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44 І OlivEr lAxE  
salda edo zopa bero batekin 
alderatzen du bere zinema: soila 
eta konplexua aldi berean. ez hain 
estimatua azukrez eta kimikaz 
jositako garai posmodernootan, 
baina aterpe bital bat eskaintzen 
duena. cannesko jaialdian gozo 
hartu zuen kritikak O que arde filma, 
eta orduz geroztik jaialdiz jaialdi 
dabil Oliver laxe zine zuzendaria.
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Neurri neoliberalak inposatu nahi izan ditu Nazioarteko Diru Funtsak 
Ekuadorren. Lenin Moreno agintari txotxongiloak azkar bete zuen agindutakoa. 
Oraingoan, baina, alfonbra gorriaren partez, jatorrizko herrien bultzadaz, 
mugimendu sozialen, laborarien eta langileen arteko batasunarekin topo egin 
dute neurriek eta atzera egitera behartu dituzte. Bolivian Evo Morales boterera 
heldu aurretik, uraren pribatizazioaren aurka indigenek egindako mobilizazio 
eta garaipen historikoa gogora ekarri digute. Noiz eta urriaren 13an. 
500 urte luzez iraun duen bizitzaren aldeko erresistentziaren lehen egunean. 
Ospa dezagun lorpena, NDFren aginduei men ez egitea justua, legitimoa eta 
beharrezkoa baita Ekuadorren, Euskal Herrian eta munduko edozein tokitan.

   Fluxus Foto         axier lopeZ

Gurea da garaipena
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  argia

Kataluniako prozesu independentista epaitu du Espainiako Auzitegi Go-
renak. Goreneko epaileek aho batez adostu dute epaia: matxinada deli-
tua baztertu dute eta sedizioa, desobedientzia eta diru erabilera bidega-

bea egotzita zigortu dituzte.
Oriol Junqueras, Kataluniako Gobernuko lehendakariordea: 13 urteko kar-

tzela zigorra eta 12 urteko inhabilitazioa, sedizioa eta diru erabilera bidega-
beagatik. Raül Romeva, gobernuko atzerri kontseilaria: 12 urteko kartzela eta 
12 urteko inhabilitazioa. Jordi Turull, Presidentetza kontseilaria: 12 urteko 
kartzela eta 12 urteko inhabilitazioa. Dolors Bassa 12 urteko kartzela eta 12 
urteko inhabilitazioa. Carme Forcadell, Parlamentuko lehendakaria: 11 urte 
eta erdiko kartzela eta 11 urte eta erdiko inhabilitazioa. Joaquim Forn, Barne 
kontseilaria: 10 urte eta erdiko kartzela eta 12 urteko inhabilitazioa. Josep 
Rull, Lurralde Antolaketa kontseilaria: 10 urte eta erdiko kartzela eta 12 ur-
teko inhabilitazioa. Jordi Cuixart, Omnium Culturaleko lehendakaria: 9 urteko 
kartzela eta 9 urteko inhabilitazioa. Jordi Sànchez, ANCko lehendakaria: 9 ur-
teko kartzela eta 9 urteko inhabilitazioa. Santi Vila, Carles Mundó eta Meritxell 
Borràs gobernuko kontseilariei 60.000 euroko zigorra diru erabilera bidega-
beagatik eta hogei hilabeteko inhabilitazioa.

“iNOiz Ez bEzAlA ErANtzutEA DAgOKigu”
Carles Puigdemont: “100 urte guztira. Inoiz ez bezala erantzutea dagokigu”, 
adierazi du Carles Puigdemontek. Zigortutako buruzagi independentistek ere 
gogor salatu dute epaia eta eskerrak eman dizkiote Kataluniako herriari eman-
dako sostenguagatik. Une gogor eta latz hau, indarra batu eta aurrera egiteko 
baliatzera deitu dute.

Kale okupazioek, elkarretaratzeek, mobilizazioek… ebazpena jakin eta segi-
tuan hartu dute Katalunia.

13 eta 9 urte arteko 
kartzela zigorrak 
independentistei

Niretzat demokrazia 
iNtegratzea da. Badirudi 
espaiNiar demokraziari 
errazagoa zaiola 
VoX iNtegratzea 
iNdepeNdeNtismoa 
iNtegratzea BaiNo

Josep ramoneda
ser

iNoiz BaiNo iNdartsuago, 
koNBeNtzituago eta irmoago 
itzuliko gara. eskerrik asko 
deNei eta eutsi, guk Beti, Beti 
eutsiko diogulako!

@junqueras

meNde Bat hautestoNtziak 
jartzeagatik. 99 urte eta 
erdiko koNdeNa. deNoN 
kartzela. kaleak Bete 
ditzaguN

@Higiniaroig

BereN Bozkatzaileek 
eskatu zieteNa egiteagatik, 
europareN BihotzeaN 
politikari Batzuei espetXe 
zigor luzea jartzeareN 
aurka altXatu Behar gara

@yanisvaroufakis

saBotaia ekoNomikoa, 
poliziak eta militarrak 
Boto-emaileak kolpatzeN 
eta oraiN 13 urteko espetXe 
zigorrak hautestoNtziak 
jartzeagatik. NorBaitek uste 
du FraNco erorieN haraNeaN 
dagoela?

@arnaldoOtegi
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huManitatearen une gorenak eZ hanka eZ Buru

aritZ galarraga

   aDur larrea
www.adurlarrea.com

AltsAsuKO gurAsOAK
espainiako auzitegi nagusiak altsasuko gazteei ezarritako espetxe 
zigorrak aztertu ditu espainiako auzitegi gorenak, irailaren 18an 
aurkezturiko helegiteak kontuan hartuta. epaileak uste du altsasuko 
liskarrean “diskriminazioa” eta “nagusitasun abusua” larrigarriak ez direla 
aplikatu behar, baina zigor gogorrak berretsi ditu. zigor handiena, 
9 urte eta 6 hilabeteko kartzelaldia Oihan arnanzentzat (13 
urtekoa zuen aurretik), eta txikiena, urte eta 6 hilabetekoa ainara 
urkijorentzat (2 urtekoa zuen). gazteetako batzuek 1.000 egun 
baino gehiago daramatzate espetxean. 2019/10/09

laxe vs. vallin

Pozik nentorren zinematik, zeina ez den sarri gertatzen 
–hasteko, zinemara sarri joan ezin naizelako; baina ba-
tez ere zinemara joan ahal naizenetan, sarri, poza baino 

beste sentimenduren batekin itzultzen naizelako–. Sua piztu 
zuen pindarra izan zen O que arde, Oliver Laxe galiziar zu-
zendariaren azken filma. Nik baino hobeto esango dizue Har-
kaitz Canok: “Filma baino areago, pendulu hipnotikoa baita 
Oliver Laxerena, lehen segundotik harrapatzen eta askatzen 
ez gaituena” –bide batez, ahal baduzue irakurri zutabe osoa; 
ze ondo idazten duen gaztetxo honek, etorkizun ezinhobea 
iragartzen diot euskal letretan–.

Baina zorionak gutxi irauten du prekarioaren etxean –es-
kuarki, alokairukoa, eta abusuzko prezioekin–. Beti bada 
eguna izorratuko dizun zerbait: kasu honetan, liburu baten 
argitalpena –eta ez nuen uste esaldi hori sekula idatziko nu-
keenik–. Sinatzailea, Pedro Vallin –La Vanguardia egunkarian 
politikaz idazten duena interesez jarraitzen dut, bestalde–. 
Titulua, ¡Me cago en Godard!. Eta tesia, masa-film estatu-
batuarrak ezkerzaleak direla, alegia, osagai aurrerakoi eta 
askatzaileak dituztela, Europako zinemaren joera burges, 
kontserbatzaile, beren baitara bilduaren aldean. Irakurri 
gabe ezin juzgurik eman, baina itxura guztia dauka urteko 
gafapasta libururik onenaren saria irabazteko.

Zer esango dizuet nik, Star Wars ere ikusi ez duen honek. 
Baina Rohmer, Pasolini, Buñuel ikusten hezi banaiz –ez inte-
lektualkeriarik bilatu, otoi, hitz horietan; deskriptiboak dira 
erabat–. Laxe vs. Vallin, momentuz zalantzarik ez daukat. 
Baina etorkizunean, lotsa sentituko dut nire iragan filmikoaz? 
Arbuiatuko dut, uko egin, errudun sentituko naiz? Eta, jendeak 
tontotzat hartu baino lehen, bandoz aldatuko banintz? Kirioak 
dantzan dauzkat une honetan. Lasaitzeko, ez dakit Chopinen 
nokturno bat entzun, edo ikusi Gure Kasa Euskal Telebistan. 

“InJustIzIarI JarraIPena eman DIO gOrenaren eraBaKIaK”
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juan Mari arregi

ekonoMiaren talaian analisia

  urko apaolaZa avila

Gipuzkoako zaharren egoitzetako 
langileak berriz ere mobilizatzen 
ari dira eta herri ugaritako kaleak 

zeharkatu dituzte euren egoeraren berri 
emateko. Mobilizazio aldi hau urriaren 
18an amaituko dute Gipuzkoako Aldun-
diaren aurrean, erakunde horri egozten 
baitiote grebaren erantzukizuna. Lan-
gileek salatu dute patronalak ez duela 
borondaterik erakusten akordiora iritsi 
eta gatazkari amaiera emateko. Hala,  Al-
dundiari exijitu diote bere egin dezala 
ELAk Adegi eta Matia 2.000 patronale-
kin adostutakoa, eta bete ditzala bere 
garaian hartutako konpromisoak.

Mobilizazioak ez dira besterik gabe 
sortu. Langileek ehun greba egun egin 
dituzte hitzarmen duin baten alde. 5.000 
langileri eragiten dio hitzarmenak eta 
eskatzen dutena da adinekoentzat kali-
tate oneko arreta zerbitzu bat ekarriko 
duen eredua ezartzea Gipuzkoan. Lan-
gileen gehiengoa emakumezkoa izanik, 
%30eko soldata arrakala jasaten dute 
gizonezkoek lan egiten duten pribatiza-
turiko sektoreekin konparatuta, hau da, 
urtean 6.000 euro gutxiago.

Ez dute baztertu mobilizazioak go-
gortzea, ezta greba mugagabeari ekitea 
ere, ekintza irmoagoekin. Ekintza horiek 
gertatzean, patronalen eta erakundeen 
haserrea etorriko da, grebalariak “erra-
dikalak” eta “biolentoak” direla esanez, 
eta egotziko diete adineko jendea “aban-
donaturik” uztea, iritzi publikoan oso gai 
sentibera baita hori.

Normala eta justua ote da, ehun gre-
ba egunen ondoren –euren soldatak 
galdu eta lanpostua arriskuan jarriz– 
patronala eta Aldundia akordiora iri-
tsi nahi ez izatea? Dirudienez, hauen 
arduradunek ez dituzte soldatak eta 
karguak arriskuan jarri nahi. Euren jo-
kabide autoritarioak zerikusi gehiago 
dauka saboteatzaile eta probokatzai-
leekin. Beraiena izango da gatazka go-
gortzearen ardura. 

saboteatzaile 
eta 
probokatzaile

CAFeko enpresa batzordeak berretsi du Jerusalemgo tranbia ez eraikitzeko 
jarrera. Otsailean, Beasaingo tren konpainia lizitazio lehian sartu zenean, 
langileak aurka agertu ziren esanez ez zutela parte hartu nahi giza eskubi-

deak errespetatzen ez dituen proiektu batean –palestinar lurraldeetako juduta-
rren asentamendu ilegalak lotuko ditu tranbiak–. Europako beste konpainia ga-
rrantzitsu ugarik ez bezala, CAFeko enpresako zuzendaritzak aurrera egin zuen 
ordea, eta abuztuan Israelek 500 milioi euroko lotea esleitu dio.

Elkarrizketa batean, CAFeko presidente Andres Arizkorretak azaldu du azter-
keta “etikoa” eginda onartu dutela esleipena. Baina langileek ez dute apoa iren-
tsi eta kontrako iritzia agertu dute berriz ere, salatuz Palestinaren okupatzaileei 
“normalizatutako” azpiegiturak eskainiko dizkietela eta eurak ere gatazkaren 
erdigunean kokatzen dituela.

Mundu merkantilista honetan, ez da ohikoa CAFeko langileak izaten ari di-
ren jokabidea. Ariketa bera egin beharko lukete armagintzan dabiltzan euskal 
enpresetakoek. Edo beste maila batean, adibidez, estraktibismoak sorturiko ga-
tazken erdian petrolioa eta gasa erauzteko balbulak egiten munduko liderra den 
Ampo kooperatibak. Produzitzen dugun hori ere bagara, eta askotan erraza ez 
den arren, badago zer hausnartua.

Beharrezkoa da produkzio-kate osoan aldagai etikoa kontuan edukitzea: giza 
eskubideak, klima larrialdia… ARGIAn pauso txiki bat eman dugu, eta orain arte 
plastikoz bilduta zihoazen astekariak, patata-azal konpostagarriz iritsiko dira 
etxeetara –Euskal Herrian klima gehien kaltetzen duten zortzi enpresatik lau 
erraustegiak dira–, jakin badakigun arren pauso gehiago eman beharko ditugula 
aurrerantzean ere.

Enpresetan langileen “parte-hartzea” sustatzen ari diren honetan, zer par-
te-hartzaileagoa, halako eztabaidak sustatu eta erabakiak hartzea baino? 
Beharginak eskulan hutsa edo makinak direla uste dutenen aurrean, CAFeko 
langileek erakutsi digute trenak pertsonek egiten dituztela oraindik, beraien 
behar, kezka eta ideiekin. 

gerrak, makinak eta 
pertsonak
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rOJavaren aurKaKO erasOa
KURDISTAN. Turkiak Siria Iparraldeko Federazio Demokratikoaren (Rojava edo Si-
riako Kurdistan ere deitua) aurkako erasoa iragarri ostean, erasorako bidea libre utzi 
zioten AEBek. Bi egunera ekin zion Erdoganen Gobernuak inbasioari, Rojavako herrita-
rrak eta gauzatzen ari diren iraultza arriskuan jarriz. Aste honetan, kurduek eta Siriako 
Gobernuak akordioa egin dute, Turkiaren erasoari aurre egiteko. Irudian, Rojavako 
iraultzaren baitan emakumeek osatzen duten Herriaren Babeserako miliziako kide bat. 

energia nuklearra

49
edukiontzi izango ditu (eta ez hasieran 
aurreikusitako 5) garoñako zentral nuklearrean 
dagoen denboraldi baterako biltegiak. material 
kutsatua bilduko dute 49 edukiontzi horiek. 
“zabortegi nuklear bilakatu nahi dute, 2.500 hondakin 
erradioaktibo biltegiratuz”, salatu du eH Bilduk.

2032 urtera arte luzatuko da zentralaren eraispena.

  Mikel garCia iDiakeZ

Hainbat guraso katolikok eta pla-
taforma eskuindar batek jarritako 
salaketa medio, hezkidetza eta se-
xualitatea lantzen dituen Skolae pro-
gramaren egiletako bik Nafarroako 
Auzitegi Nagusian deklaratu dute 
aurreko astean, bigarrenez. Bi egun 
geroago, Neska eta Emakumeen Hez-
kuntzarako UNESCO Saria jaso du 
programa horrek berak.

skolaeren 
egileak, auzitegira 
berriz ere

prOgrAmA txAlOtuA 
AuzitArA
Skolae garatzen parte hartu zutene-
tako bi dekaratzera deitu ditu epai-
leak, ekainean egin zuen moduan. San 
Cernín ikastetxeko zortzi gurasok, 
CONCAPA Konfederazio Katolikoko 
gurasoek eta M18 plataformak (PPko 
diputatu bat da burua) salaketa bana 
jarri diote programari, haurrak “ge-
nero ideologian” doktrinatzea lepo-
ratuta. Aldiz, adituek eta hezkuntza 
komunitateak oro har txalotzen duten 
programa da Skolae, berdintasunean 
heztea helburu duena. 

sKOlAErEN EtOrKizuNA
Sindikatuek babesa eman diete progra-
maren egileei. Kezkatuta daude, “epai-
tegietatik jasotzen ari den jazarpenaz 
gain, azkenaldian hartu diren zenbait 
erabaki politikok zeharo baldintzatu 
dezaketelako Skolae ikasgeletara egoki 
iristea. Nafarroako Gobernuari eska-
tzen diogu Skolae bere osotasunean 
ezartzen dela bermatu dezala”.

Xistor haraNBuru. euskal preso politi-
koak kartzelan jarraituko duela erabaki du 
Frantziako zigorren aplikaziorako tribuna-
lak, 65 urte dauzkan xistor Haranburu kale-
ra ateratzeak “ordena publikoarentzat arris-
kua” ekarriko lukeela argudiatuta. erabakiak 
kolektibo ugariren haserrea eragin du.

hoNdarriBiko alardea. 70 bat herrita-
rrez osatutako Hondarribiko talde batek 
adierazi du “emakumeek alardean parte 
hartzeko eskubide osoa” dutela. ez dira 
Jaizkibel konpainiako kideak, orain arte 
emakumeek kantinera gisa bakarrik desfi-
latu zezakeen alardean ibilitakoak baizik.

migrazioa. Irailetik espainiako gobernuak 
Pasaiako portuan blokeatuta zituela salatu 
du aita mari erreskaterako itsasontziak. az-
kenik itsasoratzeko baimena lortu du, bai-
na mediterraneoan erreskateak egitea ga-
larazi diote. grezian dauden errefuxiatuei 
sustengua eta laguntza eskainiko diete.
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gasteizen, Oihaneder Euskararen 
Etxean sartu eta harritua zaitugu, 
azpiegituretan sekulako inbertsioa 
egin dugulakoan. pentsamenduan ez 
da inbertitu?
Uste dut ezetz. Euskararen inguruko 
ikerketan, horixe baita nire arloa, oso 
gutxi inbertitu da, eta jakina, oso gutxi 
ikertu da. Soziolinguistika eta gaine-
rakoak, eta irakaskuntza bera, ez dira 
lehentasunezko arloak. 

zuek, EHuko Elebilab 
ikerketa-taldean, ikertu duzue.
Baina gaiak daukan tamaina eta ga-
rrantziari begiratu, eta ia ez dugu ezer 

egin. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailean, esate baterako, eguneroko la-
nei egiten diete aurre. Osasun Sailean, 
aldiz, askoz urrunago ari dira. Zenbat 
eta zenbat sendagile ari dira ikerketan. 
Minbizia dela, gaixotasun arraroak di-
rela, adinekoak direla, elikadura dela… 
Gure hezkuntzak berezitasun handiak 
ditu, munduan aitzindari izateko mo-
duan gara, baina non ditugu ikerla-
riak? Nork ikertzen ditu euskaraz eta 
gaztelaniaz batera irakasteak dakar-
tzan gorabeherak? Ikertu, baina serio. 
Batzuk eta besteak elkartzen dira noi-
zean behin, baina ez dago ikerketa le-
rro sakonik. 

Eta ikerketa lerrorik gabe, ezin 
aurrera egin.
Geuk asmatu behar ditugu gure ikerke-
ta bideak. Guk beste inork ezin du hori 
egin. Hor da ikerketa zentroa, Ikerbas-
que, eta ondo da, baina horren lanak ez 
du batere eraginik, ez ondoriorik, eus-
kararen irakaskuntzan. Berdin-berdin 
egin zezakeen bere lana Espainiako Sa-
lamancan. Tira, han ez dute elebidunik, 
eta hemen bai, eta elebiduna oso ikergai 
interesgarria da, elebidun horren bi hiz-
kuntzak zeinahi direla ere. Ikerlari onak 
ditugu, baina burmuinean hau edo hura 
gertatzen den ikertzeak, edo fonemen 
arteko bereizketa lehenago edo geroago 

itziar idiazabal
Bestek egiN ez dueNa egiteko aukera izaN du

   Miel a. elustonDo       ZalDi ero

NORK IKERTzEN dITU 
EUSKARAz ETA GAzTELANIAz 

BATERA IRAKASTEAK 
dAKARTzAN GORABEHERAK?

elebidun ginen, eleaniztun gara. gure haurrak bezainbat. Hala 
ere, zein dira eleaniztasun horren baitako mekanismoak? zertan 
da gure haurren hizkuntza jabekuntza? zein dira gure hizkuntz 

irakaskuntzaren ahal eta ezinak? zergatik zaigu nahitaezko 
euskal Herriko haurrak euskaraz murgiltzea? galderak bor-bor 
ibili dira beti Itziar Idiazabalen buruan, eta erantzun bila eman 

du bizialdia, inork ibili gabeko bide ezkutuetan barna. 
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Hizkuntzalari eta psikolinguis-
ta da, EHUko katedraduna. Ele-
bitasuna eta eleaniztasuna izan 
ditu lan-ardatz, haur elebidunen 
hizkuntza jabekuntza eta ira-
kaskuntza elebiduna aztergai. 
Finean, gure haurren baitako 
prozesuak ez ezik, gu guztionak 
aztertzen jardun du. Besterik da 
behar besteko kasurik egin ote 
diogun, behar besteko garran-
tzia eman ote diogun lan horri. 
EHUko Elebilab ikerketa-talde-
ko kide da. 2007az gero, EHUko 
Munduko Hizkuntza Ondarea-
ren Unesco Katedraren koordi-
natzailea da. 

egiten dela jakiteak ez digu laguntzen 
gaur egun euskara ikasteak dituen ko-
rapiloak askatzen. Ikerketa horiek, adi-
bidez, ez digute ezer esaten irakasleen 
prestakuntzaz, ez eskolan gauzak beste 
modu batera egin behar ote diren, ez 
inolako ondoriorik duten euskararen 
irakaskuntzan, eta ez digute esaten zer-
gatik ez duen euskaraz dakienak, baldin 
badaki, behintzat, euskaraz egiten. Nor 
ari da arrakala horretan aztertzen? Hi-
potesiak badira, bai, baina nor ari da 
hori benetan ikertzen?

