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Ekonomia sozial eraldatzailearen sareko kide

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNDUA)

Doan eta libre

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

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuk lizentzia hau ez izatea.
Urriak 27, 2019
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SAILAREN IZENA І 5

Biolentziarik
gabe?
Libanon milaka lagun kalean dira “gobernuaren ustelkeriaz
nazkatuta”. Ume, heldu eta adinekoen manifestazioak
tartekatu dira gazteen barrikaden suarekin. Gobernuaren
barruko zatiketa eragin dute.
Turkiak, nazioarteko legedia bortxatuz, beste herrialde bat
inbaditu du eta herritarrak bonbardatu. Gutxienez, 120
lagun hil dituzte. Kurduek eta siriarrek aurre egin diete
armak hartuta. Su-etena dago orain.
Ekuador. Zortzi hildako, 1.192 atxilotu eta 2.000 bat
zauritu ke arteko hamaika egunen ostean. Istiluak piztu
dituen dekretua atzera bota behar izan du gobernuak.
Txilen larrialdi egoera ezarri dute asteburuan. Poliziek eta
militarrek 10 lagun hil dituzte eta 1.500 lagun atxilotu hiru
egunetan. Metro-txartelaren prezioaren igoera dela-eta
kalera atera dira herritarrak, asko harriak eta sua lagun.
Piñera presidenteak neurria indargabetu du.
Politikoki zuzenak diosku biolentzia ez dela bidea.
Egunerokoak kontrakoa agintzen du ordea. Indarkeriaren
gainean eraikita dago gizartea, eta biolentziak, gustatu ala
ez, jarraitzen du status quoa betikotzeko arma politikorik
erabilgarriena. Baita Katalunian eta Euskal Herrian ere.
Marwan Naamani / Alamy

Axier Lopez
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6 І PANORAMA

Kazetariei poliziek
egindako erasoak ez dira
beste edozein pertsonari
egindakoak baino
larriagoak. Larria dena
da poliziak prentsa jotzen
duela, indartsuago eta
lekukorik gabe jotzeko
manifestatzaile guztiei

@Hibai

Urriaren 1ean 1066
kataluniar jipoitu zuten
berberak dira. Errukirik
gabe: Kaletik doan
ororen kontra joaz eta
tiro eginez. Nahiz eta
legitimatzeko itsutasuna
duenik egongo den

@albertmartnez

Maravillas
gaztetxeko 22 kide
auzitara
Igor Galarza Intxausti / EUSKALERRIA IRRATIA

Bideoak erakusten du
“Espainaren Batasunagatik”
bildutako faxisten
eta poliziaren arteko
adiskidetasunezko elkar
aditzea. Poliziak faxistei
utzi die 3km baino gehiago
libreki mugitzen (Istiluak),
biktima bat aurkitu arte.
Bakarrik zegoen gazte bat
jipoitu dute

@jordiborras

Kataluniako alderdi
guztiak daude jokoz
kanpo. Krisi hau berria
da. Inork ez dauka aste
honetakoa kapitalizatzeko
gaitasunik. Eta ez dago
alderdi bakar bat ere 35
urtetik beherakoei hitz
egiten dakiena

@hedoi_etxarte
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U

rriaren 17an hasi zen Maravillas gaztetxeko 22 kideren aurkako epaiketa,
2017ko irailean Maravillas Gaztetxeak egoitza zuen Iruñeko Alde Zaharreko Rozalejo jauregia okupatzeagatik. Fiskaltzak gazteen aurka egin zuen
hasierako eskaria jaitsi eta 630 euroko isuna eskatu du gehienentzat.
Zehazki, 22 akusatuetatik hemeretziri jaitsi dio zigor eskaria fiskaltzak. Beste hiruentzat, 1.500 eta 1.800 euro bitarteko isunak eskatu ditu. Auzian, gazteek
ukatu egin dute jauregia okupatu izana, eta adierazi dutenez, bakarrik egon
ziren barruan bigarren aldian ireki zenean, gaztetxeko proiektuari sostengua
emateko asmoz. Aldi berean, ukatu dute eraikuntzaren barruan geratzeko asmoa zutenik.
Higiezin usurpazio delitu arina egotzi diete gazteei, baina ezin izan dute frogatu okupazioaren unean gaztetxe barruan aritu zirenik edota leporatzen zaizkien kalteak egin zituztenik. Euskalerria Irratiak argitaratu duenez, txalo artean
jaso zituzten gazteak Nafarroako Justizia jauregian. Egun, eraikuntza egoera zalantzagarrian dagoela adierazi dute epaitegian, jauregiaren materialaren egoera
ez omen baita izan litekeen onena.

15 hilabeteko espetxe zigorra kamera apurtzeagatik

Bestalde, Nafarroako Auzitegiak Iruñeko Penaleko Epaitegiaren ebazpena berretsi du: 15 hilabeteko espetxe zigorra gazte bati, Maravillas gaztetxearen
pareko kamera apurtzeagatik. Epailearen arabera, 2018ko abuztuaren 11n,
gaztetxearen lehen utzaraztea baino astebete lehenago, goizaldean bi gazte
elkartu ziren gaztetxearen aurrean, eskailera batekin eta eskalatzeko materialarekin. Parean Iruñeko Udalaren zainketa kamera bat zegoela eta kamera askatu eta lurrera bota zutela dio epaiak. Bi gazteetako bat ezin izan dute
identifikatu. Besteari, identifikatu dutenari, 15 hilabeteko espetxe zigorra eta
4.320 euroko isuna ezarri diote.

