzatua

“Izorratuekin izorratu: deskargatu Pre-
karinder”. Eslogan horrekin iragarri du 
Lanbidek 2019-2020 kurtsoan abian 
jarriko duen ekimen nagusia: langabe-
tuak elkarrekin oheratzea erraztuko 
duen aplikazio bat da, mota horretako 
aplikazioen eremuan zerbait berria es-
kaini nahi duena, Tinder, Grindr edo 
Meetic-ek arreta gutxi eskaintzen dio-
ten nitxo batean fokua jarriz. Beatriz 
Artolazabal Enplegu sailburuak espli-
katu duenez, “herritarren %10aren 
bueltan dago langabezian eta berdin 
da zer egiten dugun, gauza ez da asko 
hobetuko beraientzat datozen urtee-
tan; horregatik, pobre horiei bizitza se-
xual pixka bat eman nahi diegu, iker-
ketek diotenez Lanbideko bulegoetan 
arazoak %22 gutxitzen direlako etxetik 
izorratuta etortzen direnean”. Kazeta-
riek sailburuari galdetu diote ea berak 
aplikazioa erabiliko lukeen. Limoi bati 
hozka egitean bezalako aurpegia jarriz 
erantzun du Artolazabalek. 

komunikazioa /
inkomunikazioa

ortuzar SaBIn etxeko lorategIan klIma
alDaketaren aurkako ekIntza PreStatzen.

ninismoa

Eusko Jaurlaritza klima 
aldaketaren oso oso aurka

langabetuen arteko harreman 
sexualak bultzatzeko app bat jarri du 
martxan Jaurlaritzak

 “Planeta suntsitzen ari diren handiki di-
ruzaleei argi esan behar diegu nahikoa 
dela, ez dugula ingurumenaren aurkako 
eraso gehiago onartuko”, azaldu du Iñaki 
Arriola, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
sailburuak. “Ezinbestekoa da klima al-
daketaren mehatxu neoliberalari era-
bateko lehentasuna ematea. Horretan 
gabiltza. Andoni Ortuzarrek adibidez 
pinu bat landatu du Sabin Etxeko lora-
tegian, Hego Poloaren urtzeaz oharta-
razteko pinguino bat adoptatu du Iñigo 
Urkulluk, eta Arantxa Tapiak AHTko ko-

munetan paper birziklatua jartzea inpo-
satu du”. Jaurlaritzak jakinarazi duenez, 
gaztetxoak sentsibilizatu aldera, Greta 
Thunberg nerabe suediarra fitxatu dute 
Go!azen saioan kameo bat egiteko Jose 
Ignazio Asensiorekin batera. Telleria 
anaiek Aska Nazazu Deluxe saioari fil-
tratu diotenez, Petro Knörr-en Muskizko 
zentralari jarriak kantaren koreografian 
parte hartuko du Thunbergek, eta Danel 
izeneko pertsonaiari neskalaguna lapur-
tzen saiatuko da Asensio, baina arrakas-
tarik gabe. 

BeatrIz artolazaBalI PrekarInDerren 
IDeIa Bururatu zItzaIon momentua.



karta-jokoa

Berme zientifikoa: edukiak Iñaki Sanz Azkue 
biologoak prestatu ditu eta ikuspegi pedagogikoa 

Lore Erriondo EHUko irakasleak landu du. Marrazki 
errealistak egin ditu Eñaut Aiartzaguenak.

Euskal Herriko lurralde banatako zazpi 
ekosistema eta 42 animalia ezagutuko ditugu.

Karta hauekin 5 jolas ezberdin egin daitezke: 
familia jolasa, puzzlea, ezkutaketa eta 

memoria eta azkartasun jokoak.

Ezagutu Euskal Herriko animaliak!

15 €
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