Erretretan sartu 
aurretik orain bezain 
gordin hitz egiten al 
zenuen?
Badira urte batzuk lo-
tsa galdu nuena. Eta 
urteek eta erretiroak 
lotsa are gehiago ken-
tzen laguntzen dute. 
Baina lehen ere hitz 
egindakoa naiz… Gaizki 
pasatu dut bizitza akademi-
koan. Gure departamendua zer 
zen, bada? Lehengo batean esan zida-
tena: “Zu satelite hutsa zinen. Besteek 
ez bezalako lanak egiten zenituen”. Eta 
besteek ez bezalako lanak egiteak ziur-
gabetasuna dakar, eta zenbaitetan, lan 
batzuk egin gabe baztertu nituen, bel-

durrez, ausardiarik izan ez nuelako. Eta, 
bestalde, inori ez zitzaion interesatzen! 

bidea geuk egin behar dugula esan 
duzu arestian. Horretan saiatu zara?
Nik galdera batzuk nituen, eta erantzun 
bila Genevara joan nintzen. Baina han 
ere ez nuen erantzunik aurkitu. Haiek 
ez zuten irakaskuntza elebidunik iker-
tzen. Genevan hizkuntzari buruz era-
kutsi zidaten, hizkuntzaren irakaskun-

tzaz, irakasleen prestakuntzaz… gauza 
asko, gero hona etorri eta nik 

egokitu eta aplikatu nitue-
nak, baina han ez ziren 

elebitasunaz ardura-
tzen. Suitzan hizkun-
tza asko hitz egiten 
dituzte, baina suitzar 
arruntak elebakar-
tzat dauka bere bu-
rua. Izugarri harritu 

ninduen horrek. Han 
nintzen berriz 2012an 

–urte sabatikoa bainuen 
EHUn– ikastaroa ematen, eta 

esan nuen: “Hemen elebidunak 
zarete denak, noski”. Eta haiek: “Ez, ez. 
Frantsesez ez ezik, alemanez ere bada-
kigu, baina elebakarrak gara”. Halaxe 
esaten zuten. Gainera, suitzarren hel-
buruen artean ez dago gauza guztiak bi 
hizkuntzetan egiteko gaitasuna izatea. 

itziar 
idiazabal 

gorrotxategi
gaiNtza, gipuzkoa, 1949

Hor da ikerketa zentroa, 
Ikerbasque, eta ondo 

da, baina horren lanak 
ez du batere eraginik, ez 
ondoriorik, euskararen 

irakaskuntzan” 
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iNgElEs 
gOiztiArrAz

“4 urterekin ingelesa irakas-
tea txorakeria hutsa da, eta are, 
kaltegarria ere izan liteke. Gu-
rasoak, berriz, txoratuta daude, 
uste dute beren seme-alabek in-
gelesez lehenbailehen ikasten 
baldin badute askoz ere aukera 
gehiago izango dituztela lanean. 
Eta hori ere ez da egia, zeren 
gaur egun ikasle gehienek bai-
takite ingelesez, eta ez dute lana 
errazago inguratzen. Murgiltze 
goiztiarra, hizkuntza gutxitua-
ren kasuan behar dugu, ez inge-
lesaren kasuan!”.

Hemen bai, ala? Dena euskaraz, dena 
gaztelaniaz...
Hemen murgiltze eredua sartu ziguten, 
nahitaez bezala, eta haiek saltsak ka-
talanekin! 1976-77 inguru hartan, ka-
talanek esaten ziguten: “Baina nolatan 
irakasten diezue haurrei ez dakiten hiz-
kuntza batean? Astakiloak zarete, gero!”. 
Baina horrela egiten ez bagenuen, ez 
zuten ikasten. Ez genuen irtenbiderik. 
Garai batean eztabaidagai handia izan 
zen hori. Printzipio psikologikoa zen, 
haurrari bere etxeko hizkuntzan eraku-
tsi behar zitzaiola. Guk, berriz, euskaraz 
erakusten genien denei. Eta hor etorri zi-
ren, traumak sortzen genituela, espaino-
lek egiten zutena egiten genuela… Uste 
horiek iraultzea ez zen erraza izan, hau 
da, praktikan egiten genuena maila teo-
rikoan azaltzea. Baina teorizatu genuen, 
eta gaur egun inork ez du horrelakorik 
eztabaidatzen, baina garai batean…? 

Atzera begira jarri eta zer ikusten 
duzu?
Nik uste zortea izan nuela. EHUn hasi 
nintzenean, gure unibertsitateko aka-
demikoen iritziz, nik egiten nituen 
ikerketak –haur elebidunen hizkuntza 
ikaskuntzaz, adibidez–, ez ziren haien 
lehentasunezko kezka. Borroka egin 
behar izan nuen eremu hori errespe-
tatua izan zedin, indar egin behar izan 
nuen, baina nik oso indar gutxi izan dut 
unibertsitatean. Gure eremuan bik jar-
dun dugu lanean; hiruk, gehiena jota. 
Luis Mari Larringan eta biok, Marijo 
Ezeizabarrena gero, Ibon Manterola eta 
Leire Diaz de Gereñu ere bai orain… 
Baina hori ez dago konparatzerik eus-
kararen historiak Hizkuntzalaritzan eta 
Euskal Ikasketak sailean duen pisuare-
kin, adibidez. 

Atzerriko adituekin harreman 
estuan ikusi izan zaitugu.
Bai. Garai batean, arlo honetan ikerke-
tarik ez zegoen Euskal Herrian. Espai-
niako Estatuan ere oso gutxi. 1993an, 
adibidez, Andoni Barreñak tesia iraku-
rri zuenean, Jurgen Meisel izan zuen 
epaimahaian. Meisel mundu osoan hiz-
kuntzalari errespetatua da. Berak hasi 
zuen frantsesez eta alemanez ikasten 
duten haur elebidunen ikerketa. Oso 
lan fina egina da, gainera. Bada, 1993an, 
Barreñaren tesiaren giroan, esan zigun 
Meiselek: “Tesi honen bidez, Espainian 
gehiago ikasiko dute hizkuntzen jabe-
kuntzaz, eta espainolaren jabekuntzaz, 
orain artean eginak dauden ikerketa 

guztien bitartez baino”. Meiselek esa-
na. Horrelako lan finak egiten geu hasi 
ginen hemen, Espainian baino askoz 
lehenago. 

zer eman zizun unesco Etxeak eta 
munduko hizkuntzen gaineko lanak?
Munduko hizkuntza aniztasunareki-
ko sentsibilitatea. 2000. urtean sartu 
ginen proiektu hartan, eta ikaraga-
rri ikasi genuen. Gero, Unesco Etxeak 
gaia utzi, eta Katedraren gainera erori 
zen egiteko hura. Hor dago hori ere… 
1998an Bolivian egon nintzen, irakas-
kuntza elebidunari buruzko kongresu 
batean. Orduantxe hasi nintzen ikusten 
nola egiten zen irakaskuntza elebiduna 
beste zenbait hizkuntza gutxitutan, eta 
batez ere, hizkuntza indigenetan. Eta 
hor ikaragarrizko zuloa dago. 40 urte 
ere eman dituzte, Latinoamerikan ba-
tik bat, irakaskuntza elebiduna deitzen 
den horretan, eta ez dute ia ezer lortu. 
Beren hizkuntza hitz egiten dutelako 
ez erabat lotsatzea, horixe lortu dute. 
Gainerakoan, espainolez lehenbailehen 
ikastea “lortu” dute, baina beren hiz-
kuntza indigenetan ez hiztun berririk 
lortu dute, ez beren hizkuntza garatze-
ko eta iraunarazteko baldintzarik… Izu-
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garrizko porrota. Eta uste dut euskaldu-
nok, gure ahuldadeak eta guzti, egoera 
hori aldatzen laguntzen ari garela, Ga-
rabideren hizkuntza kooperazioari bu-
ruzko lana tarteko dela, batez ere.

“izugarrizko porrota”. Ez da gozoa.
Izugarria da. Mexikon, esate baterako, 
hizkuntza indigenei buruzko proposa-
menak egiten dituzte, erakundeak sor-
tzen dituzte, irakasleak kontratatzen… 
Baina gauza ez dago behar bezala plan-
teatuta, partez komunitate indigenak 
ez direlako proiektuaren ardatz, ez du-
telako proiektuak aurrera eramateko 
autonomiarik. Hargatik egin dugu guk 
aurrera. Geure esku izan ditugulako bi-
tartekoak. Baina geuk egin dugu lana, ez 
beste inork, eta ez dago beste modurik, 
komunitateak berak hartu behar du ar-
dura bere gain, eta ereduak izan behar 
ditu. Eta, zoritxarrez, hizkuntza indige-
nen kasuan, eredurik ere ez dute.

Hizkuntza kooperazioa bada, hala ere.
Espainolak, adibidez, astakilo hutsak 
izan dira. Beren hizkuntzaren defentsa 
besterik ez dute egin. Aldiz, alemanek, 
herbeheretakoek, daniarrek, norvegia-
rrek… diru mordoa jarri dute herri indi-
genetako hezkuntzari, eta are, hizkun-
tzari, lotutako kooperazio proiektuetan. 
Baina inoiz ez dute murgiltze eredua 
proposatu. Nire ustez, ez zaielako bu-
ruan sartzen kitxueraz irakaskuntza 
osoa antola daitekeenik. Orain 40 urte 
ez, behintzat. Eta, hala ere, Europako 
iparraldeko herrialde horiek eredugarri 
dira hezkuntza kooperazioan. Hala ere, 
hezkuntzan sartu eta segituan kontu-
ratu ziren indigenek beren hizkuntza 
propioak zeuzkatela. Eta, orduan, hala-
ko ereduak asmatzen hasi ziren, “kultu-
rarteko hezkuntza elebiduna”, eta beste. 
Baina Bolivian, Ekuadorren, Guatema-
lan… martxan jarritako eskola elebidu-
netan ez da hemengo A ereduan baino 
gehiago erakusten. Alemaniar batek, 
adibidez, ez du kontzebitzen hizkuntza 
gutxitu bat irakaskuntzaren ardatz izan 
daitekeenik. Hizkuntza gutxitua baietz 
esaten dute, baina irakaskuntza, hiz-
kuntza “handi” batean egin behar izaten 
dute beti. Ezetz esaten diote murgiltze 
ereduari, ezin dela. “Eta zergatik ez? 
Zergatik ezin da?”, aurre egin izan diet 
nik. Garai batean Suarezek esan ziguna, 
ezin zela! Eta begiratu noraino etorri 
garen! Egia esan, ez sinestekoa da egin 
dugun bidea…

Ez sinestekoa da? 
Bai. Hizkuntza formalaren mailan lor-
tu dugun gaitasun hau? Ezta amestuta 
ere. Garatu dugun hizkuntza formalaren 
bidez zernahi adieraz dezakegu orain. 
Jendeak ikaragarri ondo idazten du, es-
kolak ematen ere ahoz bikain jarduten 
duen irakasleak ditugu… Besterik da es-
kolatik kanpora, kalean, zer gertatzen 
den hizkuntza horrekin. Baina hizkuntza 
formalaren mailan izugarri egin dugu 
aurrera. Guk, geure garaian, ez geneukan 
horrelakorik: elizako hizkuntza eta lite-
ratura apur bat, beste ezer ez. Oraingo 
egoera hau oso urrun zegoen, eta lortu 
dugu. Gaur egun edozer gauza idazten da 
ondo eta prezisioz.

zertaz zaitugu harro? zein dituzu 
argiak, zein ilunak?
Harro, gauza askotaz: ikerketa taldea 
sortu genuen; euskarari dagokionean, 
alor ukitu gabeak jorratu genituen; iker-
keta martxan jarri eta bultzada eman 
genion; hizkuntzaren jabekuntza eta 
ikasle eleaniztunen ikasketa prozesuak 
aztertu genituen; hizkuntzen irakaskun-
tzari buruzko azterketa diskurtsiboak 
duen garrantzia azpimarratu genuen; 
euskararen irakaskuntzaren azterketa-
rako metodologia ere bultzatu genuen, 
tesiak egiten lagundu… Bestek egin ez 
duena egiteko aukera izan dut. Horretaz 
harro nago.

zeren damu duzu?
Duen garrantzia gaiari ematerik ez dut 
lortu gure sailean, EHUko Hizkuntzalari-
tza eta Euskal Ikasketetan. Gure ikergaia 
bigarren mailako egoeratik ateratzeko 
indarrik ez dut izan. Eta ez dakit nire 
ondorengoek lortuko duten. Ez dago 
erraz. Ni etorri nintzenetik hona, gauzak 
ez dira askorik aldatu; horretan, behin-
tzat, ez. Euskal Herrian, eta Espainian, 
eskolak, haurren hizkuntzak eta antze-
ko gaiek ez dute baliorik. Eta, ondorioz, 
ikerketa proiektuetan dirua jarri behar 
dutenek ere ez diote baliorik ematen. 
Gogoratzen naiz, Eusko Jaurlaritza sortu 
zenean, [Pedro Miguel] Etxenike sail-
buru zelarik, Ikerkuntza zuzendaritzak 
lerro bat, berezia, abiarazi zuela irakas-
kuntza elebidunari buruz. Aspaldi de-
sagertu zen hura. Gainerako guztiekin 
jardun behar dugu lehian, alorrak duen 
traszendentzia izan arren! Elebitasunak, 
eleaniztasunak, hizkuntza jabekuntzak… 
ez dute ikerkuntzan beharko lukeen 
lehentasuna, ezta laguntza ere. 

Benetako 
antzinako ogia
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asier Blas MenDoZa
EHU-KO IRAKASLEAEzer ez da berdin

Hedabideek Hong Kongeko mani-
festari neokolonialista biolentoak 
demokraziaren eta askatasuna-

ren aldeko uso zuri gisa aurkezten diz-
kiguten bitartean, polizia gupidagabea 
dela esaten digute, nahiz eta segurta-
sun indarrek ez duten hildakorik era-
gin eta gobernuak ez duen salbuespen 
egoerarik aldarrikatu. Berriz, Frantzian 
2015eko azaroaren 13an salbuespen 
egoera dekretatu eta 2017an lege antite-
rrorista onartuz egoera hori betikotu zu-
ten de facto. Militarrak kaleetan ikustea 
gauza arrunta bilakatu da, aitzakia te-
rrorismoaren aurkako borroka edo Jaka 
Horiak erreprimitzea izan daiteke. Esan 
gabe doa, Jaka Horiak biolento batzuk 
dira hedabideentzat eta Frantziako in-
dar errepresiboak uso zuriak, nahiz eta 
hauen jardunak hilketak eragin dituzten.

Latinoamerikan antzera gertatzen da, 
gobernuak hautesleen babesa badu eta 
herrialdeak giza garapenean aurrera-
pauso inportanteak eman baditu, laster 
agertuko dira hedabideak eta ustezko 
Gobernuz Kanpoko Erakundeak (GKE) 
autoritarismoa salatzera. Jakina, neurri 
sozialdemokratak bakarrik Mendebal-
dean dira onargarriak, izan ere, Ipar he-
misferioko bake sozialak funtzionatzen 
du, baldin eta oligarkia finantzarioak 
eta burges handiek hirugarren mundu-
ko herrialdeetatik lapurtutakoarekin 
konpentsatzen badute birbanatutakoa 
etxean. Horregatik, Mendebaldearen-
tzat, Nikaraguko edo Venezuelako opo-
sizioko manifestariak, eraikin publikoak 

bahitu eta pertsonak hil arren, askata-
sun demokratikoen aldekoak dira. Lehen 
munduko politikariek manifestariekin 
elkartzea edota diruz ondo koipetzea 
ohikoa da, baina zaudete lasai, hor ko-
munikabideek ez dute ikusiko kanpo 
esku-hartzerik: “Zer izango ote dira or-
duan AEBek Juan Guaidóri eman berri 
dizkion beste 52 milioi dolarrak?”. 

Bestalde, herrialde bat Mendebal-
dearen esanetara badago lasai egon 
daitezke bere agintariak erailketa po-
litikoak ikusezin egiteko, Kolonbian 
eta Hondurasen bezala. Hedabide he-
gemonikoek ez dituzte kritikatu gerra 
judizialaren (lawfare) bitartez burutu-
riko estatu kolpe ahul edo diferituak 
Paraguain, Brasilen, Argentinan edo 
Ekuadorren. Baina ezta ere Honduras-
ko estatu kolpe gogorra eta ondoren 
inposatu den erregimen autoritarioa. 

Moral bikoitza itzalaldi informatiboa-
rekin praktikatu daiteke ere bai. Haitik, 
Amerikako herrialde pobreenak, politi-
ka neoliberal eta neokolonial bortitzak 
sufritzen ditu klima aldaketaren ondorio 
latzekin batera, estatua arpilatu dute 
eta jendeak aski esan du, mobilizazio 
biolentoak herrialde guztian zabaldu 
dira, baina hedabide eta GKE gehienek 
ez dituzte mobilizazioak idealizatzen eta 
babesten, bai ordea isilarazten.   

Ekuadorreko protestek oihartzun 
handiago izan dute, baina trataerak nos-
ki ez du zerikusirik Venezuelako edo 
Nikaraguakoekin. Hedabideek ez dute 
Lenin Moreno demonizatzen, nahiz eta 
motibo ugari dagoen bere ustelkeria ka-
suengatik, gezurren zerrenda amaiga-
beagatik edo boterera iritsi zelako Rafael 
Correa eta iraultza herritarraren eskutik 
gero denak traizionatzeko AEBen esane-
tara jartzeko. Morenok Ekuador ALBAtik 
(Latinoamerikarako Aliantza Bolibar-
tarra), UNASURetik (Hego Ameriketako 
Nazioen Batasuna) eta OPEPetik (Lu-
rralde Petrolio Esportatzaileen Erakun-
dea) atera ditu; NDFrekin (Nazioarteko 
Diru Funtsa) zorpetu da eta honek in-
posaturiko neurri neoliberalak egikaritu 
ditu estatuaren soberania ekonomikoa 
murriztuz; enplegatu publikoen soldata 
eta eskubideak murriztu ditu; eta pro-
testak hasi bezain pronto salbuespen 
egoera dekretatu du 60 egunez, aska-
tasun zibilak murriztuz, mobilizazioak 
gogor erreprimituz eta militarrak kalera 
ateraz. NDF dagoeneko txaloka dago. 

militarrak kaleetan ikustea 
gauza arrunta bilakatu da, 

aitzakia terrorismoaren 
aurkako borroka edo 

Jaka Horiak erreprimitzea 
izan daitezke. esan gabe 
doa, Jaka Horiak biolento 

batzuk dira hedabideentzat 
eta Frantziako indar 

errepresiboak uso zuriak
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ane aBlaneDo larrion
IRAKASLEA

anttOn OlarIaga

Euskarak ere, 
independentzia

H aserre dabil euskaldungoa az-
ken egun hauetan, ez dakit zein 
epaitegik euskararen inguruan 

hartutako erabaki batek euskal hiztu-
non eskubideak urratzen dituela, bide-
gabekeria dela, eta txor-txor-txor, be-
tiko matraka. Niri, zer esango dizuet, 
gero eta astunagoa egiten zait ohiko 
diskurtso biktimista hori, iruditzen zai-
dalako albiste ere ez litzatekeela izan 
behar guretzat euskaldunon kontrako 
espainolen –edo frantsesen– enegarren 
iraina. Are gutiago, harridura edo asal-
durarako arrazoi.

Mendeak dira jadanik frantsesak eta 
espainolak etxean sartu zitzaizkigula 
bortxaz, eta gure gaineko aginte ma-
kila eskuan, azpiratuta dutela Euskal 
Herria. Bi estatu menderatzaile horien 
atzaparretan erori izana da herri beza-
la pairatzen dugun egoera latz ororen 
iturburua, beraientzat nahi dutelako 
gure herria, eta errotik erauzi behar 
dutelako horretarako euskal nortasu-
naren usaina duen guzia, gu erabat ko-
lonizatzerainoko asimilazio prozesu 
gupidagabea martxan ezarriz. 

Euskararen arazoa, Euskal Herria-
ren suntsipenerako antolatua den es-
trategia horren testuinguruan kokatu 
behar dugu. Euskal Herriari gertatzen 

zaionaren sintoma gisa baizik ezin di-
tugulako aztertu gure euskalduntasu-
naren sinbolo direnei gertatzen zaien 
guzia. Euskara, herriaren hats eta ari-
ma den neurrian, nazionalismo inpe-
rialistaren erasoen lehen jomuga da, 
gure hizkuntza nazionala izanik, bes-
te nazio bat garela garbien erakusten 
duen ezaugarria delako. 

Kontrakoa esaten badigute ere –eta 
hobeki sinets diezaiegun, baita azke-
naldian euskaraz esan ere– euskara 
desagerrarazi egin nahi lukete, eta da-
tuen arabera, eraginkortasun handiz 
ari dira xedea burutzen. Zergatik dira 
bestela hemen espainola eta frantsesa 
derrigorrez ikasi beharreko hizkuntza 
bakarrak? Nola esplikatzen duzue fran-
tsesa izatea, eta ez euskara, frantziar 
okupaziopeko euskaldun guziek daki-
ten hizkuntza bakarra, edo espainola, 
espainiar okupaziopekoen kasuan? Oso 
hizkuntza erakargarriak direlako? Guk 
biziki hizkuntza polita dugu, Europako 
zaharrenetakoa, altxor tipi bat… Bai-
na hautu pertsonala izaten segitzen du 
hargatik euskarak, borondatezko keinu, 
sentimenduen eremuko kontu hutsa. 

Ez. Agintea espainol eta frantsesen 
esku dagoela, beren hizkuntzak inpo-
satu ahal izateko adina botere dutela, 

eta horretarako beharrezkoa den egitu-
ra politiko gorenaren jabe ere badirela  
–estatua–. Horiexek dira arrazoiak. 
Guk, ordea, meneko izaten segitzen 
dugu gurean, eta zapalkuntza horreta-
tik ateratzeko beharko genukeen gure 
estatua aktibatu eta elikatu ordez, bo-
tere arrotzaren sukurtsalak baino ez di-
ren instituzio autonomikoetan gabiltza 
agintariarena egitera jolasten, posible 
balitz bezala horietan, Euskal Herria-
rentzat benetan eraginkorra izango den 
politika egitea. 

Hizkuntzen ustezko elkarbizitza gau-
zatzeko ezarri diguten jokaleku tran-
pati eta interesatuan, zer justizia kla-
se aurkituko du euskarak? Antzua da 
egiten diguten astakeriengatik kexu, 
gurekiko errukiaren eskakizunean oi-
narritzea hizkuntzaren aldeko mugi-
menduaren funtsa. Hizkuntzaren etor-
kizuna bermatzeko gakoa ez datzalako 
hiztunen eskubideen urraketen sala-
ketan eta hizkuntza-politika eraginko-
rragoen eskakizun hutsean. Euskararen 
heriotza erabat saihets dezakeen botika 
eraginkor bakarra Euskal Herriak inde-
pendentzia berreskuratzea baldin bada, 
zertan ari gara beste bide ilun eta fal-
tsuetan denbora eta energia xahutzen? 
Eta garrantzitsuagoa dena, zergatik? 
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kiMetZ arana Butroe  
BARATzEzAINA

eDu Zelaieta anta
IRAKASLEA ETA IDAzLEA

lana hobetu, kultura hobetu 

B izi garen tokiko egoera sozioekono-
mikoak harreman zuzena du berto-
ko (Meatzaldea-Ezkerraldea) per-

tsonen kultur mailarekin. Azken aldian 
herriko gazte batzuei entzun diet bere go-
goeta eta kezkak partekatu eta garatzeko 
falta dutela gure inguru hurbilean. Kultur 
edo sozial arloan profesionalki edo bo-
luntarioki ari diren gazteak dira, herrian 
guztiz integratuta daudenak, baina beren 
ideia eta pentsamenduak partekatzeko 
ingururik topatzen ez dutenak. 