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

ez hanka ez buru
ADUR LARREA

Gizabereaz

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

B

este galiziar ilustre bat, Julio Camba, Vilanova de Arousako
kazetaria –“Ni ez naiz poeta handi bat, kazetari soil bat baizik”–, are esango nuke zutabegilea –eta, ondo pentsatuta,
zer izendapen ederra, zutabegilearena; hemendik aurrera horrela izendatuko dut neure burua–. 1884an jaioa, 13 urterekin
Argentinara polizoi joana, Espainia aldeko hainbat egunkaritan
idatzi zuen handik bueltan. Badu antologia bat, berak prestatutakoa gainera, aski gomendagarria: Mis páginas mejores. Arima
bikia iruditzen zait batzuetan: “Poeten inbasio bat askoz arriskutsuagoa litzateke guretzat, alemanen inbasio bat baino”.
Ateraldi zorrotzak ditu beti, adibidez euskaldunokin aplika
litekeen hau: “Jendea ez dut erabat ondo ulertzen jaten ikusten
dudan arte”. Jomugan ditu ingelesak, frantsesak, alemanak, suitzarrak, yankiak (sic), italiarrak, portugesak, noski espainiarrak.
Horietako batzuk batera batzuetan: “Ingalaterra, behar duena
jaten duen herrialde bat da. Frantzia, behar ez duena jaten duen
herrialde bat da. Espainia, behar duena jaten ez duen herrialde bat da. Ingalaterra arin dago. Frantzia lodi dago. Espainia
hezurretan dago”. Ezen kanpokoez ari denean ere, etxekoez ari
baita azken buruan: “Uste nuenean atentzio handiz behatzen ari
nintzela Ingalaterra eta ingelesak, egiazki behatzen ari nintzen
Espainia eta espainiarrak”.
Eta egin nezakeen –nahiz medikuak debekatu didan zutabe
hauetan aktualitateaz aritzea–, egunotan berriz ere modan dauden katalanez hitz egitea –nahiz zutabe hau argitaratzen denerako jada modaz pasata egon daitezkeen; hori du ona astekari
batean argitaratzeak–. Eta katalanez hitz egin bitartean, Cambaren moduan, euskaldunoz hitz egitea. Baina, ondo pentsatuta,
katalanez, ingelesez, poetez, gastronomiaz, are Julio Cambaz ari
naizelarik ere, ez ote naizen nitaz ari, gutaz alegia, Émile Zolak
aipatzen zuen gizabereaz.

“Auzo oso bat joko aretoaren
kontra lerratu dugu”
judimendiko gazte asanblada
Gasteizko Judimendi auzoko joko aretoak ateak itxi zituela uste zuten, baina
berriz ireki ditu. “Auzoaren gehiengo batek argi adierazi du; ez dugu horrelako
negoziorik nahi. Auzo oso bat joko aretoaren kontra lerratu dugu, gazte, heldu zein
nagusi. Tamalez, badirudi beti dagoela norbait prest besteon kontura aberasteko,
horretarako auzoaren hitza gainetik pasa behar badu ere. Baina auzokideok argi
daukagu, gaur egungo sisteman, jokoak joko aretoen eta sistemaren txotxongilo
bihurtzen gaituen fabrika horri ezetz esaten jarraituko dugu!”. 2019/10/16
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8 І PANORAMA
EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Zeinek
bahitu ditu
haurrak?
juan mari arregi

I

kusten ari gara lan-hitzarmenen negoziazio politikek bilatzen dutela langile klaseak amore ematea denboraren
poderioz usteltzen direlako, hilabeteak
eta urteak iraun baititzakete. Ez lanuzte, ez greba eta ezta manifestazioekin
ere, ez dira mugitzen patronal pribatu zein publikoko arduradunak. Hortxe
daukagu Bizkaia eta Gipuzkoako erresidentzietako emakume langileen kasua,
baita Bizkaiko metalarena edo beste enpresa batzuena ere.
Orain EAEko hezkuntza kontzertatuaren txanda da, eta ez bada erremediorik jartzen, hilabeteko beste greba
egingo dute azaroaren 7an hasi eta
abenduaren 5a arte. 100.000 ikasleri
eta 9.000 langileri eragingo die deialdiak. Zenbait guraso elkartek eta Lakuako Gobernuak alarma guztiak jo dituzte
jadanik. Gatazka honen kaltetu bakarrak euren seme-alabak izango direla
diote, “hezkuntza zentroei presio egiteko bahitu eta trukerako txanpon bezala
erabiltzen” dituztelako.
Gurasoek ez lukete ahaztu behar azken bi ikasturteetan 27 greba egun egin
direla, horietatik 24 joan den ikasturteko maiatzean, hamar urtez berritu
gabe dagoen lan-hitzarmen baten alde.
Hamar urte. Eta patronal pribatua eta
Eusko Jaurlaritza ez dira mugitu ere
egin hilabetetako negoziazio prozesuan
akordio batera iristeko. Patronal hori
eta Jaurlaritzaren Hezkuntza saila dira
euren seme-alabak bahitu eta trukerako
txanpon gisa dituztenak. Negoziazioa
zimelarazi, langileek beren aldarrikapenak albo batera utz ditzaten… Horrek
ekarri du beste greba bat. Jaurlaritzaren
arabera deialdia desproportzionatua
da. Baina benetan tokiz kanpo gobernua
bera dago, oso injustua baita elkarrizketaren sustatzaile izan behar duena beti
patronalarekin bat etortzea.
Urriak 27, 2019