Kanpora joan eta Euskal Herriko bes-
te eskualdeetako jendearekin izandako 
harremanetan bestelako lasaitasun bat, 
gaiak lantzeko giro goxoago bat suma-
tzen dutela diote. Guk ere hala sentitu 
genuen gazteago ginela herritik kanpo 
egindako hasierako joan-etorrietan.  

Nekazaritzatik meatzaritzara eta in-
dustriara pasatu zen eskualde baten se-
me-alabak gara, industria gainbehera 
etorri eta merkalguneetan langile-eros-
le bihurtu direnak. Eskualdean dauden 
kulturgune publikoak nahiko berriak 
dira eta besteren artean gure herriak ez 
du oraindik kultur ekintzak egiteko are-
torik. Horrela hemengo kultur progra-
mazioa betidanik aski ahula izan da eta 
normala denez orokorrean jendeak ez 
du izan antzerki, dantza, literatura edo 
musika emanalditara joateko ohiturarik. 

Beraz egoera honetan, hizkuntza batean 
edo bestean eta egiten den kultur jar-
dueraren erregistroa edozein izanik ere, 
sarri gertatzen da zerbait antolatu eta 
oso ikusle gutxi agertzea. Orain arte he-
men ez da egon kultur sortzaile edo ja-
sotzaile corpus sendorik, hortik gurean 
zein zaila den kultur gaiak partekatu, go-
goetatu edo edozein sormen lan hastea.  

Dudarik gabe herriko sare eta insta-
lazio komunitarioek garrantzia dute kul-
turgintzaren berpiztean, baina arlo per-
tsonalean norberaren bizi baldintzekiko 
lasaitasunak ondorio zuzena du norbe-
rak kultura jasotzeko duen aukeretan.

Nola joango da gurean norbait kultur 
jarduera batera goizetik gauera lanean 
baldin badago? 

Nola garatuko ditu pertsonak bere 
ideia eta kezkak norbere haurrak edo 
zaharrak zaintzeko denborarik ere ez 
badu? Gurean kultura garatuko bada ins-
talazioak behar ditugu, baina beharrez-
koago dugu pertsonen beharrak erres-
petatuko dituen lan eredu bat. Familia 
zaintzeko denbora izan eta norbere bu-
rua, motibazio eta kezkak garatzeko au-
kera emango diguna. Meatzaldea-Ez-
kerraldean asko gara, jatorri askotatik 
gatoz eta asko dugu esateko. Bitartean 
telebista eta taberna izango dira eskual-
deko kulturaren oinarri. 

E z dakit Argia foro egokia den nire 
fantasia (kasik) erotiko baten be-
rri emateko. Hala ez bada, barka-

tu. Akaso film (estatubatuar) gehiegi 
ikusi ditut eta, ondorioz, irudi mitifi-
katua dut publizitateko kreatibo dei-
tzen diren profesionalen gain. Balite-
ke. Kontua da nik ere nahiko nukeela 
parte hartu halako prozesu apartsu 
batean, beste enpresa baten enkarguz, 
kanpaina bat diseinatzeko nahiz lelo 
erakargarri bat asmatzeko. 

Izan ere, ororen gainetik, nire hiri-
ko bi kirol talderik ezagunenak enpre-
sak dira: Alaves eta Baskonia. Enpresa 

bakarrean bilduak dira biak: Grupo 
Baskonia–Alaves Group. Saskibaloia-
ren kasuan, Kirolbet da babesle nagu-
sia; futbolaren kasuan, berriz, Betway. 
Funtzio publikoa betetzen omen du-
ten etxeko taldeen elastikoetan apus-
tu-etxeak ageri dira. Sosak, sosen gai-
nean. Txin-txin.

Get ready to shine leloa aukeratu 
dute Baskoniako bazkideen kanpaina 
egiteko aurten. Dirdira maite dugu, 
nonbait. Eta kirolez mozorrotutako 
fikzio epikoa ere bai. Ez didazue uka-
tuko, beraz: (hagitz) onak dira kreati-
boak gure fantasiez ari direnean. 

Dirdirak eta fantasiak
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ana MenDia   
EMAGINA 

zuei

Kaixo. Ana naiz. Ez dugu elkar eza-
gutzen. Tira, akaso bai. Akaso 
zuetakoren batekin topo egin dut 

azkenaldian. Nolanahi ere, horrek ez 
du axola. Eskerrak emateko idazten ari 
natzaizue.

Puerperio: erditze unetik ugal-or-
ganoak, horien funtzioak eta emaku-
mearen egoera erdi baino lehenago-
ko jatorrizko egoerara itzuli bitartera 
doan aldia.

Definizio sinplea. Motza. Argia. 
Aseptikoa.

Eskerrak liburuetan irakurri ezin 
dena zuek narratzen duzuen. Zuei gal-
detuta ulertu dut zenbateraino den ezi-
nezkoa atzera-buelta. Zuek entzunda 
ikasi dut erditu osteko aldiaren irau-
pena diadak baino ezin duela zehaztu. 
Zuekin hitz eginda ohartu naiz puerpe-
rioa korapilatsua dela.

Konplexua. Luzea. Lausoa. Erraie-
takoa.

Puerperioa nolabaiteko eraldatzea 
da. Erdibitzea. Bat egitea. Esfera emo-
zionala betiko konpartitzea. Bat-batean 
dena da hezur-haragizkoa. Umea jaio-
tzen da; baita ama ere. Eta, gertatu denaz 

kontziente izateko ia astirik gabe, derre-
pentean, galaxia ezezaguna oinazpietan. 
Estralurtar bat gehiago Lur planetan. 
Hobeto esanda: lurtar bat gehiago estra-
lurtarren planetan.

Prozesua aberasgarria dela diozue. 
Latza, halere. Latza, nahasgarria, min-
garria eta neketsua. Nolabaiteko dolua. 
Egia da tarteka baten bati egokitzen 
zaiola iragarkietako erditze-oste erro-
mantiko horietakoren bat. Baina, gehien
-gehienetan, puerperioak ez du kafe egin 
berriaren usainik.

Zaila omen da aurretik zer den hitzez 
azaltzea. Ezin omen da imajinatu. Ez da-
kit, ba, egunen batean biziko ote dudan. 
Lasai nago, dena den; ze badakit zueta-
koren bat izango dudala alboan. Egongo 
da baten bat ni sostengatzen aholku kon-
traesankorren gaindosiak jota, gauero 
hil eta goizero berriz jaiotzen naizenean; 
edo konpreni ezin diren negar saioen 
ostean pozez zoratzen naizenean. Beti 
dago zuetakoren bat. Gutakoren bat.

Mila esker, beraz. Mila esker zuri: 
puerperio esaten dioten eromen zen-
tzudun horretan barru-barruraino sartu 
zaren horri. Mila esker emagin-eskole-
tan ikasitakotik harago dagoena niganai-
no ekartzeagatik. Mila esker puerperioa 
ezer egin ez eta aldi berean dena egitea 
dela irakasteagatik. Zoragarria da ispi-
luaren bestaldean dagoenari beldurrik 
gabe begiratzen diozula ikustea. Haurra-
rekin batera jaio berri zara. Eta polita da 
sortu berri den Ama zaintzen eta mai-
tatzen duzula sentitzea. Lasaigarria da 
zu protestan entzutea. Patriarkatuak ez 
dizu erraza jarri. Begira, ordea. Hortxe 
zaude. Zure barruak agintzen dizun hori 
egiten: desobeditzen. 

Puerperioa nolabaiteko 
eraldatzea da. erdibitzea. 

Bat egitea. 
esfera emozionala 

betiko konpartitzea.  
Bat-batean dena da 
hezur-haragizkoa. 
umea jaiotzen da; 

baita ama ere
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   onintZa irureta aZkune

Presaka daramate emakumea ospita-
leko operazio-gelara. Haurdun dago 
eta erditzea ez da aurreikusten 

erraza. Ama izatear dagoen emakumeak 
bere ezkerretara gizon gazte bat dauka. 
Emakumearen eskuan tutu bati eusten 
dio. Galesez egiten dio, ez ingelesez. He-
ledd ap Gwynfor haurduna ez da inoiz 
ahaztuko gizon hartaz: “Urrea balio zuen 
hark niri galesez egiteak, konturatzen 
nintzen gero eta lasaiago nengoela be-
rari esker. Emaginarekin baino errazago 
adierazi nezakeen sentitzen nuena”. Bai-
na lanorduak lanordu dira eta erditzen 
ari zela ondoko langile guztiek alde egin 
zioten eta berriak etorri ziren: “Gazteak 
esan zidan joan egin behar zuela. Biho-
tzak pott egin zidan, zeren hitz egiten 
zidan bitartean lasaitzen ari nintzen”. 

 The Guardian agerkari britainiarrak 
irailaren 20an jaso du adibide hau. Ondo-
ren kontatuko ditugun adibide gehiago 
ere jaso ditu. Izan ere, Galesko Hizkun-
tza Politikaren eskutik osasun zentroe-
tan gales hiztunak euren hizkuntzan ar-
tatuak izateko kanpaina abiatua dute. 
Aled Roberts da Galesko Gobernuaren 
Hizkuntza Politikako ordezkari nagusia 
eta hark adierazi du gales hiztunak su-
fritzen ari direla, eta batzuk arriskuan 
egon daitezkeela osasun zentroetako 
profesionalek haien jatorrizko hizkun-
tzan hitz egiten ez badute. Hala dio be-
rak: “Jatorrizko hizkuntza badu galesa, 
hizkuntza horretan egitea beharrezkoa 
da beretzat, ez da aukera”. Pazientearen 
hizkuntza eskubideez baino, osasuna 
bera arriskuan jartzeaz ari da eta horre-
gatik beharretik ari da hizketan Roberts. 
The Guardian agerkariak hainbat gales 

hiztunen gertaerak eta profesionalek 
emandako iritziak jaso ditu.

tutik ulertzen ez duten umeak
Eiry Miles andrea ere, erditze zaila ari zen 
pairatzen. Izuak hartu zuen medikuari 
ulertu zionean hiltzeko arriskuan zegoela: 
“Emaginak ordea, galesez hitz egin zidan. 
Zoragarria izan zen. Nik ulertzeko mo-
duan azaldu zidan egoera eta lasaitu nin-
duen. Egoeraz nire hizkuntzan hitz egin 
ahal izatea berezia izan zen”.

Tomos Owens profesionalak gaixoen 
%90arekin galesez egiten du. Langile ho-
rrek nabaritu du gurasoek estimatzen 
dutela haien seme-alabekin galesez hitz 
egiteko gai den norbait egotea, zeren: 
“Zailagoa da umeak zuregana hurbiltzea 
eta miatzen uztea, ulertzen ez duten hiz-
kuntzan egiten badiezu”. Aled Roberts 
hizkuntza ordezkariak beste gai bat jarri 
du mahai gainean: osasun langileek hau-
rraren hizkuntza ez dakitelako gurasoek 
itzultzaile lanak egiten badituzte, zer ger-
tatzen da haurra babesteko prestatuta 
dauden neurriekin?

Pneumonia harrapatu eta birika batek 
lan egiteari utzi zion. Etxetik ehun kilome-
trora zegoen ospitalera eraman zuten Sian 
Elin Williams gales hiztunaren ahizpa. Hala 
dio ahizpak: “Gaztea zen orduan, gales hiz-
tun ginen etxean, hain zen garrantzitsua 
berarentzat medikuari nola sentitzen zen 
bere hizkuntzan kontatzea. Etxetik urrun 
zegoen, baina galesez egiteak erosoago 
sentiarazi zuen, arrotza zitzaion hizkun-
tzan egitea beste kontu bat izango zen”. 

Minbizia duten gaixoak artatzen dituz-
ten erizaintza taldeak gidatzen ditu Manon 
Williamsek. Argi du oso garrantzitsua dela 

gaixoei eta senideei galesez hitz egitea: 
“Jaso behar duen informazioa hari mutur 
askokoa izan daiteke. Era berean albiste 
txarrak jasotzeko ere oso garrantzitsua da, 
egoeraz galesez hitz egiteko aukera izatea 
behar dute momentu horietan”.  

dementzia daukaten hiztunak
Zer gertatzen da arazo psikologiko eta psi-
kiatrikoak dituzten gaixoekin? Hizkuntza 
erreminta berebizikoa da haien gaitzen 
diagnostikoak egiteko eta gero artatze-
ko. Alabaina, zein garrantzi ematen zaio 
osasungintzan? Edwin Humphrey psikia-
triako erizainak ezagutu ditu dementzia 
testen bidez diagnosia ondo egin ez zaien 
gaixoak. “Duela gutxi emakume bati de-
mentzia testa egin dio mediku batek in-
gelesez eta horren ondorioz egin duten 
diagnosia kaskarra izan da. Dementzia au-
rreratua duela ondorioztatu dute. Gaixo 
horrekin hizketan aritu naiz eta konturatu 
naiz diagnosia dioena baino hobeto dagoe-
la. Berriz egin diogu testa, oraingoan gale-
sez, eta emaitza hobea eman du”. Humph-
rey psikiatriako erizainaz gain, musikaria 
ere bada. Konturatu da ingelesez abesten 
duten kantarien musika jarritakoan gu-
txiago erreakzionatzen dutela gales hiztu-
nek: “Aldiz, galesezko kantak jarritakoan 
segituan aurpegia pizten zaie”.

Glenda Robertsek dementzia dauka. 
Berak dio konturatu dela ingelesez, bere 
bigarren hizkuntzan, gero eta kaskarrago 
hitz egiten duela: “Jatorrizko hizkuntzara 
itzultzen ari naiz”. 

zenbat osasun langilek dakite 
galesa?
Ez dakite zenbat diren, ez dute zenba-

JatOrrIzKO HIzKuntza OsasungIntzan

Ez da gauza bera galesez 
ala ingelesez erditzea
ez da gauza bera pediatrak umeari zer esaten duen 
ulertzea eta ez ulertzea. ez da gauza bera buru gaixotasuna 
izan eta osasun profesionalek norberaren jatorrizko 
hizkuntzan ala bigarren hizkuntzan egitea. euskaldunok 
bezala pairatzen dituzte horrelako egoerak gales hiztunek. 



urriak 20, 2019

hiZkuntZa gutxiagotuak І 21

ketarik egin. Aled Robertsen esanetan, 
aldeak handiak dira Galesko eremu ba-
tzuetatik besteetara. Osasungintzako sail 
batzuetan gales pixka bat egin dezakete 
ia langile guztiek, beste batzuetan boste-
tik batek ere ez daki. Langile gales hiztu-
nak detektatzeko sistemarik ez dago, eta 
beste hainbeste gertatzen da gaixo gales 
hiztunekin. Hala, hizkuntzak eta hiztunek 
itzalean jarraitzen dute. 

ikerketa gutxi, kontzientzia 
are gutxiago
2017ko EHUko Udako Ikastaroetan, Osa-
suna eta Hizkuntza jardunaldietan, Leire 
Erkoreka psikiatrak hitz egin zuen, bes-
teak beste. Psikiatrian eta psikologian 
pazienteari bere hizkuntzan egitearen 
garrantziaz ari zen. Aldiz, aitortu zuen, 
nazioartean, gaiaren inguruko oso argi-
talpen gutxi dagoela, eta berak batez ere 
eskizofreniari lotutakoa aurkitu duela. 
Material urria aztertu eta ondoko on-
dorioa azaldu zuen: “Gaixoek ama hiz-
kuntzan sintoma psikotiko larriagoak 

agertzen dituzte 
bigarren hizkuntzan 
baino. Neurologoek eta hizkuntzala-
riek ez dakite oso ondo hizkuntza bakoi-
tza garunaren zein tokitan lantzen den, 
baina badirudi zentzuzko hipotesia dela 
ama hizkuntza emozioekin lotzea eta 
bigarren hizkuntzak errealitatera lotzen 
gaituela. Bigarren hizkuntza erabiltzen 
dugunean hizkuntzaren igorpenari arre-
ta handiagoa jartzen diogu, eta beraz 
errealitateari lotuago gabiltza.

Beste lan batek dio gure oroitzape-
nak emozioei lotuta daudela eta emozio 
horiek hizkuntza bati lotuta. Agian, era-
bili daiteke bigarren hizkuntza oroitza-
pen horiek errekuperatzeko? Badirudi 
bigarren hizkuntzaren erabileraren bidez 
emozioak estali daitezkeela, eta beraz, te-

rapeutak erabili dezake 
pazientearen bigarren 
hizkuntza oroitzapen 
traumatikoak hobeto ateratzeko”. 

Leire Erkorekak Bizkaiko Osasun 
Mentaleko Sarean egiten zuen lan eta 
ondoko bi datuak eman zituen: Bizkai-
ko Osasun Mentaleko Sarean, helduen 
artatze psikiatrikoan langileen %38k du 
euskarako B2 maila, eta umeekin lana 
egiten dutenen %47,6k. B2 mailak ez du 
bermatzen kontsulta euskaraz ematea.

Eskubidez behar luke euskaraz edo 
galesez osasun arreta jasotzea. Ez da 
beti hala gertatzen. Beharra dagoenean 
ere ez. 

ESKAINI EUSKARA: LEHEN HITZA euskaraz!
ARGIA 1919 ·  2019

BABESLETzA:

KONfiANtzA EtA 
lAsAitAsuNA
Eiry Miles galestarrak 
erditze zaila izan zuen 
eta hala kontatu zuen: 
“Emaginak galesez hitz 
egin zidan. zoragarria 
izan zen. Nik ulertzeko 
moduan azaldu zidan 
egoera eta lasaitu 
ninduen. Egoeraz nire 
hizkuntzan hitz egin ahal 
izatea berezia izan zen”.
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BurujaBetza, 
alaitasuna eta festa 
deskolonizazioa 
aBiatzeko

   Miren osa galDona

   Dani BlanCo
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Deskolonizazio prozesu bat 
urriaren 12an abiatzea kon-
tra-esankorra bezain ahaldun-
tzailea izan daiteke, are gehiago 

ibilbidea Donostian hasten baduzu; he-
rritarrek berreskuratzeko eta aldarrika-
tzeko hainbeste duten turistek hartuta-
ko hirian. Mendeurren festa bat ere ez 
da aitzakia txarra beste mundu posible 
bat irudikatu eta bizitza bizigarriagoak 
izatea posible dela amesteko. Donos-
tiako Trinitate Plazan gorpuztu ziren 
helburuok pasa den larunbatean, Argia-
ren mendeurren festaren aitzakian, eta 
bertaratutakoen harrera beroa ikusita, 
badirudi kolonizazioa gainetik kentzeko 
bideari hasiera ona eman zaiola. 

Goizeko 11:00etan bildu dira Trini-
tate Plazan Argia Jende goiztiarrenak, 
Urgull mendira joateko. Han narrasti eta 
anfibioak ikusi eta biltzea dute asmo. 
Iñaki Sanz biologoaren eta Eñaut Aiar-
tzaguena marrazkigilearen gidaritza-
pean, gozatu ederra hartu dute etxeko 
txikienek gure inguruan bizi diren es-
perien inguruko azalpenak entzuten. 
Ikertzailearen koadernoa banatu diete 
bertaratutakoei, ikusi eta entzundakoak 
bertan apuntatu ditzaten. Ibilbidearen 
amaiera aldera iritsi da ezustekoa: zi-
rauna txiki bat ikusi eta eskuetan hartu 
du biologoak; Angis Fragilis bat, hori bai-
ta izen zientifikoa. Hala idatzi du Anek 
koadernoan, beste hainbat bitxikeria eta 
azalpen interesgarriren ondoan.

memoria berreskuratzeko 
ibilbidea bertsotan
Urgulletik jaitsi eta egunari beste usain 
bat dario: jende andana dago bilduta Tri-
nitate Plazako sarreran, Donostiako udal 
txistulariek ibilbide historikoa noiz hasi-
ko zain. Aspaldiko ezagunak agurtu, eta 
elkarrekin egun paregabe bat igarotzeko 
asmotan bildutakoen gogoa nabari da, 
urriaren 12a izanagatik ere ospatzeko 
asko dagoela adierazten dutenak. Ibil-
bidea hasi aurretik, Argiako erredakto-
rea eta historialaria den Urko Apaolaza 
arduratu da ongi-etorria emateaz, eta 
mezu argia bota du: “Arlo asko ditugu 
deskolonizatzeko: gure gorputzak, gure 
hizkuntza, baita gure egunerokotasuna 
ere. Kolonizatzea lurra esplotatzea bai-
no askoz gehiago da: Telecinco pizten 
dugun bakoitzean Colon txiki bat sar-
tzen dugu gure baitan. Metropoliaren 
kateetatik askatzeko, informazio buru-
jabetza aldarrikatzen dugu”. Txalo za-
parra erdian hasi dira txistulariak Piter 
Ansorenaren gidaritzapean jotzen, Alde 

Zaharreko txokoak alaitasunez deskolo-
nizatzeari ekiteko prest.

Deskolonizatu nahi badugu, ezer bai-
no lehen bakoitzari berea aitortuz hasi 
behar gara. Miren Artetxe eta Beñat Gaz-
telumendi bertsolariek bertsoz erantzun 
dituzte geraleku bakoitzean Urko Apao-
lazak emandako azalpenak. Jende asko 
batu da ibilbide historikora. Valle Ler-
sundi plazatxoan izan da lehen geldial-
dia, 1813ko abuztuaren 31n gertatutako 
sarraskia gogoratuz. Handik Santa Maria 
elizarantz, eraikina esklaboek behar-
tuta egindako lanaren emaitza dela na-
barmentzeko. Kale Nagusian barrena 
jarraitu du ibilbideak, eta euskaraz hitz 

egitea nahiz euskaraz izatea debekatuta 
zegoen garaira eraman gaitu Apaolazak. 
Txillardegi edo Elvira Zipitria bezalako 
figura inportanteak aipatu ditu, euskara 
putzu sakon eta ilunetik ateratzeko izan 
izan zuten garrantziagatik. 

Plaza deskolonizatzeko dantza
Ibilaldi historikoa atzean utzi eta Pla-
za Berrirantz abiatu dira txistulariak; 
iraultzaren lehen pausoa kaleei herri-
tarrek aukeratutako izena jartzea izan-
go baita, eta donostiarrek hala izendatu 
zuten, nahiz eta Konstituzio Plaza goi-
tizenak protagonismo osoa kendu dion 
azkenaldian. Soka-dantza egiteko unea 
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iritsi da. Urduri nabari dira Argiako lan-
gileak, mendeurren festaren bezperetan 
erredakzioan dantza entseatu izanak 
ez baitie arrakasta ziurtatzen publiko 
zabalaren aurrean. Jendetza bildu da 
dantzari amateurren bueltan, eta ar-
gazkietan ikusi daitekeenez, ilusioa aise 
gailendu zaio esperientzia faltari: Ar-
giaren lan-taldekoak eta dantzatzera 
animatutako ausart koadrila txistula-

rien erritmora hankak astintzen, Aiert 
Beobide eta Amaiur Luluaga dantzari 
profesionalek gidatuta, herritarrez osa-
tutako soka irudikatuz. Elixabete Gar-
mendia eta Pello Zubiria omentzeko pa-
rada ere izan da, lehena Zeruko Argiako 
azken belaunaldiko kidea eta bigarrena 
Argiaren lehen urteetatik gaur arte he-
dabide honetan kazetari diharduena.  

Trinitate Plazara bueltan, bazkaltzeko 
ordua iritsi zaigu oharkabean. Saizar sa-
gardo upela eta aulki eta mahaiak prest 
dira eta plaza bazkaltiarrez bete da. Askok 
etxetik eraman dute jatekoa eta inguruan 
dituztenen artean partekatu dute. Beste 
askok, G7ko goi bileraren aurkako ekin-
tzaileek prestatutako bokadiloak hartu di-
tuzte, horrela ordaintzen laguntzeko isun 
eta epaiketetan metatu zaien zorra. 

konPromisoa eta festa
Bazkalostean Pobresiak emanaldia zapo-
reatu dute helduenek, kafea eta uxuala 
eskutan. Uribesalgo anaiek gai sozial eta 
politikoak astindu dituzte umore zorro-
tzez. Haietako bat kaputxinoz jantzita eta 
propio ilea fraideen modura moztuta ari-
tu da. Inor ez du epel utzi emanaldiak.

Txikienak eskulan txokoan aritu dira 
eta ondoren Zuloaga plazan Txirri, Mirri 
eta Txiribitonen emanaldiarekin gozatu 
dute. Hirurehun ume eta gurasok korro 
ederra osatu dute pailazoen inguruan.

Arratsaldean dagoeneko klasiko bihur-
tu den Nazio Agiri Arrotzen Jaurtiketa 
Txapelketa hasi da. Gainditu beharreko 
marka ez da nolanahikoa, Ondarroan 
2016an egindako Argia Egunean 40 me-
troko jaurtiketa historikoa egin baitzuen 
Oier lekeitioarrak. Aramaioko Jokinek 

serio hartu du erronka, eta aho bete hortz 
utzi du Donostian publiko osoa: frontoiko 
horma gainetik pasaz 43,35 metroraino 
bota du nortasun askorik adierazten ez 
dion agiria. Marka berria!

Kurdistango Rojavan Turkiak martxan 
jarri duen inbasioa salatu eta herri kur-
duari elkartasuna adierazteko argazkia 
atera dugu elkarrekin, jarrera interna-
zionalistarik gabe nekez deskolonizatuko 
baikara ezerengandik. Jarraian Alkorta 
anai-arrebek trikiti eta panderoz kalejira 
abiatu dute Alde Zaharreko kaleetan ba-
rrena, eta horrela hartu du kalea Argia 
Jendeak, turistifikatutako hirian. Dantzan 
eta kantuan koadrila giroa sortu da gaur 
elkar ezagutu duen jendearen artean.

Iluntzen hasi du, eta kontzertuekin 
batera gazte jende mordoa bildu da es-
zenatoki aurrean, musikaz gozatzeko 
prest. Amaren Alabek, Mursegok, Baler-
di-Balerdik eta Niña Coyote eta Chico 
Tornadok plazaren barrenak astindu 
dituzte, espero bezain indartsu eta go-
gobete. Eguna borobiltzeko eta Argia-
ren mezuak ilargipean ere entzun dai-
tezen, astez aste eta egunik egun Argia 
kaleratzea posible egiten duten hainbat 
langile eszenatokira igo dira. Albiste
-manipulazioaren eta gezur borobilen 
aurrean, Argiaren aldarria informazio 
burujabetza dela gogorarazi genuen, 
eta horri tinko eutsita jarraituko dugula 
ahal dela beste ehun urtez, kazetaritza 
independentea eta konprometitua egi-
ten. Txikitik eragiten aiseago deskoloni-
zatuko baikara, eta zer esanik ez urria-
ren 12an erakutsitako ilusio, maitasun 
eta poz berberarekin egiten badugu. 
Milesker gerturatu zineten guztioi. 
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   xalBa raMireZ

2018an Google, Apple, Facebook, 
Amazon eta Microsoftek (GAFAM) 
792.000 milioi dolar irabazi zituz-

ten. Mundu digitalaren jabeak dira, eta 
gure eguneroko bizitzan askotan nahi 
baino presenteago daude: lagunarte-
ko komunikazioen edukiak, toki bate-
tik bestera mugitzeko erak edo lortzen 
dugun informazioa, ia denak enpresa 
hauen bitartez eskuratzen ditugu.

Pribatutasunean eragiten dituzten 
arazoez gain, enpresa hauek herrien eta 
estatuen etorkizunean eragin dezakete: 
hauteskundeen emaitzetatik hasita, po-
litika publiko zehatzetaraino. Pribatu-
tasunaren gaia hacktibisten kezka izan 
da soilik, baina egun Alemaniako Esta-
tua bera ere, kezkatuta dago burujabe-
tza teknologikoarekin, bere administra-
zioaren zerbitzari guztiak Alemanian 
bertan egotera derrigortuak daude. 

datuak, xxi. mendeko 
Petrolioa 
Gure kokapena, kontsumo ohiturak, 
bizitza erritmoak, pentsamendu erli-
jioso zein politikoak... GAFAMek ez du 
datu bakar bat kanpoan uzten. Giza-
kion portaerak ulertu eta ikertzera bi-

deratutako makina bat enpresa ditugu, 
publizitate agentziei eta enpresa han-
dien marketin sailei saltzen diete infor-
mazioa. Eta noski, CIA eta inteligentzia 
zerbitzuak ez dira urrun ibiltzen hala-
ko informazio baliotsuetatik.  

Erabiltzaileok edozein zerbitzutan 
izena ematen dugunean onartzen ditu-
gun erabilera baldintzen barruan sar-
tzen da. Normalean “datuen erabilera 
egokia” egingo dela ziurtatzen da, bai-
na adibidez, biztanleriaren eta erakun-

algoritmoak gara behelaino artean. gure kontsumitzaile profila 
osatu dugu eta gure ohituretara “aurreratuko” den teknologia 
daukagu esku artean. utzi egin diezaiokegu teknologiari guregatik 
erabakitzen: berak daki zeintzuk diren gure gustu musikalak, 
zeintzuk komeni zaizkigun informazio iturriak, zeintzuk entzun 
nahi ditugun iritziak. Honen atzean ezkutatzen den nahaspila 
argitzeko eta internetek gaur egun nola funtzionatzen duen 
ulertzeko jardunaldiak antolatu dituzte ametzagaiñak, argIak eta 
Iametzak urriaren 24rako Donostiako san telmo museoan.

Hodeia ez da eXistitzen, 
Beste norBaiten 
ordenagailua da
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deen zati handi batek erabiltzen duen 
Google Drive zerbitzuak honakoa dio, 
hitzez hitz: “Edukiak igotzen, gorde-
tzen, bidaltzen edo jasotzen dituzu-
nean, gure Zerbitzuetara ala gure Zerbi-
tzuen bidez, Google-ri (eta gurekin lan 
egiten dutenei) mundu osorako balio 
duen lizentzia ematen diozu eduki hori 
erabiltzeko, ostatatzeko, biltegiratzeko, 
erreproduzitzeko, aldatzeko, hartatik 
eratorritako lanak sortzeko (adibidez, 
zure edukiak gure Zerbitzuetan hobeto 
funtziona dezan itzulpenak, egokitza-
penak edo bestelako aldaketak egitea), 
komunikatzeko, argitaratzeko, publiko-
ki erreproduzitzeko zein bistaratzeko, 
eta banatzeko”.

Cambridge Analytica-ren eskanda-
luak Facebook kolpatu du azken ur-
teetan. Sare sozialak 87 milioi erabil-
tzaileren datuak eman zizkion ikerketa 
enpresari, Ameriketako Estatu Batueta-
ko hauteskundeen testuinguruan. An-
tza denez, pertsonen iritzi eta portaera 
horiei esker politikariek euren kanpai-
na eta diskurtsoak moldatu zituzten, 
hauteskunde emaitzetan eragin nabar-
mena lortuz. The New Yorks Times-e-
ko erreportaje baten arabera, YouTu-
be plataformak ere rol garrantzitsua 
izan zuen Brasileko eskuin muturraren 
gorakadan, gitarra ikastaroak, sukalde 
errezetak edo brikolaje bideoak bila-
tzen zituzten erabiltzaileei eskuin mu-
turreko erreferenteak proposatuz. 

algoritmoa elikatzeari uztea?
Ez gaude beraz, konspirazio teorien 
ingurumarian: gaur eta hemen, gure 
poltsikotik hasita munstro erraldoi bat 
elikatzen ari gara, orain arteko  gataz-
ketatik urrunago joatean aurreikusi 
daitekeena. 

Botere kontzentrazio honek autokra-
zien antza hartzen du. Munduan egiten 
diren bilaketen %90a Google-n egiten 
dira. Bertan algoritmoen arabera posi-
zionamendua lortzen dute webguneek, 
baina lehen orrian kokatuta ez daude-
nak ia ikusezin bilakatzen dira; erabil-
tzaileen %1a baino ez da bigarren orri-
ra heltzen, zer esanik ez hirugarren eta 
laugarrena... Algoritmoak ez dira neu-
troak, noski. Atzean dauden enpresek 
eta interesek batera edo bestera jotzen 
dute, fake news izendatuz potentzien 
arteko konpetentziak. 

Zuzenean zentsura politikoa ezar-
tzen dute, inolako disimulurik gabe. 
Irailaren 12an Twitterrek Kubako he-
dabide eta politikarien kontuak ezaba-

tu zituen, inolako azalpenik eman gabe. 
Antzekoa gertatu zen, maiatzean Vene-
zuelako gobernuaren gertuko hainbat 
hedabiderekin. 

Hegelen esklabo eta jabearen dialek-
tikaren tankerako gatazka dugu datuen 
eta kontsumitzaileen artean. Guk 
sortzen ditugun datuak dira 
enpresa hauen –batez ere, 
Google eta Facebooken– 
gasolina nagusia. Kon-
tua ez da datuak inoiz 
baino garrantzitsua-
go bihurtu direla , 
baizik eta orain, mu-
gikorra eskutan Goo-
gle-rentzat kartogra-
fiatzen ditugula gure 
herriak, eta gure ekintza 
garrantzitsuenak.

egongo da beste 
norabiderik
Arazoari aurre egiteko lehen urratsa 
arazoaz jabetzea da. Askotan hodeia dei-
tzen diogu –nube, cloud, nuage–inter-
net iruditzen zaigun eremu etereo horri. 
Kontziente izan gabe atzean diren en-
presez eta botere lehiez. Horri guztiari 
izen abizen batzuk gehitzera dator aur-
tengo Euskarabildua jardunaldia.

Iametzak, Ametzagaiñak eta ARGIAk 
elkarlanean antolatu dituzte aurtengo 
Euskarabildua jardunaldiak. Ertz asko 
ukitzen dituen arren, burujabetza tek-
nologikoa eta egoera horretara iristeko 
egin beharreko trantsizioaren garran-

tziaz egingo da hausnarketa. 
Askotan nahasten diren 
bi termino dira software 

askea eta burujabetza 
teknologikoa.  Soft-
ware askea, hainbat 
printzipiotan oina-
rritzen den filosofia 
eta praktika mota 
da: teknologia esku-
ratu ondoren erabili, 

kopiatu, aztertu, mol-
datu eta banatu egin 

daiteke. Teknologia buru-
jabetza ordea, ez da lan egite-

ko modu batez ari, ezta lizentziez 
ere: geroz eta enpresa pribatu gutxia-
gok duten kontrol erraldoitik ihes egi-
tea da kontua.

Trantsizioaz hitz egiterakoan, kon-
tuan hartu behar dira, batetik, egun di-
tugun erabiltzaile ohiturak eta, bestetik, 
dauden tresnak. Zentzu horretan ere, 
askatasun eremu berriak eskaintzen 
ditu software askeak: beste garatzaile 

Arazoari aurre egiteko 
lehen urratsa arazoaz 

jabetzea da. Horri guztiari 
izen abizen batzuk 

gehitzera dator aurtengo 
Euskarabildua 
jardunaldia”

Facebook-eko buru Mark zumberger-ek gero eta epaiketa gehiagori egin behar dio aurre mundu 
osoan bere konpainien  jarrera monopolista eta abusuengatik.
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batzuek sortutako tresnak hartu ditza-
kegu eta gurera moldatu. Mastodon.eus 
bezala, Euskal Herrirako modu komu-
nitarioan sortu eta kontrolatutako sare 
sozial berrian araudi eta funtzionamen-
du horizontalagoa praktikatu daiteke. 
Euskara ulertuko duen teknologia ere 
auzolanean sortzen ari da Common Voi-
ce ekimenean, besteak beste. 

urriaren 24-an san telmon 
Sortu berri den Teknologia Librearen 
eta Ekonomia Sozial eta Eraldatzailea-
ren Sareak (TEKS) irekiko ditu jardu-
naldiak, Euskal Herrian burujabetza 
teknologikoaren beharra mahai gai-
nean jarriz. Joan den uztailean aurkez-
tu zen TEKS Errenterian eta ikuspegi 
lokaletik lan egingo duten eragile tek-
nologikoak eta herritarrak batzen ditu. 
Jardunaldietan parte hartzeko izen 
ematea irekita dago www.euskarabil-
dua.eus atarian.

Alex Haché ziberfeministarena izan-
go da jardunaldiko ponentziarik luzee-
na. Bera da Euskal Herritik urrutien 
aritzen dena lanean. Orain Amazona-
seko hainbat komunitaterekin ari da, 
ikuspegi teknologikoa eta feminista uz-
tartuz herrien erresilentzia prozesuak 
ahalbidetzeko. 

Iaz bezala, EHUko irakasle den Xa-
bier Barandiaran arituko da San Tel-
mon. Iaz teknologia burujabetzaren 
beharra azpimarratu zuen eta aurten 
erakundeek trantsizio hori nola egin 
dezaketen erakusten saiatuko da.

Aurtengo Euskarabilduko na-
zioarteko beste ponentea 
Frank Karlitschek izan-
go da, NextCloud-eko 
sortzaileetako bat. 
N ex t C l o u d  G o o -
gle-ren antzekoak 
diren zerbitzuak 
eskaintzeko pla-
taforma bat  da 
da, baina librea. 
Horrek esan nahi 
du, norberak bere 
zerbitzari propioe-
tan eduki dezakeela 
Drive gisako platafor-
ma bat edo Calendar be-
zalako aplikazio bat, bere in-
formazioa hirugarrenen –edo batez 
ere, hirugarren ezezagun eta botere-
tsuen– menpe utzi behar izan gabe. 

TEKS sareaz gain, Euskal Herriko 
hainbat eredu interesgarri ere eka-
rriko dira mahai gainera: iametzako 
Asier Iturraldek adibidez, Bestelako 

sare sozial batzuk posible dira: Fedi-
bertsoa hitzaldia eskainiko du, euska-
razko eta libreak diren sare sozial eta 
proiektuak aurkeztuz. Pasaiako Uda-
lean urte batzuetatik hona, software 
askearekin egiten dute lan, eta proze-

su hori nola egin duten eta nola 
doakien azalduko du Rafael 

Puyk. Azkenik, hezkun-
tzan burujabetza tek-

nologikoak daukan 
garrantzia eta dau-
den aukerak az-
tertuko dituzte, 
Alex Gabilondok 
eta  Sonia  Ort iz 
de Arrik, Irun eta 
Donostiako berri-

tzeguneetakoak. 
CC lizentzia eta 

elkarbanatzearen fi-
losofia software librea-

ren oinarrietako bat de-
nez, ARGIAk ere hartuko du 

parte jardunaldian. Axier Lopez eta 
Xabier Letonak emango dute hitzaldia: 
Elkarrekin eta libre bagoaz, ARGIA eta 
CC lizentziak. ARGIAk eduki libreen 
alorra nola jorratzen duen eta euskal 
hedabidetan gaia nola ikusten duten 
azalduko dute. 

YouTube plataformak 
ere paper garrantzitsua 

bete zuen Brasileko eskuin 
muturraren gorakadan, gitarra 
ikastaroak, sukalde errezetak 
edo brikolaje bideoak bilatzen 
zituzten erabiltzaileei eskuin 

muturreko erreferenteak 
proposatuz”

Google Drive zerbitzuak honakoa dio: “Edukiak igotzen, gordetzen, bidaltzen edo jasotzen dituzunean, gure zerbitzuetara ala gure zerbitzuen bidez, 
Google-ri mundu osorako balio duen lizentzia ematen diozu eduki hori erabiltzeko”



urriak 20, 2019

Euskal Hirigune Elkargoaren lehen 
betebeharra gobernantza politika 
egitea izan da. Arauak finkatu ahalaz, 
Elkargoa eta herriek osatutako 
hamar elkargo txikiak bateratzen 
joateko.
Baiki. Duela bi urtera arte, herriek eta 
lehenagoko herri elkargoek politikak 
lantzen zituzten beren eremuetan. Orain, 
aldiz, eta hau da aldaketa nagusia, Eus-
kal Herriko hautetsi edozein proiektuan 
elkarrekin ari dira, politika sendoago bat 
egiteko: dela garraioan, dela uretan, dela 
irakaskuntzan. Iraganean, Euskal Depar-
tamendua edo instituzio berezia errei-
bindikatu genuenean hori galde egin ge-
nuen. Egun, Euskal Hirigune Elkargoak 
hori ekarri du. Hori da politika egiteko 
orduan elementu baikorrena, hori azpi-
marratu behar da. 

Alta, zeregina ez da aise. Adibidez, 
plu (Etxebizitzarako plan lolaka) 
delakoan huts bat edo beste agertu 
da lurralde osoko politika egitean.  
Tokian tokiko etxebizitza planak Euskal 
Herri osorako zutik jarri behar direlarik 
–PLU adibide bat da– plan guztiak elka-
rrekin adostu behar ditugu. Ez da aise, 
noski. Kasu handia eman behar dugu, 

hautetsi guztien artean egin behar baita. 
Zenbait hautetsi espezialista bilakatu 
dira gai horretan, bitarteko berriak az-
karragoak baitira. Hots, ardura gehiago 
duten hautetsiek politika berriak pro-
posatzen dituzte eta tokian tokiko hau-
tetsiak ahazten ahal ditugu. Eremu ho-
rretan ari den taldearen desafioa handia 
da. Lurraldea zentralizatua behar dela-
ko, eta aldi berean, eskualdeko hautetsi 
guztiak inplikatu behar direlako politika 
berrian, bai aritzeko bai erabakiak har-
tzeko, beren eskualdean, baita lurralde 
osoan ere. 

posible al da politikak zentralizatzea 
eta deszentralizatzea aldi berean? 
Posible da. Eman dezagun, uraren poli-
tikan. Ur gabien, ur zikinen eta itsasoko 
uren kudeaketa bateratu ditugu. Orain 
gutxira arte 104 elkargo (sindikatu-gu-
ne) ziren lan horiek trenkatzeko. Egun, 
politikak bateratu ditugu politika bera 
plantan emateko, eta aldi berean zazpi 
eskualde sortu ditugu. Eskualde horie-
tan lekuko hautetsiek egiten dituzte in-
bertsioak. Konparazionera, ur garbieta-
rako ekipamendua behar delarik beraiek 
proposatzen dute, eta gero denok elka-
rrekin adosten dugu. Hau da, eskualdean 

erabaki daitezkeen proiektuak eskual-
deari utzi behar zaizkio aurrera erama-
ten. Ipar Euskal Herriko aglomerazioak 
gibelean utzi ditugu eta “zazpi eskualde 
edo polo” egituratu ditugu politika bate-
ratua egiteko. 

Haatik, desorekaren karietara, mau-
leko auzapez mixel Etxebestek 101 
auzapezen arrenkurak eraman ditu 
Elkargoaren azken bilkura nagusira. 
Hori zen ere gure arrenkura: tokiko hau-
tetsiak baztertuak izaten ahal zirelako.  
Elkargoaren politika berriak abiatu zi-
relarik abantaila batzuk ikusi ziren, bai-
na aldi berean tokiko hautetsiek beren 
eskualdean ez zuten aski erabaki ahal, 
edo ez dute debate politikoa aski susta-
tu. Guk debatean ari izan diren guztiei, 
eskualdean zutik ezarri diren gai eta eki-
pamendu bakoitzean ea erabaki nahi zu-
ten galdetu diegu. Berriz ere eztabaidatu 
ondoren, eskualdeetan arauak formali-
zatu ditugu eta politika horiek hobeto 
sustatzea akordatu dugu.    
 
Elkargoaren egoitza baionan dago. 
zentralizazioa agerikoa da hor.
Puntu hori ere arrenkura horretan sar-
tzen zen, baina objetiboki errateko, 

  Mikel asurMenDi        Dani BlanCo
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lapurdiko Hiriburun jaioa, 1959an. aBko kidea da. Hiriburu Maita taldearen 
izenean auzapeza. Hondakinen ardura zuen herrien arteko (Bil ta garbi)   

elkargoko presidentea izan zen. euskal Hirigune elkargoaren presidenteordea 
da egun, hondakin-uren arduradun nagusia: “2020ko urtarrilean bi urte beteko 
ditu euskal elkargoak. Hautetsi guztiek Ipar euskal Herri osorako politika lantzea 

da bere ezaugarri positiboena”, erran digu solasaldiaren hasieran.  

«Euskal Herri osoko jende guztia 
ukitzen duten gai ekonomikoak 

landu behar ditugu»
AlAin iriArt, EuskaL ELkargOkO prEsiDENtEOrDEa
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eskualdeak ez dira denak guztiz zen-
tralizatuta. Euskal hirigunearen toki in-
portanteena Baionan dago, ados, baina 
eskualde guztiek badute beren egoitza. 
Azken deliberoan hori kontuan hartua 
izan da. Bakoitzak atxikitzen du bere le-
kua, guk Leuntze herrian dugu, sei herri 
gara. Baionakoa egoitza nagusia izanik 
ere, guztira badira hamar egoitza tipi 
eskualdeetan. Agian, etorkizunean, Do-
nibane Garazin, Donapaleun edo Mau-
len ezarri beharko da bigarren egoitza 
nagusia.