Ez zaigu gustatzen
ikusten duguna
onintza irureta azkune

E

z, ez zaie gustatzen, eta ez daude onartzeko prest. Adineko pertsonak dira,
Azpeitikoak, Zumaiakoak eta Zestoakoak. Irauli zaintza plataforma sortu dute
zaintza duina eta lan duina pareka daitezen aldarrikatzeko. Kideek ez dute
zaintzarik behar oraingoz eta ez dira elkartu haien etxeko zaintza arazoei irtenbide indibidualak emateko. Seguru norberaren zahartzaroan pentsatzen ari direla,
baina aldarrikapenetan askoz harago joan dira. Zaintza sistemaren ardatz nagusi
bihurtu diren barneko etxeko langileen lan baldintza basatiak lehen lerrora ekarri
dituzte. Emakume migratzaileak dira plataformaren fokua. Hala, nahiz eta plataforma hiru herrietako adinekoek osatu, prentsaurrekoan Malen Etxeako kideak
ere egon dira. Miryan López etxeko langilea hizketan hasi denean isiltasun handia
sumatu da eta ia malkoak erortzeraino eutsi dio kritika zorrotzari: “Badirudi Kristobal Kolonen garaian bizi garela, esklabotza garaian, eta XXI. mendean bizi gara!”.
Ez dituzte erruduntzat hartu nahi nola edo hala haien etxeko zaintza beharrak
betetzen saiatzen diren familiak. Oso garbi dute, bai etxeko langileek baita plataformako kideek ere, fokua familian jartzeak ez duela bide luzerik. Alabaina, gizartea astintzeko behar handia ikusten dute. Espainiar Estatua da bakarra Europan
zaintza sistemaren zutabe oso garrantzitsutzat emakume migratzaileak dituena.
24 orduko lanaldiak egiten ari dira geure etxepeetan. Plataformak gizarte gaixo
eta duintasunik gabean bizi garela salatu du, eta haiek behintzat, atrebentzia handiz bada ere, Azpeitiko, Zumaiako eta Zestoako herritarren kontzientziak astintzen saiatuko dira. Gizartearen ardura da zaintza sistema duina eta langileentzat
baldintza duinak bermatuko dituzten politika publikoak eskatzea. Plataforma hasi
da, hiru herrietako hiru udalekin hitz egin du eta eskakizun oso zehatzak egin dizkie. Behetik gora egingo dute lan, pauso txikiak emanez bada ere.
Ez, ez zaie gustatzen ikusten dutena, eta erakunde publikoetatik etorri beharko lukeen zaintza eredu berriaren zain egon gabe, txikitik eragiten hasiko dira.

PANORAMA І 9

Emakume
migratzaileak,
pobreziaren
aurpegi
argia

Pobreziaren Nazioarteko Eguna izan
da urriaren 17a. Emakume migratzaileek jasandako bazterkeria eta
hurrengo krisi baten aurrean langile
askok izango dituzten zailtasunak
nabarmendu dituzte gurean.

zero pobrezia

istilu gogorrak txilen
TXILE. Sebastian Piñeraren gobernuak metroko bidaiaren prezioak igotzea erabaki
ondotik, herritar ugari protestan atera dira kalera. Istilu gogorrak jazo dira manifestarien eta indar armatuen artean, eta Abel Gilbert kazetariak gutxienez 1.700 atxilotu, hamarnaka zauritu eta hamar hildakoren berri eman zuen igandean. Gobernuak
Chacabuco eta Santiago probintzietan ezarritako larrialdi-egoera Concepcion eta
Valparaisora ere zabaldu dute.

euskal presoak

18

lan egin arren, pobre

urte daramatza preso Lorentxa
Beyrie euskal presoak eta
kartzelan jarraitu beharko
du. Baldintzapeko askatasuna hirugarrenez
eskatu du eta berriro ere ezezkoa eman dio
Zigorren Aplikaziorako Frantziako Auzitegiak.

Iruñeko Caritasek ohartarazi du Nafarroan bazterkeria jasaten duten
103.000 biztanletik erdia lanean ari
dela. Enplegu prekarioak, finean, ez
ditu pobreziatik ateratzen, eta badatorren krisi ekonomikoak areagotu eta zaildu egin dezake horien
guztien egoera. Emandako datuen
arabera, 14.000 pertsona oso larri
bizi dira Nafarroan.

29 urte daramatza espetxean Xistor

Haranburuk. Berari ere kartzelatik
ateratzeko eskaera ukatu diote berriki.

BOLIVIAkO Hauteskundeak. Evo Moralesek
irabazi du diputatuetan eta senatarietan.
Garaile aterata ere, bigarren itzulira jo beharko du eta hor ikusteko dago zer gertatuko den. Boliviako Konstituzioaren arabera,
gehiengo osoa lortzen badu –botoen %50
gehi bat–, lehendakaritza lortuko du.

Zero Pobrezia plataformak (EAEko 21 elkarte eta mugimenduk eta
Euskadiren Garapenerako Gobernuz
Kanpoko Erakundeen Koordinakundeak osatua) mobilizazioak egin ditu
aurreko astean Emakume guztientzat eskubide guztiak lelopean. Salatu dute “pobrezia-egoeran dauden
milioika pertsonaren giza eskubideak neurririk gabe urratzen direla
(bereziki emakumeenak). Horien artean, pobreziaren eta desberdintasunen, gatazken, gerren eta hondamendi naturalen eraginpean emigratu
beste aukerarik ez dutenak”.

pentsionisten martxak. Bilbotik eta Andaluziatik abiaturiko Pentsiodunen Martxak Madrilera iritsi ziren urriaren 15ean.
Biharamunean Diputatuen Kongresu aurrean manifestatu ziren. Gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzea
eta alargunei pentsioa igotzea eskatu dute.

kataluniarekin elkartasuna. Gure Esku-k deituta, Askatasuna. Erreferenduma ez
da delitua lelopean milaka pertsona bildu
ziren larunbatean Donostian. Bezperan,
Ertzaintzak gutxienez 5 lagun atxilotu zituen Bilbon, Kataluniari elkartasuna helarazteko egindako errepide mozketan.
Urriak 27, 2019

10 І NET HURBIL

Lubrizol petrokimika
lehertu da Paris ondoan,
eskerrak Jaques Chirac
egun berean hil dela
Jacques Chirac lehendakari-ohiaren heriotzak estali du Paristik 80 kilometrora
Rouen hirian gertatu den istripu kimiko izugarria: irailaren 26an autoentzako
aditiboak ekoizten zituen Lubrizol konpainiaren usinak su hartu zuen, oso hurbil
dauzkan hiritarrak ikaratu eta oraindik neurria hartu ez zaion kutsadura zabalduz
inguruan. Kilometro askoko inguruko nekazariak harrapatu ditu kutsadurak:
agintariek debekatu diete beren ekoizpenak kontsumitu edo merkaturatzea.
Pello Zubiria Kamino

L

undi Matin-ek zera zioen urriaren
lehenean bere webguneko titulu
nagusian: “Lubrizol: gure erredaktorearen zati bat ihesi dabil. Atzerapenak nozituko ditugu”. Ezker erradikaleko aldizkari frantses ezagunetakoa den
hau tarteka behatzen duen irakurle bat
baino gehiagori bururatuko zitzaion ea
erredaktoreok poliziarekin arazo larriren bat ote zeukaten, hainbeste gai
arantzatsuz idazten dute hain gordin...
Ez zen hori.
“Joan den ostegunean [irailaren 26az
ari da] gure komunikabidearen atal handi bat eskuetan daukaten kideak iratzarrarazi zituzten Rouen hiriko Lubrizol
fabrikan gertatutako leherketek. Bati eta
besteari deitu, lotan zirautenak esnarazi eta agintarien erabakien zain egon
gabe hiritik alde egitea erabaki zuten,
beren haurrak eta gauzarik beharrezkoenak besterik hartu gabe; horregatik
dago gure erredakzioaren zati bat industriagatiko atzerriratuen egoera bitxian.
Ondo dakigu nola kudeatzen dituzten
agintariek honelako hondamendiak...”
.Egoera argitu bezain laster beren lana
erritmo normalera eramatea agintzen
zuten Lundi Matin-ekoek.
Egun hartan bertan, Frantzian agronomo eta ekologista ezaguna den Herve
Covesek ere Lubrizol aipatzen zuen Facebooken: “Pertsona bat baino gehiagok
idatzi didate, Rouengo laino toxikoaz
kezkatuta. Nekazari batzuek diote nahikoa zorte izan dutela: haizearen norabideak libratu ditu. (...) Tamalez, ordea,
Urriak 27, 2019

erraustegi askoren inguruan gertatzen
den bezala, beldur naiz eremu zabalak
geratuko direla mugatuta elikagaiak ez
diren produktuak ekoiztera. Horretaz
ari zen zirrara handiena eragin didan
pertsona bat: ‘Nire buruari galdezka hasi
naiz ea hain maitea dudan proiektua lurperatu behar ote dudan’. Horrela mintzatu zait berrikitan antzinako haziak, landareak eta fruituak ekoizteko proiektu
bati ekin dion nekazari gazte bat”.
Irailaren 26an Jacques Chirac hil zela
jakin zuen mundu guztiak eta horren
inguruan hedabideek aho batez eragindako zalapartak estali zuen egun berean
goizaldeko 05:15eatik eztanda eginda
kiskaltzen ari zen Lubrizol fabrikaren
hondamendia. Lubrizol multinazional
amerikarraren –Warren Buffet oligarka famatuaren jabegoan dago– Rouengo usinak autoentzako lubrifikatzaileak
ekoizten ditu, 14 hektarea hartzen duten
instalazioetan, hiriko etxebizitzetatik
oso hurbil.
Lubrizol arrisku kimiko berezia daukala adierazten duen Seveso zuzentarauan sartzen da, 2012tik Seveso goikoan, arrisku handienekoen artean.
Euskal Autonomia Elkartean, konparatzeko, 42 enpresa daude zerrenda horretan, 29 Seveso goikoan. Lubrizolen biltegietan 5.000 tona gai kimiko arriskutsu
zeuden leherketak abiatu zirenean, soilik horrelakoetan entzuten diren eta kezka eragiten duten izenak daramatenak.
Baina, gainera, Lubrizolen garrak ondoko Normandie Logistic konpainiara