Elkargoa abian jarri zenean, garraio 
zergaren inguruan tirabirak izan zi-
ren. garraioa ordaintzeko zerga hein 
berean lurralde osoan jasotzen zela-
ko. uren, hondakinen eta beste gaien 
inguruan arazoak ere sor litezke? 
Nik ez dut arazorik ikusten. Eremu eta 
gai bakoitzean politika berriak ezar-
tzean izaten diren oztopoak dira, nor-
malak, ez da ezer berezirik. Garraioan 
adibidez, bitarteko gehienak kostaldean 
ziren, Baiona inguruan. Lapurdi bar-
nealdea, Baxenabarre (Donapaleu) bai-
ta Zuberoa (Maule) ere, Mugerrerekin 
[BABrekin] lotzeko arazoa izan da beti, 
eta segitu behar dugu lanean. Urratsak 
eman ditugu eta aitzinatu gara. Haute-
tsiek ADBA delakoan [Euskal Kosta-Atu-
rri aglomerazio elkargoan] lehentasuna 
eman zioten garraioari, eta orain emeki 
bada ere, lurralde osoan ari da hobetzen. 
Hondakinen aferan ere hala izan zen. 
114 egitura ziren eta orain bateratu dira, 
hori aldaketa izugarria izan da.

barnealdeko hautetsiek teknopoloak 
–ingeniaritza eskolak, adibidez– 
batez ere kostaldean ezartzen direla 
diote.  
Konpetentzia horretan berdin gertatu 
da, baina ekipamenduen politika denok 
elkarrekin zutik eman behar dugu, eki-
pamenduak bermatuak izan behar dira 
eta inbertsioak ere bai. Poloak azkar-
tzeko inbertsioak partekatuak izan dai-
tezen nahi dugu, polo bakoitzak berea 
ukan dezan proportzionalki, hori da lo-
gikoena. Beti ikusten da kostaldea toki 
azkarra bezala, baina barnealdean ba-
dira ere eskualde azkarrak, eta etekinak 
ere ukan dituzte Euskal Elkargoa sortu 
ondoren, eta zenbait kasutan aise gehia-
go. Errobi-Aturri eta Hego Lapurdi aglo-
merazioak beti hobeki ikusten dira, bai-
na Donapaleun inbertsio handiak egin 
dira, ederrak. Inportanteena da oreka 
izatea denen artean. 

mendialdearen eta hirigunearen 
arteko politika orekatua 
izatea zaila da.  
Bai. Lurralde osoaren antolakuntza lu-
rraren antolakuntzarekin batera egiten 
delako, PLUa eta SCOTa (Lurralde Kohe-
rentziarako Eskema) kontuan hartuz. 
Baina, egungo abantaila da euskal lu-
rralde osoa kontuan hartua dela. Adi-
bidez, ezin dugu deus eraiki, Hiriburu 

Baionaren kontra edo Mugerreren kon-
tra eginez, antolaketa denen artean egin 
behar dugu. Arazoa da jendea metatzen 
dela kostaldean, eta  zaila dela jendea 
Zuberoko herri zenbaitetara joatea. 
Alta bada, Maulen badira ere industria 
lantegiak, Banka herrian ere ekonomia 
azkarra da. Konparazionera, Hiriburu 
ondoko Urketa herria baina azkarragoa 
da Banka.
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bigarren etxebizitzaren afera ez da 
samurra. Nola arautu hori?  
Bai, problematika hori handia da, he-
rriek kontuan hartua dute hori, bakoi-
tzak bere moldean kontzientzia hartu 
du, adibidez, zerga handiak jarriz. Hau-
tetsiek kasu egiten dute ea jendeak biga-
rren bizitzarako etxea erosten –edo erai-
kitzen– duen edo lehena denentz, baina 
karta guztiak ez ditugu gure eskuetan.

40.000 jende berri heldu omen 
da bizitzera ipar Euskal Herrira 
azken hamarkadan. Horrek ere 
baldintzatzen du Euskal Elkargoa 
egituratzerakoan. 
Bistan da, horren inguruan ere ari gara 
lanean. Batzuek erraten dute: “40.000 
jende heldu da eta onartu behar da”. Bes-
te batzuek, aldiz: “Lehenik antolatu deza-
gun gure lurraldea, ditugun biztanleekin”. 
Hemengo eskualdunak ere badoaz kan-
pora, hori ere kontuan hartu behar da. 
Arazo aski badugu eta kostaldean jendea 
aise metatzen da, eta nekez barnealdean. 
Gai hori gehiago eta hobeto kontrolatu 
behar dugu. Izan ere, gure egiturak, bai 
garraiorenak eta bai urarenak ez daude 
behar diren heinean oraino. Hortik hasi 
behar dugu, gure egiturak azkartu behar 
ditugu, bizilagunek ukan dezaten bizi-
molde hobeagoa. Ez dugu PLUren politika 
nolanahi egiten utzi behar, hau da, jende 
gehiago onartuz eta gero ekipamenduak 
montatuz. Orain arte, horrela egin da, eta 
lur eremuak tipitzen joan dira, laboran-
tza tipitzen. Zer nahi gisaz, garraioaren, 
uraren edota hondakinen politikak beste 
ikusmolde batez lantzen hasi gara. 

bestalde, Euskal Elkargoko 
presidente Jean-rené Etchegaraik eta 
EAEko iñigo urkullu lehendakariak 
bi instituzioen lankidetza aro berria 
iragarri dute. 
Erran dezagun klarki, mementoz ez da 
gauza handirik. Euskal Herria badago, ha-
rremanak badira, Hegoaldeko agintariak 
hona heldu dira, gu hara goaz, baina harre-
manak ez dira ofizialak, ez daude egitura-
tuta. Ni hondarkinez arduratu izan nintzen 
hamabost urtez (Bil ta Garbiko burua), 
eta harremanak ukan genituen, baina ba-
koitzak segitu genuen gure bidetik. Alta, 
egiten ahal genuen politika proiektu ba-
teratu bat, nik pentsatzen nuen posible 
zela. Erregioak eta Departamenduak ha-
rremanak ukan dituzte EAE, Nafarroa eta 
Aragoirekin, baina Ipar Euskal Herriak ez. 
Beraz, lehen urratsa eman dugu, bi presi-
denteek elkarri eman diote eskua, baita 

elkarrekin lan egin behar dugula erran ere. 
Hori egin behar zen, baina…

baina...  adibidez, Nafarroako 
gobernuaren burua aldatu da eta 
instituzio hori ez da bertan izan. 
Bai... Hala ere, hozka bat eman da, orain 
arte ez genuen ahalmenik hori ere egi-
teko, harremanak izateko. Ipar Euskal 
Herriak egituraturik ez zegoenez, ez zen 
posible. Orain Euskal Elkargoa badago 
eta aitzina... Bai, dena errateko, Tourra-
ren hasiera izanen dela Hegoaldean? 
Ados naiz. Baina Tourra Bilbo, Donostia 
eta Baiona artean ibiltzea sinbolikoa da, 
laguntzen du harremana arautzen, baina 
sinboloez harago joan behar dugu.  

Hala nola, zertan?
Oixtian hondakinen afera aipatu dut, 
nahitara. Horiek politika publikoen bi-
dez lortu behar ditugu elkarrekin egi-
tea… Gai bat hartu eta landu...  

zer iritzi duzu gipuzkoako zubietako 
erraustegiaz?
Hori da ekipamendu molde bat. Guk ez 
dugu halakorik hautatu Ipar Euskal He-
rrian. Harremanetan aritu ginenean ez 
zen horrelako ekipamendurik aipatzen. 
Guk beste sistema bat hautatu dugu, 
haiek hori egin dute. Horregatik diot, 
politika publikoetan elkarrekin lanean 
hasi behar dugu, baina ez gara horretan 
ari. Bakoitzak berea egiten du. Bistan 
da, denak egitea ez da posible bat-ba-
tean, baina sinbologiatik ateratzeko eta 
politikak zehazten hasteko gaiak hau-
tatu eta landu behar ditugu. Euskara-
ren inguruan posible da, eta egiten da, 
baina horretaz gain badago zer eginik. 
Euskal Herri osoko jende guztia ukitzen 
duten gai ekonomikoak landu behar di-
tugu. Politika adostua behar da gai ho-
rretan elkarrekin aritzeko. Heldu diren 
bost urtetan horretan jarri behar dugu 
gure indarra. 
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Euskal Elkargoak bi urte beteko ditu 
heldu den urtarrilean. Abertzaleen 
errebindikazioa lurralde Elkargoa 
izan zen. Nola  ikusten dituzu 
abertzaleak instituzio berri honen 
bilakaeraren aurrean? 
Beharrik abertzaleak aritu garela azken 
30 urteetan Euskal Elkargoa lortzeko. 
Izan ere, lortu badugu izan da abertzaleei 
esker.  Hori erran behar da, gure lana-
ri esker, bestela nehork ez zuen egingo. 
Abertzaleok Elkargoan ari gara, ez ditugu 
politikak guk bakarrik kudeatzen, bistan 
da, baina gure ideiak eta proposamenak 
aintzat hartzen dira, eta horiek Euskal 
Herria eraikitzen laguntzen dute. Institu-
zio hasi berria da, horretan geratuko ote 
den? Legeak aldatu arau azkartuz joanen 
denentz? Euskaldunok beste sistema bat 
behar dugunentz? Gu betidanik berez-
ko sistema edo instituzioaren bila aritu 
gara. Haatik, ez dugu horretan gelditu 
behar, herri mugimenduen politikak atxi-
ki behar ditugu, jendartean herri politika 
azkartu eta guk nahi dugun sistema poli-
tikoa bilatzen segitzeko.

instituzioarekin kritikoak diren aber-
tzaleak ere entzun behar dira.
Bai, noski. Euskal Elkargoan ari gara bai-
na debatea ezin dugu gelditu, abertza-
leok behar ditugu politikak sostenga-
tu eta Elkargoa azkartu Euskal Herriko 
beharrak bete daitezen. Jendeak insti-
tuzio hau atxikitzen segitu behar du eta 
aldi berean politika molde berriak asma-
tzen entseatu. Lehen aipatu dugun beza-
la, adibidez, Euskal Herri osoko politika 
egiteko. Nik ez dut pentsatzen instituzio 
batek ekarriko dituela arrapostuak, ai-
tzina egiteko emazte eta gizonek inplika-
tu behar dira politikan. 

Herriko etxeetarako hautatu zinego-
tziak zarete orain Elkargoko kontsei-
lariak. batzuek kontseilariak sufragio 
unibertsalaz hautatzeko beharra 
ikusten dute. zein da zure iritzia?
Mementoan herrietako hautetsiak eta 

Elkargokoak berak gara. Nik lehenbizi-
ko etapa gisa egoki ikusten dut, tokiko 
hautetsiak ari baitira bietan; herrietako 
ordezkariak Elkargoan egotea ona da. 
Legitimotasun eta indarra ematen diz-
kio instituzioari. Instituzio batek has-
tapenean behar duen lotura azkar bat 
dauka herriekin. Herriek badute garran-
tzia handia. Geroago, nahi badugu beste 
molde bateko egitura edota haute-
tsiak zuzenki hautatuak izatea, 
hori ere aztertu beharko 
dugu. Legeak hori bai-
mentzen badu kontuan 
hartuko dugu, baina 
ez da ahantzi behar 
lotura izan behar du-
gula herriekin. Izan 
ere, erabaki horrek 
herriko hautetsiak 
b a z t e r  g e l d i t z e ko 
arriskua dauka. Elkar-
goaren hautetsiek kasu 
eman behar dute, hautetsi 
ahaltsuak bihurtu daitezke, he-
rrietako hautetsiengandik eta 
herritarrengandik urrundu 
daitezke. Beraz, eskual-
deek eta herriek leku az-
karra izan behar dute 
betiere, boterearen parte 
atxiki dezaten.

Heldu den urte hasieran, 
herriko bozak izanen dira. 
Nola ari zarete abertzaleak?
Abertzaleak lanean ari gara eskual-
de guztietan. Inplikatu behar dugu lehe-
nik gure herrietan, gero hautatuak izan, 
baita hiri  handitan parte hartu ere. Gure 
desafioa proposamenak egitea da Euskal 
Herriaren alde, ingurumenaren eta hiri-
gintzaren inguruan, debatea eta kritika 
sustatu behar dira politika molde batzuk 
aldatzeko, bereziki gazteak inplikatuz. 
Gazteak, oro har, politika instituzionaletik 
urruntzen ari dira, beren egiteko molde 
berriekin gurekin behar ditugu, baita gaz-
te abertzaleak ere. 

Heldu den urtean auzapezerako 
aurkeztuko duzu zure burua? 
Gazte abertzaleak inplikatu behar direla 
erran dut... Ni ez naiz jada gazte, eta ba-
dira anitz urtez inplikatua naizela. Oraino 
ez dut erabaki ofizialik hartu, baina...

Hiriburu maita-ren izenean 
aurkeztuko zara, beraz. formula 

horrekin segituko duzu?
Bai. Ene gustuko formula ire-

kiak behar dira, zerrenda 
irekiak, beste batzuekin 

zertan adosten garen 
ikusteko. Herri eta hiri 
handietan alderdiekin 
egiten da, herri txikie-
tan ez. Hiriburu, alta, 
ez da herri tipia ere, 
6.000 biztanle gara, 

eta herri txikietan be-
zala egiten dugu. Aska-

tasun hori behar da, aber-
tzaleok lagunak xerkatu 

behar ditugu. Denetan ez gau-
de ados, baina zertan gauden 

ados ikusi eta adostu behar 
dugu. Erran dut gazteak 
behar ditugula, eta espe-
rientzia dutenak ere bai.  

Elkarbizitzarako 
euskara funtsezkoa 

da. Nola dago euskara 
Hiriburun?

Hiriburun orain urte batzuk 
euskararik ez zen entzuten. Euskara 

anonimoa zen. Orain Hiriburun jendeak 
badaki eskualdunak gaudela. Anderese-
rora Hiriburun pastorala egin dugu aur-
ten. Nork pentsa zezakeen pastorala egin 
zitekeela Hiriburun? Egia da ere, batzuk 
“beldurtzen” direla, ez dutelako euskara 
konprenitzen. Baina, hasi dira onartzen 
Euskal Herriak baduela berezko nortasu-
na, nehor ez da ene kontra jiten. Halaber,  
batzuek pentsatzen dute hori ez dela “po-
litika ona”, baina publikoki ez dute deus 
erraten. Beraz, aitzinatzen ari gara.

«Herriek leku azkarra izan 
behar dute betiere, 
boterearen parte atxiki dezaten»

HiriBUrUKO AUZAPEZA

Tourra Bilbo, Donostia 
eta Baiona artean ibiltzea 
sinbolikoa da, laguntzen 
du harremana arautzen, 
baina sinboloez harago 

joan behar dugu”
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Jair messias bolsonaroren gobernua 
kontraesanez josita heldu zen, 
aurretik esan eta gerora egin 
duenaren artean badago aldea. zein 
da mpAn egiten duzuen balantzea?
Bolsonaroz hitz egiten dugunean bada 
gauza oso kontraesankorra eta azter-
tu beharrekoa. Bere kanpainako leloa 
“Brasil guztiaren gainetik eta Jainkoa 
guztien gainetik” izan zen. Brasilgo he-
rria oso erlijiosoa da eta sentimendu 
horrekin jolastu zuen; boterea esku-
ratzeko ebanjelikoekin aliantza sortu 
zuen –parlamentuaren zati handi bat 
ebanjelikoa da–. Baina okerrago, Brasil 
“guztiaren gainetik” kokatzeko senti-
mendu patriotikoa sortu ondoren, on-
dasunen pribatizazioa bultzatu zuen. 
Brasildarra den guztia salgai ipini zuen. 
Guretzat hori traizio bat da, bere beste 
jarrerak: aurreiritziak, komentario es-
tremistak, faxistak, ezjakinak... horiek 
ez dira sorpresa izan. Baina pribatiza-
zioena bada bere alde agertu zen jen-
deari egindako traizioa. 

Bolsonaroren gobernuak lan baldin-
tzak aldatu eta pentsio sistema errefor-

matu nahi ditu, horrek eragin handia 
izango du biztanleen egunerokotasu-
nean. Aldaketa estrukturalak dira eta le-
gebiltzarrean “b kutxa” deitzen duguna-
rekin onesten ari dira. Orain arte ilegala 
zena instituzionalizatzen hasiak  dira: 
botoen erosketa. Diru publikoa horreta-
rako erabiltzen ari dira, parlamentariak 
erosteko kapitalaren aldeko politikak 
onartu ditzaten. Bitartean, mugimendu 
sozialak eta ezkerreko alderdiak nahiko 
geldi gaude. Sare sozialak erabiltzen di-
tugu baina kaleak hutsik daude. Nola da 
posible erantzuteko gaitasun falta hori? 
Hori da behin eta berriz gure eztabaide-
tara datorkigun galdera.

Azken hilabeteetan ordea, herrita-
rrak kalera atera dira hezkuntzaren 
erreformaren aurka. pentsioen erre-
formak ekonomikoki familiengan 
askoz gehiago eragingo duen arren...
Pribatizazioa bizitzaren alderdi guztie-
tara heldu da, bakoitza bere dimentsioa-
rekin. Pentsioen erreformak pobrezia 
bizi duten lagunak zuzenean kaltetu-
ko ditu. Baina gure ustez hezkuntzakoa 

larriagoa da, etorkizuna jartzen baitu 
zalantzan: ez digute soilik gaurko ogia 
kentzen, Brasilgo autonomia eta eraba-
kitzeko gaitasuna ere bai. Biztanleriaren 
zati handi batek ezin izango du ikasi, eta 
hezkuntzara azken garaian heldu diren 
baztertutako herri asko berriz ere kan-
poan geratuko dira. 

Okerrago, edukiak aldatu eta maila-
katuko dituzte, irakasgai batzuk desa-
gertu, besteak debekatu... arlo soziale-
koak kasu.  Eta hain justu eduki horiek 
dira bizitza ereduen eztabaidarako eta 
gizartean aldaketak emateko beharrez-
koenak. Horren ordez eduki teknikoak 
gailenduko dira. Hezkuntza sistema 
dependentzian oinarritutako proiektu 
hegemoniko internazionalaren menpe 
kokatuko dute, guztiz. Afera honek jen-
dea kalera eraman du, landa eremu zein 
hirietakoa, aliantzak sortzeko ahalmena 
izan du.

brasilen “educação do campo” dei-
tzen duzuen pedagogia, lur gatazke-
tan dauden mugimendu eta komu-
nitateen esperientziaz sortutako 

leomarcio araujo da silva, movimento dos Pequenos agricultores 
(mPa) mugimenduko zuzendaritza orokorreko partaide da. lan hori 
dela-eta beste mugimendu eta alderdiekin eztabaida etengabean 

dago. nekazarien ikuspuntutik Brasilek bizi duen errealitatea ulertzen 
saiatu gara berarekin. “Herri mugimenduen artean ere historikoki ez 

dira aintzat hartu landa eremuak egindako analisia eta ideiak”.

  esti reDonDo

lEOmArciO ArAUJO DA silVA, BrasiLgO NEkaZaria

Amazonia zaintzen duten herriak 
kanporatuz gero, suntsiketak 

abiadura handiagoa hartuko du” 
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metodologia ere arriskuan dago.
Bolsonarok hasieratik izan du talka han-
dia landa eremuko mugimendu sozialen 
hezkuntza sistemarekin. Hezkuntza ho-
nen oinarrian nekazariek, baserritarrek, 
produktore txikiek, lurgabeek eta lan-
da eremuko beste herritarrek beraien 
bizitzarako behar dituzten edukiak eta 
metodologiak daude. Beraiek diseina-
tu eta garatu dituzte, eta politika pu-
blikoek bere sisteman bermatu dituzte 
borroka askoren ondoren. Orain, hezike-
ta hori bertan behera geratuko da, edo 
behintzat laguntza publikoa galduko du. 
Bolsonarok ahalduntze hori geratu eta 
landa eremuko herriak bigarren mailan 
jarri nahi ditu, bere iruditegian baserri-
tarrek ez baitaukate zentzu handirik.

pentsioen erreformak hasiera batean 
ondorio larriak zekarzkion landa 
eremuari, baina azkenean erabaki 
dute horko biztanleak erreformatik 
kanpo uztea. benetako garaipena da 
edo gezur bat gehiago? 
Estrategia kontua izan da. Landa ere-
muko mugimenduek hirietakoek baina 

indar handiagoa dugulako jendea kale-
ra ateratzeko. Kotizazio sistema berria-
rekin eta urte kopuru aldaketekin, eli-
kagaien ekoizle asko erretreta galtzeko 
arriskuan zeuden eta MPAk gose greba 
egin zuen arazoa Brasil osoan ikusaraz-
teko. Antzeko protestak saihesteko bota 
du atzera gobernuak erreformaren zati 
hori. Baina ez da egia landa eremuan 
eragingo ez duenik. Elkartasun printzi-
pioa desagertu egingo da eta legea Kons-
tituziotik kenduz ateak zabalik izango 
dituzte aurrerantzean aldaketa gehia-
go egiteko, presidentearen dekretuekin. 
Orain ez dugu antzemango, baina laster 
gure partea ere kenduko digute.

bolsonarok nekazal erreforma 
jomugan dauka eta legea aldatu nahi 
du, armak eskuratzea errazago egin 
eta jabetza pribatuaren kontra ari 
direnei tiro egin ahal izateko.
INCRA institutua errekurtso eta baldin-
tza gabe utzi du. Institutu horren fun-
tzioa nekazal erreforma aurrera eraman 
eta hainbat komunitate tradizionalen 
lurrak erregularizatzea da, adibidez ki-

lonboloen (esklabotzatik ihes egindako 
beltzek sortua) eta herri indigenen lu-
rrak. Orain ia desagertuta dago ordea. 
Eta armen aferan badira kontraesan ba-
tzuk: liberalizazioa baldin badator, ez da 
bakarrik aberatsentzat izango –auke-
ra gehiago izango dute armak erosteko 
noski, prezioa jada igotzen ari delako–, 
txikientzat, pobreentzat, lurgabeentzat 
ere izango da... Favelatan jada gertatzen 
dena ikusiko dugu landan. Politika ho-
rrekin gerra zibilean amaituko dugu eta 
antzeztoki hori diseinatzen ari dira: la-
tifundistak eta lurgabeak, denak arme-
kin... ez da oso etorkizun polita izango.