hedatu ziren eta agintariek honek gordeta zeuzkan gai kimikoen zerrenda zabaldu zutenean ohartu ziren asko Rouengo
kokaleku horretan ez zegoela Seveso bat
baizik eta bi, orotara ia 10.000 tona gai
kimiko arriskutsu zeuzkatenak.
Gaueko leherketa eta gar handiek
eta goizalbatik hiriaren zerua estaltzen
zuen ke beltzak ikaratuta, asko izan ziren Lundi Matin-eko erredaktoreak bezala irailaren 26an egun batzuetarako
bederen Rouendik ihes egin zutenak.
Hori, ahal zutenak; askok nahita ere
bertan geratu beste biderik ez du izan,
airean larrialdietarako adarra entzun
eta smartphonez agintarien oharrak
irakurriz: ez irten etxetik, itxi leihoak,
eskolak etenda daude...

Arriskuak handitu,
kontrolak txikitu

Lubrizolen kiskaltzeak eragin zuen 20
kilometro luze eta 5 kilometro zabaleko
ke lanbrotsu beltz, zikin eta eranskorra,
ordu gutxitan haizeak eraman zuena Belgikako mugetaraino. Goizean bertan jardin edo baratza muturren bat zuenak beltzez tindatuta aurkitu zituen landareak
bezala tresnak, autoak edo zorua bera.
Berehala agintariek herritarrei gomendatu zieten nork bere baratzeko
produkturik ez jatea eta inguru zabaleko udalerri askotako baserritarrei debekatu barazkiak saltzea eta azienden
esnea kooperatibei edo biltzaileei entregatzea, abereak ukuiluetan edukitzea aginduz. Le Monde egunkariaren
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Rouen
Paristik 80 kilometrora
dagoen hirian eztanda
egin zuen lubrizol
usinak irailaren 26an.
milaka tona gai kimiko
arriskutsu zeruratu
zituen, herritarren
artean kezka eta
alarma sortuz.

kalkuluetan, 2.000 etxalde eta ekoizle
txikiri eragin die debekuak, nekazaritza
eta transformazio industria osoa kinka
larrian jarriz 137.000 hektarea hartzen
dituen eremu zabalean.
Herritarren begietan kutsagarririk
deigarriena olio beltzezko lirdinga baldin bazen, egunak pasa eta Lubrizol eta
Normandie Logisticek biltegietan zeuzkaten produktuen zerrendak ezagutu
ahala, kezkak ugaritu dira beste pozoi
arriskutsuagoez. Alde batetik, suteak
airean barreiatu dituen furano eta dioxinez. Baina baita amiantoaz ere, eraikinaren atal askotan hori erabilia zelako.
Hala ohartu dira suhiltzaileak berak ere
behar adinako babesik gabe bidali zituztela garrei aurre egitera krisiaren
lehen orduetan.
Lubrizoleko hondamendiak azaleratu du 2008ko krisiaz geroztik fabrika

arriskutsuotan nola ugaritu diren istripuak eta aldi berean murriztu horiek saihesteko mekanismoak. 2018an
Parisko gobernuak arindu egin zizkien
ingurumen azterketen baldintzak Seveso fabriken jabeei eta Rouengoari
primeran etorri zitzaizkion: kontrolatu
beharreko segurtasun perimetroa murriztu zaio eta, batik bat, ingurumen
azterketa berririk gabe bai produktu
arriskutsuen kopuruak handitu eta bai
instalazioa zabaldu ahal izan ditu, horrela saihestuz ingurumen behatzaile
independenteen kontrola.
Bestalde, Estatua argaltzeko dinamika
neoliberalen poderioz aginte publikoek
gero eta inspektore gutxiago dauzkate
gero eta ugariagoak eta arriskutsuagoak
diren instalazioak behatzeko. Gainera,
legedian egindako aldaketekin indarra kendu diete urte luzez enpresotako

arriskuen jarraipena egiten zuten mekanismo eraginkorrenei, higiene eta segurtasun batzordeei, zeinetan bertako
langile sindikatuek protagonismoa baitzeukaten. Enpresek ekoizten eta pilatzen dituzten produktuez informazioak
ezkutatzen dituztenez, faktorietako langileen osasun arazoen azterketa da, sarritan, inguruetako herritarrek ere nozitzen duten kutsaduraren pista nagusia.
Horiei gehitu behar zaie industria honetan ere nagusitu dela produkzioaren
azpi-kontratazioa, prozesurik arriskutsuenak sarritan ezagutza eta esperientzia gutxiko konpainia eta langile prekarizatuen esku utziz. Rouengo hondamendia
abiatu zen azpi-kontrata batek zabaltzeko lanak egiten zituen biltegi an.
Lubrizolen ispiluan begiratzea on
lukete Euskal Herrian Seveso fabrikak
dauzkaten udalerrietako jendeek. l
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Pilar Mendibil
Ausart eta harro

Lesbianon ikusgaitasuna,
oraindik ere,
konpondu gabeko
auzia da
Hasieran, elkarrizketa egiteko proposatu nionean, Pilar Mendibilek
zalantzak agertu zizkidan. Geratu ginen kafe bat hartzeko, hitz egin
genuen, eta azkenean, onartu zuen gonbita, garrantzitsua iruditzen
zaiolako berea bezalako bidea egin duen jendearen ahotsa biltzea.
Ñabardura, hauxe: “Baina kolektiboaren parte naizen aldetik egin nahi
dut, bai mugimendu feministaren parte eta batez ere lesbiana feministen
kolektibotan aritu ginen kideetako bat naizelako”.
danele sarriugarte mochales