Herri indigenen kanporatzea eta 
ondasun komunen pribatizazioa eta 
suntsipena batera datoz?
Presidenteak Amazonia beste herrial-
deekin batera kudeatzeko proposamena 
egin du, brasildarra izan arren. Horrek 
ondasunen gaineko presioa handituko 
du, eta bertan bizi diren herrien gaineko 
presioa ere bai. Komunitate indigenen 
kontrako erasoak, suntsiketak, kanpora-
tzeak, hilketak biderkatu dira azken hi-

“BRASILDARRA DEN GUzTIA 
SALGAI IpINI DU BOLSONAROK. 
BERE JARRERAK ETA 
AURREIRITzIAK, KOMENTARIO 
FAxISTAK... HORIEK Ez 
DIRA SORpRESA. BAINA 
pRIBATIzAzIOARENA BADA 
BERE ALDE AGERTU DEN 
JENDEARI EGINDAKO TRAIzIOA”
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labeteetan. Beraz bai, natura eta herrien 
suntsiketa batera datoz.

Herri mugimenduentzat aldaketa kli-
matikoa eta arazo ekologikoak aspal-
di daude agendan, baina orain gero eta 
gehiago. Natura zaintzen duten herriak, 
berarekin bat bizi direnak, kan-
poratzen badituzte suntsitze 
abiadura handitu egiten 
da. Alde batetik proiektu 
handiak ditugu, agrone-
gozioaren MATOPIBA 
(Maranhão, Tocantins, 
Piaui eta Bahiako es-
tatuak hartzen dituen 
proiektua) adibidez, bai-
na bestetik latifundisten 
eta enpresen lur pilaketa 
nagusituz doa. Nola defendatu 
natura agertoki honetan?

Hala ere herri mugimenduetan 
badira aliantzak, artikulazioak eta 
bestelako ekimenak. zeintzuk dira 
indargune eta ahulguneak?
Esango nuke garrantzitsuena ikasten ari 
garena dela, hausnarketa ugari egiten ari 
gara. Adibidez, hauteskundeekin gerta-
tzen zaiguna ari gara ikertzen. PT (Parti-
do dos Trabalhadores) alderdi nagusiena 
da oraindik, nahiz eta kriminalizatu eta 
legez kanpo utzi nahi duten. Baina, non 
uzten gaitu alderdien kontu honek?

Ia hamasei urtez ezkerreko gober-
nuak izan ditugu baina ez dugu gano-
razko formazio politikorik egin, herri 
xumearen parte bat Bolsonaroren alde 
agertu baita orain, eta beste parte batek 
ez du erantzuten, desantolatuta gaude. 

Orduan, jarraitu behar dugu bo-
rrokan pisu gehiago izateko  

PTren barruan? Edo beste 
estrategia batzuk sortu 
behar ditugu? Lurraldee-
tan ahaldundu eta bes-
te era batera borroka-
tu? Ez dugu erantzunik, 
baina orain mugimen-

duen artean elkarrizke-
ta gehiago dago eta alian-

tzak indartzen ari dira, hiria 
eta landa eremuaren artean 

adibidez. Momentuz errepresioa 
elkarrekin salatzen dugu, baina zer he-
rrialde nahi dugun ere ari gara eztabai-
datzen, hori da gure erronka.

2016an kolpearen hasieratik herri 
mugimenduek hiru urte daramate 
pt eta hauteskundeei begira, eta 
horrek beste zeregin batzuk pausatu 
ditu. Hurrengo urratsak ere pentsatu 
beharko dira, segurtasuna zaindu 
eta gauzak poliki egiteko garaia den 
arren...
Garai konplikatuan gaude, politika de-

monizatuta dago, jendea nazkatuta dago 
eta aldaketa nahi du. Kontua da oraingo 
aldaketa okerrera izan dela. Kolpea eta 
Bolsonaro heldu ziren ustelkeria agen-
dan jarriz, baina horrek errealitatearen 
osotasuna ezkutatu zuen: herritarrek 
ez zuten denborarik izan gauzak ondo 
ulertzeko eta kaleak okupatzeko –landa 
eremuan erantzuna handiagoa izan zen, 
baina botere guneetatik urrun gaudenez 
gure indarra ez da nahikoa, ez du ikusga-
rritasunik–.

Orain herri lana berreskuratu eta 
erreminta egokiak topatu behar ditu-
gu. MPAn uste dugu formak ere aldatu  
behar ditugula, lehen erabiltzen geni-
tuenak jada ez dute balio. Pentsaera eta 
proposamen bertikalek ez dute funtzio-
natzen, birpentsatu behar dugu gure 
egitura, eta gure buruak birpentsatzen 
ditugunean, uste dut pauso garrantzitsu 
bat ematen ari garela. Horrez gain, buru-
jabetzaren aldeko borrokan –MPAren-
tzat gehienbat elikadura burujabetzaren 
aldeko borrokan– salaketetatik propo-
samenetara aldatu behar dugu. Jendeak 
ez dauka esperantzarik eta larri bizi 
da; salaketekin jarraitzeak garrantzia 
duen arren eta jarraituko dugun arren, 
ekimen positiboetan aurrerapausoak 
eman nahi ditugu, itxaropena zabaldu. 
Noraino helduko garen ez dakigu, baina 
behintzat horretan saiatu gara. 

EzKERREAN, ‘EDUcAçãO DO cAMpO’ LIzENTzIATURAKO IKASLEAK cAMpOS DOS GOyTAcAzES-EN KLASEAK HARTzEN. pEDAGOGIA EREDU HORI ERE JOMUGAN 
JARRI DU BOLSONAROK. ESKUINEAN, 2018AN NEKAzAL MUGIMENDUKO HAINBAT KIDEK –TARTEAN MpA SINDIKATUKOAK– EGINDAKO GOSE GREBA BABESTEKO 
MANIFESTAzIO JENDETSUA BRASILIAN:  “BOTERE GUNEETATIK URRUN GAUDENEz GURE INDARRA Ez DA NAHIKOA, Ez DU IKUSGARRITASUNIK”. 
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Pentsioen erreforma 
landa eremuan ez dugu 
oraingoz antzemango, 

baina laster gure partea 
ere kenduko digute” 
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bunkerrak 
ia edozertarako

Berlin, 1942ko martxoaren 23a. 
Adolf  Hitlerrek Atlantoko horma 
(alemanez, Atlantikwall) eraikitze-

ko agindua eman zuen. Defentsa lerroa 
indartzeaz Todt Erakundea arduratu 
zen; Fritz Todt (1891-1942) ingeniariak 
sortu zuen erakundea, baina urte har-
tan bertan hil zenean, Albert Speer Füh-
rer-aren arkitekto kuttunak hartu zuen 
kargua. Atlantikoko hormak ia 5.000 ki-
lometro hartuko zituen, Bidasoatik hasi 
eta Norvegia iparralderaino.

Hasieran Europa mendebaldeko kos-
taldeko portu nagusiak gotortu zituzten, 
eta 1943an hasi ziren tarteak bunkerrez 
eta kasamataz betetzen. Berez, alema-
niarren jatorrizko asmoa lerroa  Bilboko 
portutik hastea zen. Hendaiakoa ez zen 
itsas base garrantzitsua, baina azkenean 
hortxe hasi zen defentsa lerroa. Hendaian 
150 bunker inguru eraiki zituzten, 200 
bat Lapurdiko kostaldean. Eta Atlantiko-
ko horma osoan 600 motatako ia 12.000 
eraikin militar egin zituzten, defentsa 
beharrei eta orografiari egokituak.

Harresiaren zeregin nagusia milita-
rra zen, jakina, eta hor porrot egin zu-
ten bunkerrek, Normandiako lehorre-
ratzeak agerian utziko zuenez. Baina 
beste funtzio asko ederki bete zituzten 
eta betetzen dituzte gaur egun.

D eguna baino lehen,  propagandara-
ko tresna eraginkorra izan ziren horma 
osatzeko lanak. Ingeniaritza obra farao-
niko hark Alemaniaren indarra erakusten 

zuen, eta Reicharen mugak gaindiezinak 
zirela sinestarazten zieten animo beha-
rrean zeuden alemaniarrei.

Frantzian 600.000 langile ingururi 
eman zien lana proiektuak. Soilik Che-
rourgen 34 enpresa, 79 azpikontrata eta 
15.000 langile aritu ziren, Vichyko go-
bernuaren onespenaz; gerra amaituta, 
enpresa horiek ez zituzten zigortuko.

Ingeniaritzari ekarpen handiak egin ziz-
kion Atlantikoko hormak: aurrez erabili 
gabeko materialak, teknikak eta logistika 
garatu zituzten horretarako. Eta horrega-
tik, gaur egun sendo eusten dioten egitura 
asko berrerabiltzeko moduan daude.

Bunkerrak arte euskarriak dira kan-
potik nahiz barrutik. Lapurdiko eta 

Landetako hondartzetako porlanezko 
arrastoak graffitiz beteta egoteak age-
rian uzten dute hori. Eta Christian Boros 
eta Karen Lohmann bildumagile alema-
niarrek Berlingo bunker zahar bat ego-
kitu zuten beren bilduma erakusteko. 
Frankfurteko musika institutu batek ere 
bunker bat du egoitza. Herbehereetan 
kafe eta te etxe ekologiko bat egin dute 
bunker batean. Eta badira bunkerrak 
etxebizitza moduan erabiltzeko egokitu 
dituztenak ere; adibidez, Bidarteko hon-
dartzakoa.

Eta denek, egitura eraberritu sofis-
tikatuenetik hasi eta hondartutako ze-
mentu zati higatuetaraino, beste funtzio 
bat betetzen dute: memoria ez galtzea. 

“brontze Aroko New York”
Itai Elad, Yitzhak Paz eta Dina Shalem 
ikerlariek halaxe definitu dute En Esur 
aztarnategia (egungo Israel). Duela 
5.000 urteko hiriaren arrastoak dira eta 
6.000 biztanle inguru zituela uste dute, 
hortaz, zonalde hartako garaiko hiririk 
garrantzitsuenetzat dute. Aztarnategia 
1950eko hamarkadan aurkitu zuten Is-

rael iparraldeko kostaldeko errepidea 
eraikitzeko lanetan ari zirela. Baina ar-
keologoak 2017an hasi ziren En Esu-
rretik ahal zuten guztia ateratzen eta 
aztertzen, aurkikuntzaren garrantziak 
ez baititu eremu horretako azpiegitura 
lanak eten. Eta, azkenean, Brontze Aro-
ko New York asfaltoak jango du. 
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jakoBa errekonDo
JAKOBA@BIzIBARATzEA.EUS

Palmondoz edo palma-zuhaitzez in-
guratuta gaudela nioen aurrekoan. 
Palmondo nanoa, Chamaerops hu-

milis eta txinako palmondoa edo kala-
mu palmondoa (Trachycarpus fortunei)
aipatu nituen; ez, ordea, gure inguruan 
ugariena den palmondo generoa, alde 
handiz ezagunena: Phoenix generoa. 
Genero honek Afrikako eta Asiako lu-
rralde bero eta tropikaletan hedatuak 
ditu bere hamazazpi espezieak. Bi dira 
gehien ikusten direnak: datil palmon-
doa (Phoenix dactylifera) eta kanariar 
palmondoa (Phoenix canariensis).

Datil palmondoa dioikoa da, hau da, 
palmondo batzuk arrak eta beste ba-
tzuk emeak dira. Joan deneko 6.000 
urtean lantzen da eta etekin ugari 
kentzen zaio. Begi bakarrekoa denez, 
enbor bakarra luzatzen du, eta hosto 
eta lore guztiak bertatik sortzen ditu. 
Bada, begi hori moztu, eta gutiziarik 
onena bezala jaten da. Kimu samur 
hori kentzean, noski, palmondoa hil 
egiten da. Hostoak ere ez dira alferrik 
galtzen: saskiak, zerriak, tapizak, erra-

tzak, kapelak, teilatuak, lokarriak... su-
tarako ere erabiltzen dira hostoak. En-
borra eraikuntzan erabiltzen da, batik 
bat: habe, zubi, gabarra... Bere fruitua 
datila da. Batez ere datilarengatik lan-
tzen da. Arrak eta emeak izanik, hai-
zeak eta intsektuek polinizatzen dute. 
Palmondo eme bakoitzak 700 kilo datil 
eman ditzake. Arabiako eta Ipar Afri-
kako nomaden elikaduran oinarrizko 
energia iturria da; izan ere, %60-70 
azukre du. 

1755ean, Peter Forsskal naturalista 
suediarrak izurriteen kontrol biologi-
koaren lehen aipamena egin zuen euro-
par literaturan. Datil palmondoari hos-
toak ebakitakoan enborrean geratzen 
diren zurtoin zatien altzoan bizi diren 
32 espezie deskribatzen ditu, eta nola 
bertan txindurriak erabiltzen dituzten 
izurriteei tamaina hartzeko. 

Palmondoaren hostoa edo palma 
nagusitasunaren ikur gisa ere erabil-
tzen da. Guduak irabazitakoan, hiriak 
konkistatzean, kirol norgehiagoketan, 
ospakizun jendetsuetan eta abar pal-

ma agertuko dute. Mediterraneo ekial-
detik hedatutako erlijio hiltzaileetan 
ere konkista eta mendekotasuna eta 
jendearen esanekotasuna agertzeko 
palma erabiltzen da. Gogoan dut nola 
gure ume garaietan erramu igandea 
esaten zitzaion igande batean jendeak 
erramu (Laurus nobilis) adarrak elizara 
bedeinkatzera eramateari. Jende ahal-
dunak eta haien imitatzaileek palmak 
ekartzen zituzten. Ondoren etxeetako 
balkoietan egoten ziren palma lehor 
horiek, hura erosteko adina bazutena-
ren eta otzantasunaren adierazle. 

Bukatu ziren kontu horiek, eskerrak. 
Eta erlijioak ere laster bukatuko al dira! 
Palmarenak behintzat egin du. Palmon-
do guztiak hiltzen ari den intsektu bat 
izurrite ikaragarria bihurtu da: gurgu-
rio edo mokodun gorria, Rhynchopho-
rus ferrugineus. Polinesia aldetik ekarri 
eta Mediterraneo inguruan zabaldua 
da. Azken urteetan Galiziara eta Astu-
riasera iritsia da. Laster dugu hemen, 
palmondoen kimu samurra jaten. Agur 
palma, agur! 

Palmondo guztiak hiltzen ari den intsektu bat 
izurrite ikaragarria bihurtu da: gurgurio edo 
mokodun gorria, Rhynchophorus ferrugineus.

agur Palma, 
agur
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garaZi ZaBaleta
@TIRIKITRANN

leIntz gatzagaKO gatzaren eguna

herriaren lurren %80 Publikoa, 
gatzari esker

Urriaren 13an ospatu dute laugarren 
urtez Gatzaren Eguna Leintz Gatza-
gan. Gatzaren ekoizpenari erabat lo-

tua egon da herriaren historia, eta orain-
dik ez du etenik lotura horrek. “Gaur egun 
Udalak gure inguruan gatz kulturaren he-
dapena egiteko konpromisoa hartua dau-
ka”, azaldu digu Aitor Larrañaga Artetxe 
Landa Garapenerako teknikariak. Hiru 
ildo dituzte hedapen hori bultzatzeko: 
Gatzaren Museoa, martxan berriro jarri 
duten gatz ekoizpena eta Gatzaren Eguna. 

JARDUERA BERRESKURATZEKO 
APUSTUA
“Erromatarren garaikoak dira hemengo 
gatz ustiapenari lotutako lehen idatziak, 
baina guk uste dugu askoz lehenagotik 
datorrela ustiapena”, dio Larrañagak. He-
rriko fabrikan gatza ekoizteari 1970. urte 
inguruan utzi zitzaion, eta hogei bat urte 
beranduago, 90eko hamarkadan Udalak 
fabrika zaharra erosi eta berritzeari ekin 
zion. “2000. urte inguruan fabrika zaha-
rra museo bezala hasi zen funtzionatzen”. 
Gaur egun bisita gidatuak antolatzen di-
tuzte bertan, gatzaren kultura zabaltzek. 
 Gatzaren ekoizpenak 40 urte inguruko 
etena izan ondoren, duela urte gutxi be-
rriz ere gatza ekoizteari ekin dio Udalak: 
“Mahairako gatz gourmeta egiten dugu, 
jada Gipuzkoan barrena salgai dagoena. 
Aurrera begira Euskal Herri osora zabal-

tzeko asmoa dugu”, dio teknikariak. Txikia 
da ekoizpena, baina gatz kultura hedatze-
ko baliagarria dela uste dute. Ekoizpen 
modua ere berezia da oso: Iberiar penin-
tsula osoan toki bakarra da gatza eguz-
kiarekin izan beharrean su egurrarekin 
berotuta ekoizten dena. 

GATZAREN ERAGINA, LUR GAINEAN 
NAHIZ AZPIAN
Produktu ekologikoen eta artisauen azo-
kak, tailerrak edota Gatzaren Museoan 
bisita gidatuak izan dituzte aurtengo 
Gatzaren Egunean, aurrekoetan beza-
la. Egon da nobedade berezi bat, ordea, 
aurtengoan: EHUko geologia departa-
menduko kideekin eta Jakoba Errekon-
dorekin gatzaren paisaia ezagutzeko au-
kera izan dute hurbildutakoek, bai lur 
azpitik eta baita lur gainetik ere. 
 “Ur gazidun iturburu hori nolakoa den 
azaldu digute geologoek, nolako gatz 
pilaketa eta mineralak dauden bertan. 
Errekondo, berriz, gatz ekoizpenak sor-
tu duen paisaiaz aritu zaigu”. Leintz Ga-
tzagako lurren %80 publikoa da, gatza 
su egurrarekin ekoizten zutenez egurra 
beharrezko zutelako. “Publikotasun hori 
gaur arte iritsi da, eta horrek esan nahi 
du basoaren kudeaketa ere beste era ba-
tekoa izan dela: pinu gutxi dago eta hos-
tozabalez osatutako bertako basoa da 
nagusi”. 

WWW.BIZIBARATZEA.EUS

euSkal HerrikO 
AGENDA

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 22
DONOSTIA
Hazi lana. cristina enea 
Fundazioaren Haziera proiektuak 
antolatuta, baratzeko fruituei haziak 
erauzi eta garbitzeko auzolana. 
Haziei buruzko jakintza eta zalantzak 
partekatuko dituzte. 16:00etatik 
20:00etara cristina enean.

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

URRIAK 25
GORLIz
XVIII. Azoka Mikologikoa. goiz osoan 
zehar perretxikoen erakusketa eta 
dastaketa san Pedro Plazan.

URRIAK 25
TAFALLA
zaldi eta artisautza azoka plazan.

URRIAK 26
DONOSTIA
Irteera mikologikoak. 8:30ean 
aranzadin.

URRIAK 27
ARAIA
VI. Lautada Eguna. eskualdeko 
ekoizle eta artisauen topaketa.
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asteko Portada hautatua argiak 100 urte

1982ko maiatzaren 23a
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   Miren osa galDona

   kolDo iZagirre

nagOre IrazustaBarrenaren 
dEnbORAREn MAkInA atala

Historia eta istorioak 
irakurleen esku jarriz

Artoak berde orrika
 jalgi plazara korrika
 zabal dezagun euskara
 gure mingainon tortika
 Indigena eta emakumezkoa. Eta Guatema-
lan. Gerra zibila noiztik? Zortzi urte nituela 
hasi nintzen lanean. Goseak hil zitzaizkigun bi 
anaia txipi. Amari ukatu egin zioten egun bat 
libre hartzea umetxo biak lurperatzeko. Hala 
ere hartu, eta lanetik bota zuen ugazabak.
 jalgi plazara korrika
 handika edo hortika
 zabal dezagun euskara
 aditzak bete hordika
 Aitak bazekien zer edo zer espainieraz, aha-
leginetan aritu zen gure herriko nekazarien-
tzat jabego tituluak lortu nahirik. Ugazabaren 
zanpatzaileek torturatu egin zuten. Mendian 
utzi zuten hila zelakoan. Gero komunistatzat 
salatu. Petroleoa atzemana zen gure lurretan.
 handikan edo hortika
 mendi gora Gorozika
 zabal dezagun euskara
 betiko erretolika
 Aita eta lehengusu bat fosforo zuriarekin 
erre zituzten, bizirik, Guatemalako poliziek 
Espainiako enbaxadan eginiko sarraskian. 
Munduari indigenen aurkako gerraren berri 
ematearren sartuak ziren, enbaxadorearen 
baimenarekin. Baina Guatemalako Poliziak in-
baditu egin zuen Espainiaren orubea zena eta 
hogeita bi indio kitxé, ixil, atxi eta pokomtxi hil 
zituen. 
 mendi gora Gorozika
 euskaltzalea pozika
 zabal dezagun euskara
 betiko gezur lodika
 Ez dut ama izateko asmorik. Hil eginen lizki-
dakete haurrak, hamalau urteko anaia katekis-
ta hil zidaten bezala. Neskame ibili nintzelarik, 
artoa jaten nuen nik, eta ugazaben zakurrek 
okela. Rigoberta Menchú dut izena, orain hiru 
urte jarri nintzen espainieraz ikasten. 