Gazterik hasi zinen mugimendu
feministan militatzen, besteak beste,
Donostiako Emakumeen Asanbladan.
Ondoren, Gipuzkoako Lesbiana
Feministen kolektiboa sortu zenuten.
Zer dela-eta?
Mugimendu feministan genbiltzan lesbiana batzuek kezka genuen lesbianismoaren
inguruan lan gehiago egin nahi genuelako, eta garaiko mugimendu feminista buru-belarri zebilen abortu libre eta doakoaren aldeko borrokan. Borroka horren
helburua ez zen abortatzeko eskubidea
lortzea bakarrik, izan ere, mugimendu fe-

dani blanco

ministaren bidez lortzen zuen jende askok era klandestinoan abortatzea; energia
pila bat eramaten zuen horrek. Lesbianok
toki gutxi genuen hor, eta halako batean
erabaki genuen zerbait egin behar genuela. Asanbladan baginen batzuk, eta
EHGAMen inguruan ere bazeuden –Euskal Herriko lehenengo lesbiana taldea,
adibidez, ESAM izan zen, 1979an sortua,
eta EHGAMen ingurukoa zen–. Hor bagenuen eztabaida, non eragin genezakeen
gehiago, eta bietan zeuden kontraesanak.
EHGAM guretzat oso mugimendu maskulinoa zen, eta garai hartan feminismoak

oso jardun heteronormatiboa zuen, ziurrenik egoerak berak behartuta.

Feminismoaren barruan eragitea
erabaki zenuten, azkenean.
Bai, 1983an, Euskal Herriko Lesbianen
I. Topaketak antolatu genituen Zamalbiden, Errenterian. Topaketa horietan
eztabaidatu genuen non sortuko genituen taldeak, gay mugimenduan ala mugimendu feministan, eta erabaki genuen
mugimendu feministan egitea. Zamalbideko hori eginda, orduan hasi ziren
lehenengo kolektiboak sortzen.
Urriak 27, 2019
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Donostia, 1965

Gazterik hasi zen mugimendu
feministan militatzen, Donostiako Emakumeen Asanbladan
lehenik eta Gipuzkoako Lesbiana Feministen Kolektiboan ondoren. Madrilen bizi zela, bertako feminista lesbianen taldean
aritu zen. Lesbiana feministatzat
du oraindik bere burua, “izaera
politikoa” ematen baitio lesbiana izateari. 2015ean, Donostiako udal hauteskundeetan, Plaz!
hautagaitza feministan parte
hartu zuen, eta azken urteetan
feministak arloka batzeko saiakeran aritu da (Eragingune Feminista). Arlo profesionalean,
Euskaldunon Egunkaria, Egunero eta Berria komunikabideetan
lan egin du, produkzioan eta
kudeaketa-buru.
Urriak 27, 2019

Zeintzuk ziren garai hartako
aldarrikapenak eta borrokak?
Zer aldarrikatzen zuten feministek
eta zer lesbianek?
Guk feminista bezala, eta nik hor kokatzen dut nire burua, asanbladan egiten
genuen lanaren %80 abortuarekin zegoen lotuta. Lesbianen kolektiboaren
kasuan, bi xede genituen: bata, mugimendu feministan eragitea, sartzea beste ikuspuntu hori, norma heterosexual
horren kontra egingo zuen diskurtso
bat lortzea; eta bestea, lesbianon klasikoa, ikusgaitasuna lortzea. Lesbianon
ikusgaitasuna konpondu gabeko auzia
da, orduan eta orain. Eta bada beste elementu bat, orain ez dudana hainbeste
ikusten: sistema patriarkala iraultzea,
guk diskurtso bat egin nahi genuen horren kontra. Kolektiboetan arazo handia
izan genuen ezkontza homosexualaren
aldeko borroka sortu zenean.
Zergatik?
Gu beti jardun ginen eskubide indibidualen alde, hau da, gizarte honetan eskubide asko aitortzen dira bikotearen edo
familiaren barruan, eta gu konbentzituak
ginen eskubide indibidualak borrokatu
behar genituela. Egia da ezkontzarena
diskriminazioa dela: zergatik ezin zara
zu ezkondu, eta bestea bai? Baina horrek
zer kanpaina egitera eramaten zaitu?
Diskurtsoa asko findu behar izan genuen.

nak? Zergatik ez dute esaten? Izan ere,
egon badaude, eta badakigu, baina… Badirudi normalizatu dela, baina zein eredu
ditu gaurko lesbiana gazte batek esateko
“hara, guaia da!”, eta, ez hori bakarrik,
pentsatzeko bizibide ona izan dezakeela?

Ikusgaitasuna hauspotzeko, nolako
ekintzak antolatzen zenituzten?
Bada aurpegia ematea, laztana! Sekulakoa zen hori. Sekulako arazoak genituen. Bere garaian argazki asko egiten
ziren bizkarra emanda. Asun Urbieta eta
biok izan ginen ETBn atera ginen lehenengo lesbianak. Telebistan agertzea
bera izugarria zen. Programa horietan
sekulakoak esaten zizkiguten, adibidez,
“nik zulo bat egingo nuke lurrean, zuek
guztiak sartu eta zuloa estali”.
Kolektibo bezala, 1989an, kartel bat
atera genuen, “zergatik zara heterosexuala?” zioena. Martxoaren 8an atera genuen, ez ekainaren 28an. Oso kartel deserosoa izan zen (asanbladako batzuentzat
ere bai), heterosexualei zuzendu genielako galdera. Urtetan jasandako “zergatik
zara lesbiana?” galderari buelta emateko
saio mundiala izan zen. Gerora, Espainiako Estatuko kolektiboek ere egin zuten.

Zer eman dizu militantziak?
Militantzia feministari esker ikasi dut
borroka dela bide bakarra [barreak],
eta serio diot. Eta kolektiboa. Guk, orduan, kolektibo bezala sinatzen genuen
beti, kolektibo bateko kide sentitzen giGaur egun, euskal herritarrok
nen, tribu ginen, agian endogamiko sabadugu sexu bereko pertsona batekin
marrak… Nire garaiko lesbianok, gure
ezkontzeko eskubidea. 2005ean
bizi-prozesuan, haurtzaroko kuadrilla
onartu zen Espainian eta 2013an,
galdu dugu, eta beste inguru bat sorberriz, Frantzian.
tu behar izan dugu. Beraz, kolekBai, eta ondo iruditzen zait, beste
tiboko kideok lagunak ginen,
mundu bat lortzen dugun bielkarrekin bizi ginen, elkatartean, guk ere izan beharrrekin militatzen genuen,
ko ditugu bada besteek
Mugimendu
eta guretzat militantzia
dauzkaten eskubide
egunerokoa zen, asteberak, bizitzeko-eta.
feministan sekulako
bururo genuen koorBaina tira. Ikusgaitasugarapena izan da
dinazio-bilera… ehuna aipatu dugu lehen.
Euskal Herrian bizi euskarari dagokionez, eta neko ehun genbiltzan.
garen lesbianak ezkonkanpotik etorritakoen Feminismoak, berriz,
eman dit autoestimu
du gaitezke eta Hego
hizkuntzei
eta boteretze handia.
Euskal Herrikoek umeak
dagokionez”
Ideologiagatik, batetik, eta
izan ditzakegu, baina ez
bestetik, bere garaian lesbiagara inon existitzen. Gehiago
na publikoa izateak eskatzen ziagertzen gara, horrelako egoezulako boteretuta egotea, bestela…
rek behartuta, ikastolan: ama lesbianak
umeak jasotzera joaten dira, eta erreaArlo profesionalera pasata, hogei
litate horrek ateratzen ditu armairutik,
urte pasa egin zenuen Euskaldunon
baina hori errealitate pertsonala da. GaEgunkaria-n eta Berria-n lanean.
yak, mutilak badaude kultur arloan, poEuskal Herrian lau egunkari nazional
litikagintzan… baina non daude lesbia-
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egon dira euskaraz: Eguna bere garaian,
gero Euskaldunon Egunkaria, Egunero
–inor ez da gogoratzen baina Egunkaria-tik Berria-ra Egunero egon zen lau
hilabetez–, eta Berria. Lau periodiko horietatik hirutan egon naiz.

Zer lan egiten zenuen?
Kazetariek idatzi eta pentsatu egiten
dute, produktuak nondik nora joan behar
duen, baina gero jende asko dago hori
gauzatzen duena, kazetarien lanarekin
bakarrik ezingo litzateke periodiko bat
aurrera atera, ezta irratia edo telebista
ere. Hor badago guk edizio-sistema deitzen dioguna. Berria-ren kasuan, kazetariek idazten dute, baina haiek idatzi ahal
izateko, diseinatzaileak maketak egin
ditu, teknikariek haien ordenagailuak-eta
bermatu dituzte, administrariak daude,
lokalaz eta soldatez arduratzen direnak…
Erredakzioan zehazki, idatzi ondoren, badago euskara talde bat, kazetariek idazten dituztenak hobetzen eta zuzentzen
saiatzen dena, eta badago argazkiak lantzen dituena… Badago prozesu handi bat,
kazetariek egiten duten lana hobetzeko.
Kalitate plusa ematen diote. Ni prozesu
horretaz arduratu nintzen urte askoan.

Eta nolako oroitzapena daukazu?
Oso ona. Niri asko gustatzen zitzaidan
lana. Bi ardatzek asko eragin didate gaur
egun naizen honetan: feminismoak eta
Egunkaria-n, Berria-n eta euskalgintzan
lan egiteak, horri eskainitako dedikazioak eta energiak.

Mugimendu feministan lesbianen
alde borrokatu bezala, euskararen
eremuan feminismoaren alde borrokatu zara. Bidegurutzean beti?
Mugimendu feministan, militantzia hutsa
egin dut, hor egon nahi nuen eta nire denbora dedikatzen nion. Egunkaria-n eta
Berria-n, berriz, lana zen, nahiz eta hor
lan egitea militantzia ere baden, eta Egunkaria-ren hasieran are gehiago. Ordu pila
bat sartzen genituen. Jaiegunetan, larunbatetan… Azkenean, Egunkaria-ko jardunak ekarri zuen, nolabait, mugimendu
feminista utzi behar izatea, ez zelako bateragarria. Mugimendu feministan beti
saiatu ginen egiten genuena euskarara
ere ekartzen, batzuk euskaldunak ginelako eta iruditzen zitzaigulako horretan
ere bagenuela laguntzea. Bestalde, Egunkaria-n eta Berria-n, ardura-postuetan
pasatu ditut kasik urte guztiak, zuzen-

daritzan, eta horrek bidea eman zidan
eragiteko: batetik, produktu justuagoa
egiteko –zeren, produktu feministagoa
izatea, azkenean, produktu justuagoa izatea da–, eta egitura aldetik emakumeen
presentzia handiagoa izan zedin. Baina
beste gauza batzuetan ere bai.