Denboraren Makina atala aldizka-
riko harribitxietako bat bilakatu 
da. Nagore Irazustabarrena da 

astez aste han-hemengo antzinako bi-
txikeriak idazteaz arduratzen dena. 
Askorentzat asteroko zita da, eta hala 
sortu da bere baitan zale koadrila ma-
joa, Denboraren Makinaren “fanak” li-
ratekeenak. Baina noiztik dihardu Ira-
zustabarrenak gai bitxiok ontzen?
 2006ko ekainaren 4an idatzi zuen 
lehen artikulua Denboraren Makina 
atalerako. Lehenago, ordea, ondo bai-
no hobeto ezagutzen zituen erredak-
zioko dinamika eta txokoak. Historiako 
ikasketak egin zituen, eta dokumenta-
zio lanetan aritu zen Argian 1997ko 
udaberrian. Pello Zubiriak, orduko zu-
zendariak, bota zion zerbait idazteko 
amua, baina Irazustabarrenak muzin 
egin zion gonbidapenari, “kazetaria 
ez, historialaria” zela argudiatuta. Zu-
biriak bera ere historialaria dela eran-
tzun zion eta aitzakia faltan geratu zen 
Irazustabarrena.  
 Handik astebetera, Lasarteko jaie-
tan, Ixabel Bereziartua eta Marijo 
Aierza orduko Argiako lan taldeko 
komertzial eta administraria gertura-
tu zitzaizkion AEKren txosnan txan-
da egiten ari zela: “Erredakzioko kide 
gehienek greba egitea eta hurrengo 
alea ez ateratzea erabaki zutela kon-
tatu zidaten, eta nola edo hala atera 
behar zenez, komertzialak ere idazten 
jarri zituztela esan zidaten”. Bihara-
munean erredakziora joan zen egoera 
ikusita laguntzeko asmotan, eta az-
kenean, kontu bat eta beste, ia hamar 
urte igaro zituen bertan. 
 “Trantsizio garaia izan zen, zentzu 
askotan, baina nagusiki trantsizio digi-
tala. Gogoan dut hasieran zenbait arti-
kulu oraindik fax bidez jasotzen geni-
tuela, eta gailuak tinta gutxi zeukanean 
ez zegoela testu horiek irakurtzerik”, 
dio Irazustabarrenak. Zigarroaren kez 
betetako erredakzioa du gogoan, non 

kaosa eta presa eguneroko elemen-
tuak ziren. Halaber, behin aldizkaria 
inprentatik aterata ikusita, “satisfazio 
handia” sentitzen zuela dio, pasatako 
larritasun guztiek merezi izan zutena-
ren seinale. 
 Erredakzioko zikloa pasatuta, aste-
roko kolaboratzailea izatera igaro zen 
Irazustabarrena. 600 artikulutik gora 
idatzi ditu ordutik Denboraren Maki-
na atalean, salbuespenak salbuespen 
astero bere aletxoa jarriz aldizkariari. 
“Iraganean gertatu den edozerri buruz 
idazten dudanez, gaiak leku askotatik 
ateratzen ditut, edo etortzen zaizkit: 
han edo hemen irakurrita, ingurukoek 
iradokita...Batzuk aspalditik dauzkat 
gordeta, beste batzuk aktualitatearen 
haritik tiraka sortzen dira”. 
 Ez dadila makina geratu, eta jarrai 
dezala denbora luzez martxan! Urte 
askotarako, Nagore! 
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Podcastak egiten hasi da ARGIA, 
esan nahi baitu Internet bidez en-
tzun daitezken irratsaio laburrak 

egiten hasi dela –ez dakit zergatik jarri 
den hain modan gauzei bere izenez ez 
deitzearen txatxukeria hau–. Eneritz 
Arzallus etxeko kazetariak eman dit ar-
tikulua osatzeko beharrezko informa-
zioa, bera baita saioen gidaria.
 Astekariko Net Hurbil atala hartu dute 
aitzakia astero emankizun bat eskain-
tzeko. Arzallusek egindako galderetatik 
tiraka, Pello Zubiriak aste horretan al-
dizkarian argitaratuko duen artikulua-
ren inguruko gako batzuk emango dizkio 
entzuleari, eta irakurtzeko amuari heldu 
diezaioten ahaleginduko da.
 Asmoa da poliki-poliki kide gehiago 
animatzea irratsaio horiek egitera. Ez 
erredakzioko lagunak bakarrik, baita ko-
laboratzaileak ere. Oraingoz Net Hurbila-
ren laburpen saioa eskaintzen bada ere, 
intentzioa da laster, nazioarteko gaiez 
gain, analisiak, kulturari edo historiari 
lotutakoak ala antzekoak sortu eta es-
kaintzeko gaitasuna izatea.

ASPALDI xAMARRETIK DATORREN GAIA
“Azken erredakzio bileretan presente 
egon den kontua izan da podcastena”, 
onartu digu Arzallusek. “Geroz eta he-
dabide gehiago ari da formatu honetara 
salto egiten eta aspaldian bagenbiltzan 
gure moldea bilatzen”. Ez da nazioarte-
ko hedabideez bakarrik ari, gure ingu-
ruan topa ditzakegu Hala Bedi Irratiak 
sortzen dituen podcast edukiak, Pikara 
Magazine ere ari da bere bidea egiten, 

Arrosa Sareak 
ere eskaintzen 
d i t u  h o n e l a ko 
irratsaioak, Be-
rria egunkariak 
sortu du antze-
ko zerbait. “Ar-
gia  oso lotuta 
dago astekarira, 
paperera,  eta 
lantaldea bera 
ere bai; nahiz 
eta multimedia 
arloan pauso 
handiak eman 
diren, idatzizko eduki asko daukagu 
oraindik podcast edo bideo bezalako for-
matuetan aprobetxatu eta zabaldu deza-
keguna”, adierazi du ikus-entzunezkoen 
atalean murgilduta dabilen gazteak. 
 Astelehenero argitaratzen da ordu 
laurden inguruko iraupena duen eman-

kizuna. Sarean topa-
tu dezakegu argia.eus/podcastak helbi-
dean, laburpen bideo eta guzti.
 Hau idazten ari naizenerako lehen 
biak entzun ditut. Hirugarrenaren zain 
nago dagoeneko, eta droga gogorra izan 
daiteke hau. 

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

san telmorako museorako 
sarreraK

musutruk jarrikO Den eguna:
Urriak 24, osteguna, 10:00etan

nola da 

musutruk?
azoka.arGia.EUs
AzOKA

interneteko irratsaio laburrak

Argiaren droga berria
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a madorrek ez du inor zain es-
petxetik irtetean. Sute bat 
eragiteagatik bete du zigorra, 
eta Benedicta amaren etxera 

itzuliko da, Lugoko haran galdu bate-
ra. Naturaren erritmo pausatuan bizi-
ko dituzte egunaren joanak, sute berri 
bat azalduko den arte. O que arde fil-
mak Cannesko jaialdia liluraren suaz 
jo zuen eta Un certain regard ataleko 
epaimahaiaren saria irabazi zuen. Or-
duz geroztik jaialdiz jaialdi ibiltari dabil 
Oliver Laxe, filmaren egilea. Donostiako 
Zinemaldian hartu gaitu hotel arrandi-
tsu bateko terraza arranditsu batean, 
bere filmeko eta zinemako geografia xu-
meetatik urrun.

suak eta zinemak badute 
parekotasunik, ezta?
Bai, Pier Paolo Pasolinik esaten zuen 
zinema dela erretzen dagoen paper ba-
tean egiten den idazketa. Zinema sua-
rekin egin beharra dago. Ogibide supiz-
tailea da zinemagilearena. Gehiegikeria 
bizi behar du zinemagileak bere baitan. 
Filmak suaren erdian egin behar dira, 
barneko suaren erdian.

barneko suen erdian soilik ez, O que 
arde filmean basoko sute handi bat 
filmatu duzue. Dagoen sekuentziarik 
zailenetakoa behar du izan filmatzeko. 
Nola planteatu zenuen filmaketa hori?
Tira, sakon prestatu genuen, hainbat iker-
keta teoriko eta fisiko egin ostean. Hau 
da, suhiltzaile baten larruan jarri ginen, 
suhiltzaile izaten ikasi genuen finean. 4x4 
ibilgailu batean pasa genituen orduak eta 
orduak, lan-taldeko norbait probintzian 
[Lugon] zebilen batetik bestera, sua non 
azalduko, sutea non piztuko. Jakina, era-
kundeen eta Galiziako Xuntaren laguntza 
izan genuen, eta informazioa jaso ordu-
ko sutea zegoen lekuan azaltzen ginen 
suhiltzailez jantzita eta kamerak hartuta. 
Brigaden atzean kokatzen ginen eta sutea 
bertatik bertara bizi eta jaso.

paralelismo bat dago paisaiaren eta 
pertsonaien artean. itxura batean 
lanbrotsu, laiotzak, isilak dirudite, 
baina su handi bat daramate 
barrenean.
Bai, antzeko zerbait esaten da euskaldu-
nen inguruan ere, ezta? Paisaia eta per-
tsonaia horien atzean sotiltasun, ñabar-

dura eta kariño asko dago. Isiltasun eta 
keinu horien atzean bizitza asko dago, sua 
dago. Bi pertsonaiak, ama-semeak, bizi-
tzaz beterik daude egiazki. Beste ororen 
gainetik ama baten eta semearen arteko 
maitasun istorio bat da, ipuin rural bat. 
Amadorrek alde negutiar eta barnerakoi 
bat baduen arren, oso pertsona aske eta 
ederra iruditzen zait. Ez dakit gutako zen-
batek zainduko lukeen horrela 85 urteko 
ama.

gutako bakoitzak piromano bat 
ezkutatzen duela ere iradoki dezake 
filmak…
Denok gara errudunak. Denok sinetsi 
dugu hirien erlijioa. Denok lagundu dugu 
landa eremuaren desertifikazioan, larrial-
di klimatikoan… Galizian landa eremu 
handia dugu eta ez diogu inolako etorki-
zunik eskaintzen, eta neu errudun senti-
tzen naizenez gero, ez zait askorik intere-
satzen Amador erruduna den edo ez.  

istorio humanista da perspektiba 
horretatik, pertsonaia epaitzetik 
harago doana.  
Baietz uste dut, beren akats, isilune, 

44 І kultura

salda edo zopa bero batekin alderatzen du bere zinema: soila 
eta konplexua aldi berean. ez hain estimatua azukrez eta 
kimikaz jositako garai posmodernootan, baina aterpe bital bat 
eskaintzen duena. cannesko jaialdian gozo hartu zuen kritikak 
zein publikoak O que arde filma. Donostiako zinemalditik 
igaro zen ondoren eta lurrin xehe sakon bat utzi zuen su hark. 
zinema areto komertzialetan da orain.

  gorka erostarBe leunDa       Dani BlanCo

OliVEr lAxE
ZiNE ZuZENDaria

Denok gara errudunak, 
denok sinetsi dugu hirien erlijioa”
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lehortasun eta guzti nik asko maite ditut, 
hunkitu egiten naute. Amona hori nire 
familiako emakume mota da; eta mendi 
inguruneko gizonezko heldu bakartiekiko 
kariñoa sentitzen dut, sentsibilitate han-
dia baitute, baina ez dute erremintarik 
mundu honetan bizitzeko. Mundu 
honek ez baitie onartzen haus-
kortasunik.

Ez da loriatzen landa 
mundua, baina ez 
da deabrutzen ere. 
Errespetua eta 
kariñoa atzeman 
daitezke.
Beldur handia ematen 
zidan begirada urbani-
ta gailentzeak. Izan liteke 
nire gurasoak Lugoko ingu-
rune horretakoak direlako, ni-
regan ere mendigune hori bizi da, den-
bora asko eraman dudalako han, nire 
aitona-amonen eredua oso presente du-
dalako… Baina esango nuke idealizatu 
egiten dudala. Zinemagileak idealizatu 
beharra dauka. Ez badugu idealizatzen 
gaizki egiten ari gara gure lana. Eboka-
zioa eragin behar dugu. Landa eremua 
idealizatzen dut alde horretatik, baina 
erakusten ditut haren gordintasunak ere.

landa mundua usaindu egiten 
da filmean, ukitu egiten da, oso 
barrenean sentitzen da. Hori da 
interesatzen zaizun zinema mota?
Gauzetatik oso gertu egotea interesa-
tzen zait, gauzak usain daitezela, sentsa-
zio oso epidermikoa gerta dadila. Oso 

sentsoriala. Iparraldean asko gustatzen 
zaigu bustitzea. Beraz, asko gustatzen 
zait zinema fisiko hori, ukigarria dena, 
baina era berean saiatzen naiz ikusleari 
bidaia bat proposatzen ere, zerbait ira-
dokitzen… Ebokazioa, ezinegon arraro 

bat, tentsioa, talka… bilatzen ditut. 
Badago zerbait magikoa na-

turan eta hura ebokatzen 
saiatzen naiz. Beraz, uki-

garriaz gain, suaz gain, 
hark gogora dakarrena 
iradokitzea ere bada 
zinema.

Antzinako ipuin ba-
ten moldea ere badu 

lanak. Erreferentzie-
tako bat da ipuin zaha-

rrena?  
Bai, badago zerbait telurikoa, zer-

bait erdi-mitologikoa, eta are, baita zer-
bait kristikoa ere. Hor dago pertsonaia 
martiri moduko bat, komunitatea gar-
bitzen duena, martiriaren rola onartzen 
duena… Gehien eragin didatenak nire 
familiako errelatoak dira, kontakizunak, 
ahozko ipuinak… Nik gogoan iltzatuta 
dauzkat aitona-amonek kontatzen ziz-
kidaten galiziar etorkinen tragediak, eta 
kontakizun horiek egiten zituztela onar-
pen handiarekin. Duintasun eta zintzo-
tasun handiarekin egiten zuten. Niretzat 
eredugarriak izan dira, batez ere hirie-
tako infantilismoan txertatuta bizi zare-
nean, histeria kolektibo izugarri hone-
tan. Bertoko jendeak bizitzarekiko duen 
onarpen ezinbesteko hori; libreak izatea 
da bizitzaren onarpen ezinbesteko hori. 

Olatuaren kontra ez, baizik eta olatuare-
kin joatea nolabait surflariak bezala.

galiziar kontakizunez eta ahozko 
munduaz gain, zein erreferentzia 
zinematografiko izan dituzu?
Bi zinemagile ditut benetako maisu han-
di modura: Andrei Tarkovski eta Robert 
Bresson. Tarkovski izan da giltza gehien 
eman dizkidana sakratua denaren eta ar-
tistikoa denaren arteko harremanak lan-
tzeko. Saiatzen naiz nire zinemak zerbait 
sakratu edo liturgikoa izan dezan. Film 
hau egiteko helburu nagusia nire ahaide 
zaharrak omentzea zen. Zure familiako 
hainbat eta hainbat belaunaldik lan egin 
duen lekuan filmatzen duzunean ondo-
rioak dauzka, ondorio positiboak, nik 
uste. Nahi edo ez eragiten du, ez nuke ja-
kingo esaten zertan zehazki.

Bada irudi bat filmean indar 
handikoa, ama adinekoa zuhaitz baten 
azpian babesten denekoa. zinemaren 
metafora izan liteke. zinema ere 
babeslekua da?
Bai, galizieraz badago aditz bat espresu-
ki esan nahi duena zuhaitz baten azpian 
euritik babestea: tiñarse. Metaforak ez 
zaizkit askorik gustatzen, baina zinema 
tenplu txiki bat da. Amona zuhaitzaren 
azpian babesten da; hor badago lehen ai-
patzen genuen bizitzaren eta naturaren 
onarpena, badago askatasuna ere. Zinema 
eta artea badira gizartearen ezkutuko mo-
torra. Gaur egun, zoritxarrez, izan dezake-
gun espiritualtasun urria, artearen bidez 
izan genezake. Sasi-espiritualtasun bat 
da, baina gure bizitzak zeharkatzen di-
tuen desertua baino zerbait gehiago bada. 
Zinema eta filmak sakon aztertzen badi-
tugu, haietako batzuk distrakziora bidera-
tuta daude, eta beste batzuk suntsiketara. 
Distrakzioa edo suntsiketa…

Ez dago espaziorik eraikuntzarako, 
sorkuntzarako?
Jendea, ikus-entzulea, kontsumitzai-
le huts bezala hartzen da gehienetan, 
eta urte luzez opil azukretu industriala 
eman izan zaio batez ere, adiktiboz, kimi-
kaz eta kontserbagarriz jositako produk-
tuak baino ez. Azukrea eta pozoia erruz. 
Eta saiatzen zarenean zopa txiki goxo bat 
ematen –zuek porrusalda duzue ezta?–, 
saldatxo bat ematen diezunean, zapo-
rerik ere ez diote hartzen, eta ondorioz 
zaila da zinema eraikitzaile horretarako 
espaziorik lortzea. Telebistek, erakun-
deek ez dute zopa-zinema hori babesten. 
Baina egon badago zirrikiturik zinema 

Ikus-entzuleari urte 
luzez opil azukreztatua 

eman izan zaio; saiatzen 
zarenean zopa txiki goxo 

bat ematen, zaporerik 
ere ez dio hartzen



horretarako, eta egiten dira halako zopa 
filmak ere, eta badago aho-sabaia garbi 
mantendu duen ikuslerik ere, nahiz eta 
azukrez guritu dituzten. Badago zinema 
bio-ago baten desira eta nahia ere. Eli-
kaduraren inguruan kontzientzia hartu 
den bezala, zinemarekin eta artearekin 
ere kontzientzia bio-ago bat gara dadin 
esperantza badut.

zopa zinema hori eginda, Cannesen 
saritua izatera iritsi zara zu.
Izugarria da ia edozein lekutan esatea fil-
meko emakume adinekoa ezaguna zaiela, 
euren amona gogorarazten diela, edo pro-
tagonista euren osaba bezalakoa dela, eta 
hori esan didate Errusian… Hori izugarria 
da. Ikuslea gonbidatzea halako oihartzu-
nak izatera, halako bidaia batera, ezinbes-
tekoa iruditzen zait zinemagile modura. 
Nik horrelako zinema egin nahi dut.

goi-asmoko zinema da hori.
Tira, ez dakit, baina ni neure pertsonaiak 
bezala oso txikia sentitzen naiz. Nire fil-
mak inork ikusi nahi ez baditu, onartu 
egingo dut, pertsonaiek euren paisaia 
hori onartzen duten bezala, onarpen 
aske batekin. Baina, gauza bat argi dau-
kat, film esentzialak egingo ditut.

Eta galizieraz?
Bai, jakina. Horrek zabalpena mugatu-
ko didala? Tira, akaso, baina bakoitzak 
behar dituen filmak egin behar ditu, eta 
topatuko du bere publikoa. Estatistikei 
eta marketinari erreparatuz gero, ziur 
aski ez nuke filmik egingo galegoz, baina 
horretan ia batere pentsatu gabe egin 
dut hau, eta begira, Cannesera, Donos-
tiara eta abarretara iritsi gara. Bikoizke-
taren ohiturarik ez dugu, zinema areto 
oso gutxitan ematen dituzte filmak jato-
rrizkoan eta pena handia da hainbeste 
hizkuntza ederren sonoritatea galtzea!

galizierazko zinemak erakundeen 
babes eta laguntza handiagoa behar du 
ala konplexuak alde batera uztea?
Galizian nik uste dut Euskal Herrian eta 
Katalunian baino konplexu eta barne lotsa 
gehiago izan dela, historiako une gehiago-
tan menderatu baikaituzte Gaztelako jaun-
txo eta boteredunek. Horregatik, batez ere 
landa gunean hitz egin da galiziera. Konple-
xuak alboratzeko lana handiagoa izango da 
Galizian, baina uste dut pixkanaka lortzen 
ari garela. Eta uste dut zineman ari garela 
bereziki. Novo Cinema Galego deitzen diote 
mugimenduari eta hor bagabiltza batzuk; 
eta erreferentzien paradigma aldaketa bat 

ere badago. Lehen gehiago begiratzen ge-
nion Madrilen egiten zen zinemari, eta orain 
akaso gehiago begiratzen diogu Portugal-
goari eta nazioartean dauden abangoardiei.

Nork osatzen du Novo Cinema galego 
delakoa?
Tira, ez da elkarte edo klub bat, ez zaio 
eskatzen inori bazkide txartela, baina pa-
radigma aldaketa bat izan da. Hor gaude 
Berto Gracia, Lois Patiño, Diana Saucedo, 
Eloy Enciso, Eloy Dominguez, Saxo Baño, 
Xurxo Chirro, Andres Goteira… Duela 10-
15 urte panorama askoz ere okerragoa zen, 
Madrilen egiten zen zinema egiten zen, eta 
Madrilen egiten zen AEBetan egiten zena-
ren kopia… Gu ari gara barrura begira, ez 
horrenbeste kanpora. Hala ere, nazioar-
teko abangoardia garaikideak jarraitzen 
ditugu, ezagutzen dugu zer egiten ari diren 
kanpoan ere. Kanpoan ikasi dugu eta itzuli 
egin gara, eta landa gunera hurbildu gara, 
era berean. Naturara. Eszeptikoagoak gara 
modernitatearekin, hiriaren eta garapena-
ren mitoarekin. Inoiz ez da egon Galizian 
hainbeste ahots bildu dituen une eta arte 
mugimendurik, eta nazioartean ere oihar-
tzuntxoa izaten ari gara. Nos belaunaldia 
izan zen literaturan, baina orain zerbait 
ederra eraikitzen ari gara zineman. 

kultura І 47
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  liBurua

  xaBier etxaniZ erle

Kaixo Jone: badakit Ainararen gutun 
asko jaso izan dituzula duela gu-
txi. Gutun horiek bildu ditu Xabier 

Mendigurenek Bizitza motor gainean 
liburuan. Ez dakit horren berri izan du-
zun baina zu hor agertzen zarenez, ai-
patu nahi nizun. 

Bai, badakit Ainarak idatzitako 18 gu-
tunak irakurri dituzula eta horrela jakin 
izan duzula zure laguna nola haserretu 
zen amarekin, nola erabaki zuen amona 
zaintzera joatea honen baserrira eta gero 
hango kontu guztiak, tartean hondartzan 
ezagutu zuen mutil kantariarena. Egia 
esan zuri idatzitako gutun horien bidez 
jakin izan dugu zer sentitzen eta zer pen-
tsatzen zuen Ainarak. Nolako gorabehe-
rak izan dituen animo aldetik baina baita 
bere bizitzan ere. Ainarak bere bihotza 
eta bizitza ireki dizkizu eta ziur nago, nik 

Mendigurenek eginiko liburuan bezala, 
zuk ere bat egin duzula Ainararen sen-
timenduekin; itxaropentsu egon zarela 
Antonen bila abiatu zenean, poztu Luka 
txakurra hartu zuenean… 

Pena dut, Jone, zu ez zarelako gehiegi 
agertzen; egia da Ainarak komentatzen 
dituela zuk esandako kontu batzuk, bai-
na oso-oso gainetik egiten du hori. Bai-
na aitortu behar da zuri igorritako gutu-
nen bidez ederki jasotzen dela zuri dizun 
kariñoa eta, batez ere, primeran jarraitu 
ahal izan dudala zure lagunaren udazken 
bitxia. Ainarak uste zuen unibertsitatera 
joan beharrean baserrira joatea erabaki 
zuenean bertan aspertu egingo zela baina 
bizitzak mila buelta ematen ditu, idatzi di-
zun bezala: “Esan nahi dut ohartu naizela 
nire bizitza ez dela plan batek gidaturiko 
lerro zuzen bat, eta nire gutun sorta hau 

ere ezin izan, beraz, kontakizun koheren-
tea ere”. Izan ere, Ainarak berak aitortu 
bezala: “Nire bizitza kaos bat da, kaotikoa 
da kontakizuna ere”. Baina kaos horretan 
ederki mugitu naiz Ainararen bizitza eza-
gutuz, gazte baten zalantzak, beldurrak, 
lotsak… ezagutuz, baina baita ausardia 
ere, indarra, kemena eta abar ere ikusiz.

Jone, bitxia egin zait Ainarak konta-
tu zizuna irakurtzea, zuen intimitatean 
sartu den kanpotar moduan sentitu naiz. 
Baina, era berean, balio izan dit une 
atsegina igarotzeko Ainara horrek, be-
rak aitortu bezala, literaturarako eta fi-
losofiarako zaletasuna baitu.

Beno, Jone, eman goraintziak Ainarari. 
Eta barkatu zuena zen elkarrizketa horre-
tan sartzeagatik; Xabier Mendigureni bota 
errua, ez niri, nik zuena irakurriz une go-
xoa pasa besterik ez dut egin. Adiorik ez. 

Bizitza motor 
gaiNeaN
XaBier meNdigureN
elKar, 2019
112 OrrIalDe
gazteentzat

Gutuna
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  Diskoa

  iker BaranDiaran

Bergarako Fly Shit taldea oso gazte, 
hasi berri, ezagutu nuen euren he-
rrian gaztetxerik ez zegoenean eta 

funtzio hori nolabait Pol-Pol tabernak 
betetzen zuenean. Gu baino gazteagoak 
izanda ere, hardcoreak liluratuta zi-
tuen kideak eta luzaroan lan egin dute 
ia bakarrik gure eskualdean beste be-
launaldi batzuk hainbeste maitatutako 
soinu eta gauzak egiteko moduari eus-
teko. Horren erakusle gero landutako 
gaztetxea, hauspotutako Txapa Irratia 
eta beste.

Zarauzko Managaitz askoz geroa-
go ezagutu ditut, baina horiek ere tes-
tuinguru antzekoan kokatu ditzakegu. 
Eszena emankorragoan bai, baina oso 
gaztetatik herriko gaztetxean, irrati li-
brean eta beste inplikatuta.

Horrek guztiak erakusten du, askok 
uste dutenaren kontrara, halako musika 
eta jarrera lantzeko ez dagoela adinik 
eta benetan sinistuta atera daitekeela 
denbora eta indarra; ezta? Ez dela, bada, 
gaztaroko erokeria soila…

Oso dotorea iruditu zait gaur egun 
Euskal Herrian dauzkagun bi hardco-
re-punk talde hauek landutako elkarla-
na; egiteagatik, egin daitekeela erakus-
teagatik eta emaitza txukunagatik ere. 
Momentuz biniloan kaleratu dute; eta 
laster CDan ere argitaratuko da. 

Fly Shitek ezingo du inoiz alboratu 
DNAn erabat zizelkatuta dituen Bap! eta 
RKL (nik ere ez nituzke alboratuko!); ho-
rren adierazle dira hainbat melodia, gita-
rra riff eta erritmo aldaketa; baina taldea 
askoz harago doa: Bidai klandestinoa kan-

ta borobila da, erritmo aldaketa, abiadura 
eta tempo erdiak dituena. Heriotz guru-
tzatuak-ek oso presente dauka Fugazi tal-
de handia. Fly Shit 2 autobiografikoa da, 
azkarra, indartsua eta malenkoniatsua. 
Eta, azkenik, Sareetan harrapatuta eskola 
zaharreko harcore amorratu samarra.

Managaitz taldearen eskaintza sor-
presa izan da niretzat, izenez bai baina 
kantuz ezagutzen ez nituelako. Bisitari 
lotsagabea, Ez ahantzi nitaz eta Zerbai-
tetarako balio izatea eskola zaharreko 
hardcore-punka dira melodia ere jaso-
tzen dutena. Espiralaren gailurra Bap! 
zaharren erritmoak, indar bizia eta sen-
timenduak uztartzen dituen maisula-
na. Eta Ezin dugu zein Kamera gabe ere 
erritmo aldaketak barra-barra eta errit-
mo bizia dituzten kanta sentikorrak. 

Fly shit eta managaitz taldeko kideak.

Gazte beti, bizirik beti!

gaztaroko erokeria 
Bat BaiNo gehiago
FlY shit / maNagaitz
In my Heart emPIre/DDt. 31
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Zart! Komikia zarta bat da airean. 
Zartako bat zuzentasunari, homo-
geneotasunari, asperdurari. Zarta-

dura bat da irudimenean, zartagailu bat 
esku artean. Zart! Zartadatik bezainbes-
te izaten du ikusezinetik, ordea, letren 
munduan, bigarren mailako literatura-
tzat edota genero frikitzat hartua maiz. 
Alabaina denok irakurri izan ditugu ko-
mikiak noiz edo noiz, denok geratu gara 
harrapatuta binetetan zehar sortzen di-
ren istorio ezinezkoetan, bere sinple-
tasunean erakusten digun egia handi 
horretan, zaplasteko batez aurpegira-
tutako kontraesanean. Haustura bat da 
gure buru karratuetan. Zart! Leherketa, 
haustura, zaplasteko horren indarra jaso 
nahi izan dute Nafarroako Komikiaren 
Azokaren X. edizioan, eta hori dela eta 
argitaratu dute izen bereko fanzinea 30 
ilustratzaile eta komikigileren artean.

Irudia eta hitza du, beraz, oinarri Ko-
mikiaren Azokak. Bien arteko harrema-
naz eta Nafarroan izan duen bilakae-
raz mintzatu ziren Ziudadelako Mistoen 

eraikinean Maite Mutuberria, Jesús 
Sotés, Liébana Goñi eta Joaquín Serrano 
marrazkilari nafarrak. Kike Infamek gi-
datuta eta euren esperientzia pertsona-
letatik abiatuta, Nafarroako komikigin-
tzari eta ilustrazioari errepasoa eman 
zioten 1960ko hamarkadatik hasita. 

Joaquín Resano historikoak heldu 
zion lehen garai horri, komikigintzak 
pentsamendu kontserbadoreari kon-
tra egin eta erregimen frankistan arra-
kalak irekitzeko nola balio zien azal-
duz. Fanzineen loraldiak ere hartu zuen 
tartetxo bat. Eta ez da gutxiagorako, 
Resanok Pedro Oses eta Simonidese-
kin batera Hamelin fanzinearen 1.500 
bat ale saltzen baitzituen Iruñean ga-
rai hartan. Fanzinea landu du bereziki 
Liébana Goñik, Resano baino gaztea-
goa den arren. Autoedizioaz eta kolek-
tiboan egindako publikazioez hitz egin 
zuen iruindarrak. Maite Mutuaberriak 
eta Jesús Sotések, ordea, ilustrazioan 
dihardute komikigintzan baino gehia-
go. Album ilustratuen garapenaz, eta 

idazle eta ilustratzaileen tandemaz aritu 
zen Mutuaberria, Lohia, bere azken lan 
pertsonala, aurkeztu aurretik. Sotések, 
berriz, betidanik marraztu arren, argitu 
zuen duela gutxi arte ez zuela argitara-
tzeko eta hortaz bizitzeko apustua egin, 
eta maila lokalean lanik aurkitu ezean, 
kanpoko agentzietan bilatu beharrak 
dakartzan ondorioez mintzatu zen.

Ibilbide pertsonalez gain, istorio ilus-
tratu baten sorkuntza prozesua izaten 
da sarri harrigarriena egiten zaiguna 
izaki hilkor ez-marrazkilarioi. Sekretu 
horiek deskubritzeko aukera ere egon 
zen, lustratzaileek euren karpeta eta 
koadernoak zabaldu baitzizkieten en-
tzuleei. Istorio baten hastapena lau ma-
rratan dagoela erakutsi, eta forma nola 
hartzen doan ikusteko. Artisten burua 
zabaldu eta bertan sortzen diren ideia, 
burutazio, zirriborro eta bestelako piz-
tiak pare-parean izateko aukera parega-
bea izan zen. Bakoitza bere estilo, me-
todo eta materialarekin, bakoitza bere 
biluztasun eta lotsarekin. 

“ilustrazioa NaFarroaN” 
mahai-iNgurua 
NoN: mistoen eraikina, nafarroako 
Komikiaren x. azokaren barruan

   irati Majuelo itoiZ 

Zart!
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Bertso-zopa

Gurutzegrama eBaZpenak

ezker-eskuiN:

1. lapurtu, ebatsi. mineral mota. 2. erro, zuztar. 
3. Infusioa. Ihinztagailu. 4. Ibarrak, haranak. 
aluminioaren sinboloa. 5. antidilio. Idazten 
duena. 6. Keinada. Joan den urtea. 
7. gertaera. 8. Hitzez. eguzkia.

goitik Behera:

1. nafarroa Behereko herria 
(argazkian). 2. zori. 3. errusiako 
enperadore. gora joan. 4. Kanpora! 
urratsak emanez. 5. riad-eko herritar. 
6. mozorroa. Infusio bizigarri. 
7. Hiru. Ihiak. 8. Palan jokatzen duena. 
9. Indar-urritasuna. 

garai batean ______ nintzan
eta barruak zer sua!

neska gertuan sentitu ezkero
hura zan_________!

nere ______ dirdir eginez
eta luzatuz besua

erregalia nerekin daukat
bitxia eta______:

nola azaldu behar dizut zuri
nere lehenengo _____? (bis)

egia da bai izan nituen
gaztetan lige _____

oraindik ere haiek oroituz
hemen nago adi-adi

ta oroitzeko ______buelta
eman behar buruari!

Behin ________ bat jaso nuen nik
nere maitasun_____

ta sinadurak hala zioen
“_____ zaitut anjel mari”. (bis)

Ordun ligeak izango nitun
gaur _____ bihar dozena
izanez ere hori gaztetan

da jokabide______.
gogoratzen naiz erdi rubia
nigandik _________ zena

berarengandik jaso nuen nik
erregalorik_____:

nere etxean lo ______ da
eta Jokin du izena. (bis)

Osatu Anjel Mari Peñagarikanok 2012an Aizarnazabalen botatako bertsoa. Laguntza 
behar izanez gero, bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Santa Barbara zure 
bizitza A. Gaia: Zure bizitzan, Peña, lige asko eduki dituzu. Erregalo asko eman dizkizute. 
Kontatzerik ba al duzu edo jakiterik ba al dago?

N G P M F D L J R G E R A T U
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B S F S V Z N L V J V E V J D
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I R R T O E O T A E M A V N G
A O N E N A D T I I E B E G F
K E T I A M J N J T P Z B J J
V I I I D E V R Z F U F Z P N
R A M A H T C A I Z G K B G M
P O E N G Z G C B N O B S U U
J U S U F L I O V F x P x E V
R U G A R I T R P U U U A S D
E B B V U F M F V H A P G R V
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ERRAzA

zAILA

Sudokua

6  5   7  3 4

4   9   8 1 5
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 1   5 3 6  2

   7     4

 7   1    3

ERRAzA
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326187549
891435267
745926831
162348795
984572316
537691428
419853672
253769184
678214953

695817234
437926815
128543697
346258971
851679342
972134568
789462153
564381729
213795486

esker-eskuin:
 1. OSTU, MIKA, 2. SUSTRAI, 3. 
TEA, ISIpU, 4. ARROAK, AL, 5. 
NT, IDAzLE, 6. KEINA, IAz, 7. 
GERTARI, 8. AHOz, EKIA.  
goitik Behera:
 1. OSTANKOA, 2. SUERTE, 3. 
TSAR, IGO, 4. UT, OINEz, 5. 
RIADAR, 6. MASKA, TE, 7. III, 
zIAK, 8. pALARI, 9. AHULEzIA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5
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7

8

UKBERRI

KvARDEK DU
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Jon Abrilentzat, zer da Elhuyar?
Azkeneko zazpi urteetan lantokia izan 
da, eta aukera eman dit euskalgintzan 
hainbeste ezagutzen ez nuen alderdi 
bat ezagutzeko, eta euskaratik espa-
rru berrietan murgiltzeko. Ziur aski, 
eduki ditudanetatik, lan esperien-
tziarik interesgarri eta aberatseneta-
ko bat izan da. Agian interesgarrie-
na bere harreman sare eta lankidetza 
kopuru izugarria da: euskalgintzako 
eragileekin harreman estua dago, bai-
na baita unibertsitate munduarekin, 
ikerketa munduarekin, administrazio 
publikoarekin eta enpresa pribatue-
kin. Euskaratik halako erakunde eta 
eragileekin eragin ahal izatea hagitz 
interesgarria iruditzen zait.

zientziarena da Elhuyarren be-
rezko esparruetako bat. Euskarak 
badu tokirik mundu horretan?
Bai, ezbairik gabe, eta gainera, azke-
neko urteetan ekoizpena ere izugarri 
handitu da: unibertsitatean euskal-
dunek zientzia ikasi duten neurrian 
ere gero eta ikerketa gehiago egiten 
da euskaraz, eta gero eta ezagutza 
gehiago sortzen da, eta horrek ere 

eskatzen du sortzen den guzti hori 
zabaltzea.

Alegia, egin daitekela euskaraz 
fisika kuantikoari buruz.  
Dudarik gabe. Beharbada, gizartean, 
orokorrean, oraindik aurreiritzi ho-
riek egon daitezke. Baina nik erran 
dezaket komunitate zientifikoan 
ezetz, aspaldi gainditua dagoela, de-
mostratu delako posible dela, eta egi-
ten dela. Bere garaian [Pedro Miguel] 
Etxenikek esan zuen bezala, nahikoa 
dira bi gauza: fisika kuantikoaz jaki-
tea, eta euskaraz jakitea.

Eta alderantziz, zer leku du 
zientziak euskal munduan?  
Kostatzen da, baina ez da bakarrik 
euskararen arazo bat, baizik eta egun-
go gizartearena. Alde batetik gizarte 
izugarri teknologiko eta teknifikatua 
dugu, baina ezagutzaren ikuspegitik 
ospea kendutako eremuak dira, ahaz-
tutako eremuak; ez bakarrik zientzia-
rena, baita bestelako jakintzaren arlo 
anitz ere. Eta aldiz, ikusten dugu edo-
zein erabakitan zientziaren dibulga-
zioak anitz lagundu dezakeela, hasi 

zientziaren euskarazko dibulgazioa egiteko sortu zen 
elhuyar 1972. urtean, eta geroztik, handitzen eta jardun 
esparruak eransten joan da. egun, jatorrizko alorraz 
gain, hizkuntza teknologien esparruan, aholkularitza 
zerbitzuetan –berdintasunean, euskaran eta 
partaidetzan– eta komunikazioan dihardu, 85 laguneko 
egitura bati esker. Pasa den hilabetetik Jon abril da 
zuzendari nagusia. eta erronka berriekin dator.

“zientziak ez ditu 
erantzun guztiak, baina 
laguntzen ahal du gizarte 
hobe baten bidean”

   anDer péreZ      Dani BlanCo

euskara, kultura eta 
politika, elkar lotuta
“Beran sortu nintzen 1975ean, eta bertan 
bizi naiz. euskararekin eta kulturarekin joste-
tan aritu naiz gaztetandik, herrian eta herritik 
kanpo. Bertso txapelketetan epaile, makina 
bat hedabidetan kazetari eta kolaboratzaile. 
Kazetaritza utzi eta kultur teknikari aritu nin-
tzen Beran, eta politikan murgildu nintzen 
gero, herrigintzan bertze molde batez ari-
tzeko. alkateorde eta zinegotzi eman nituen 
hamabi urte, eta horietatik bortzetan aralar 
alderdiko koordinatzaileordea izan nintzen. 
azken zazpi urteotan elhuyarren aritu naiz, 
euskara, partaidetza eta berrikuntza soziale-
ko teknikari gisa. Irailaren 1az geroztik berta-
ko zuzendaria naiz”.

elHuyar FunDazIOKO 
zuzenDarIa

Jon Abril
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egunero teknologiak jartzen dizkigun 
erronketatik eta klima aldaketaren au-
rrean hartu behar diren neurrietaraino. 
Beharbada zientziak ez ditu erantzun 
guztiak, baina laguntzen ahal du gizarte 
hobe baten bidean. Gizarte jantziago bat 
literaturan, humanitatetan, giza zien-
tzietan eta zientzietan, anitzez ere gizar-
te hobea izango da.

Nola iritsi zen Elhuyar zientziaren 
dibulgaziotik hizkuntzalaritzan ere 
espezializatzera?
Elhuyarreko sortzaileek argi zuten zien-
tzia euskaraz sustatu nahi zutela, eta ho-
rrek berehala ekarri zuen euskara tekni-
ko baten beharra. 70eko hamarkadaz ari 
gara: euskara batua sortu berria zen eta 
oraindik terminologia aldetik... Gainera, 
aldi berean izan behar zuen hizkuntza 
teknikoa eta dibulgaziorako hizkuntza. 
Hortik garatu dira gerora Elhuyarren 
baitan hizkuntzaren alor guztiak.

Hizkuntzaren alorrean, zertan ari 
zarete?
Bertzeak bertze, teknologia berrien alo-
rrean, big datarekin edo adimen arti-
fizialarekin lotutako zenbait produktu 

garatzen ari gara, hutsune bat ikusten 
dugulako: gero eta ohikoagoa da gailu 
teknologikoei aginduak ahotsez ematea, 
baina sistema horiek ez dute euskara 
ezagutzen. Lanean ari gara hori erreali-
tatea izan dadin, eta gure gailuetan eus-
kara ere egon dadin, bertzela bozgorailu 
adimentsu horiek etxera sartzen zaiz-
kigunean gaztelania ere sartuko da, eta 
nagusituko da.

Hizkuntza ohituretan ere eragin 
beharko da, oraindik erdararekin 
lotzen baitugu teknologia.
Bai, hori guztiz nabaria da ordenagailue-
tako sistema eragile eta programetan. 
Horiek euskaraz jartzeko bitartekoak 
badaude. Uste dut .eus fundazioak orain 
gutxi atera zuela datua: gailuen %70 
inguruk eduki dezake bere softwarea 
euskaraz, baina euskaldunon %4ak ba-
karrik dugu euskaraz jarria. Ziurrenik 
ohitu garelako erdal hizkuntzetara, bai-
na baita utzikeria anitz eta ezjakintasuna 
dagoelako. Tarteka entzun behar izaten 
dut konplikatua dela gailuetako euska-
ra ulertzea, baina gaztelaniaz lehen al-
diz menu horiek ikustean ez genituen 
ulertu, eta gaur egun arruntak zaizkigu. 

Norberak bere buruari ere paratu behar 
dio erronka.

zeintzuk dira zureak, hartu berri 
duzun zuzendaritzari dagokionez?
Etxe barrura begira, bi erronka aipatu-
ko nituzke: bat, larrialdi klimatikoarekin 
lotuta, erakunde berdeagoa egitea; eta bi, 
erakunde berdinzaleago bat izatea. Era-
kunde guztiz feminizatua gara, langileen 
%75 emakumeak dira, berdintasun plana 
dugu, jazarpen sexualaren kontrako pro-
tokoloak ditugu, lan handia egin da kon-
tziliazioan... baina gure erakundea gizar-
tean gertatzen denaren isla ere bada, eta 
uste dut horretan sakontzen segitu behar 
dugula, bereziki zaintzaren ikuspegitik.

Eta kanpora begira?
Elhuyarren DNAn beti egon da lanki-
detzaren ideia, eta azkeneko urteetan 
gehiago zaindu ditugu orain arte esplo-
ratu gabeko eremuetako lankidetza be-
rriak, eta horrek ekarri du batzuetan 
hurbilenak eta sortzetik gure ibilbide 
lagunak izan direnengan indar gutxiago 
jartzea. Gustatuko litzaidake bide horre-
tan bereziki euskalgintzako erakundee-
kin harreman estuagoa edukitzea. 

“GIzARTE IzUGARRI TEKNOLOGIKOA DUGU, BAINA EzAGUTzAREN IKUSpEGITIK AIpUA KENDUTAKO ETA AHAzTUTAKO EREMUAK DIRA; 
Ez BAKARRIK zIENTzIARENA, BAITA BESTELAKO JAKINTzAREN ARLO ANITz ERE”.
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sarean arrantZatua

Zure izeba Mari Karmenek dagoeneko 
susmatzen duena konfirmatu du Nobel 
sariak ematen dituen Suediako akade-
miak: Literatura alorreko sarien irabaz-
leak asmatutako idazleak dira, ez dira 
benetan existitzen. “Tokarczuk” abizena 
daukan idazle bat asmatzea izan da aur-
tengo erabakia, deitura arraro horrek 
kazetari askoren susmoak piztu ditu eta 
hedabideen susmoak handitzen zihoa-
zela ikusita, azkenik onartu egin behar 

izan dute idazleak asmatzen aritu direla 
azken urteetan. “Thomas Tranströmer 
asmatu genuenean, adibidez, pasa egin 
ginen eta baten bat moskeatu zen, baina 
jendeak ez du gehiegi irakurtzen, uste ge-
nuen inoiz ez zela egia jakingo. Sentitzen 
dugu”, esplikatu du akademiak. Albis-
tea jakin ondoren, zure izeba Mari Kar-
menek ohar bat argitaratu du hurrengo 
Nobel saria Toti Martinez de Lezea edo 
Dolores Redondorentzat eskatuz. 

Komunismoak
zabaltzen du bidea

trOllKarczuK, sarIa JasOtzen.
Bilatu zure ebakia

farola jo zuen paraxutistak, 
Kataluniako epaia ezagutzean: 
“Nork egiten du barre orain?”

literaturako Nobel sariak 
asmatutako idazleei ematen 
dizkietela aitortu dute 

Urriaren 12ko desfilean bide ertzeko 
farola bat besarkatu zuen paraxutistak 
esan digu “oso kontentu” dagoela egin-
dakoagatik. “Dena planeatu bezala atera 
da. Farola nahita jo nuen, jendea barrez 
mozkor zedin eta meme inozoak zabaldu 
zitzan whatsapp bidez. Pairatuko zuten 
biharamuna handiagoa izango zen ho-
rrela. Banekien bi egunera zer helduko 
zen: hamahiru eta bederatzi urte arte-

ko zigorrak. Eutsi horri, indepe zikinok! 
Niri zortzi hortz erori zaizkit, eta Riverari 
patatekoak eman zion ia, baina ez dago 
espidifenik zuen buruko-mina arinduko 
duenik. Zer, gaur ez dago memerik e, me-
melook? Nork egiten du barre orain? Ua 
ha ha ha ha! Enfin, horrela ikasiko duzue. 
Datorren urtean gure ahuntzak adarra 
sartzen dionean koronelari bere erdiko 
zuzenbidetik, zuek egizue barre lasai”. 



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 €
azoka

n
salga

i!

azoka.argia.eus



Hodeia ez da existitzen, 
beste norbaiten ordenagailua da

Nola 
koNektatu 
teknologia 
bide berriak, 
seguruak eta 
askeak erabiliz?

burujabetza teknologikoa

IZENA EMAN: www.euskarabildua.eus
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