Adibidez?
Adibidez, lehen esan dizudan bide horretatik, mundua iraultzeko bide horretatik, Berria-ren lan itunean badaude
berezitasun batzuk. Pentsa, jendeak,
ezkontzen denean, hamabost eguneko baimena du, eta gainera ezkontzen
den jendeak hartu nahi ditu hamabost
egun horiek. Beraz, horren kontra ezin
duzu egin, langileen estatutuak agintzen duelako. Baina zer gertatzen da,
bikotean bizi ez den jendeak ez du inoiz
izango aukerarik hamabost egun hartzeko? Gure gizarte honetan posible da
ezkondu, dibortziatu, berriro ezkondu…
infinitura arte, eta beti izango ditut hamabost egun; besteek, ordea, ez. Berria
-ko lan itunean biltzen da, ordea, Berria
-ko langilea izanez gero eta hiru urteko
antzinatasuna izanez gero, hamabost
eguneko baimena eskatzeko eskubidea
Urriak 27, 2019
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daukazula. Edo beste bat: Berria-ko lan
itunean azaltzen da amaren bizilagunak
hiru egun izango dituela libre; orokorrean, ume horren ama edo aita izango da, baina ni bizi baldin banaiz nire
ahizparekin eta hura haurdun badago,
nik, Berria-n, hiru egun izango ditut. Horrelako gauzak landu izanak, eztabaida horien haziak bota izanak, oso harro
sentiarazten nau.

Euskararen eta feminismoaren arteko lotura argiago ikusten da egun?
Nola izan da bide hori?
Nire sentsazioei buruz hitz egingo dizut.
Mugimendu feministan sekulako garapena izan da hizkuntzen gaiarekin, ez
bakarrik euskararekin, jende pila bat
kanpotik etorri izanak eta hainbat hizkuntza edukitzeak hausnarketa abiatu
du mugimendu feministan. Mugimenduak hartu duen hautu politikoa da euskaraz aritzea, baina besteen hizkuntzak
errespetatuz. Xuxurlatzaileen zerbitzua,
adibide ederra da. Espazioak ere eragiten du, jakina, ez da gauza bera Gasteizen, Azpeitian edo Donostian aritzea,
orain eta lehen. Mugimendu feministaren xedea beti izan da euskararen sen-
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tsibilitatea eta gure egoera agendan
kokatzea, eta hau esaten dut zeren badirudi orain dela 30 urteko mugimendu
feminista espainola zela, eta ni han egon
nintzenez esan nahi dut ez zela horrela. Mugimendu feminista bere garaiko
errealitatearen parte zen, eta oso ezberdina zen Azpeitian, Donostian eta Gasteizen aritzea.

Eta feminismoa euskararen munduan?
Euskalgintzan ere ikusten dut, gizarte
osoan bezala, feminismoak hartu omen
duen presentziarekin eta indarrarekin,
ariketa batzuk egiten ari direla. Ikusita
nola, abortuaren gaiarekin, mugimendu feministak lortu zuen Espainiako
legeari atzera eginaraztea, edo zer mobilizazio antolatu diren Iruñeko bortxaketa basati horren aurrean, uste dut
euskalgintza horregatik ere jarri dela
feminismoari begira. Adibidez, egunotan, Nafarroako euskararen legearen
kontura batek baino gehiagok aipatu
du ea lortuko den bere garaian abortuaren edo Iruñeko bortxaketaren kontura izan ziren mobilizazio erraldoiak
egitea. Beraz, interesa ez da bakarrik
feminismoaren ideologiarekikoa, hau

da, konturatu direlako haiek ere maskulinoak direla; feminismoaren estrategiaz ere badute interesa, “badugu
nondik ikasi”, ari dira esaten.

Euskalgintzan eta gizartean ariketa
batzuk egiten ari direla esan duzu.
Nolako fruituak eman ditu horrek?
Gure munduan, ezkerreko munduan,
eta ondorioz euskalgintzan ere bai,
orain arte egin duten prozesu horretan, konturatu dira emakumerik ez dela
ikusten argazkitan, zuzendaritza motei buruz hausnartu dute, eta ahalegin
batzuk egin dira, zintzoak. Baina errezeloa daukat, hor dauden emakumeak
hasi direnean gauzak zalantzan jartzen
edo beste modu batean egin nahian, sekulako krisia sortu dela. Iruditzen zait
momentu horretan gaudela, bai ezkerrean, baita euskalgintzan ere.
Are gehiago, iruditzen zait ez dela
kasualitatea Uxue Alberdik eta emakume bertsolariek idatzi duten liburuaren
kontura, isiltasuna nagusitu dela esatea. Nire ustez, Kontrako eztarritik liburuak, bertso munduaz hitz egin arren,
gauza batzuk aldatuta, ederki balioko
luke gure munduaz hitz egiteko.
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Errealitate konkretuaren
azterketa zehatza

P

olitikaren alde zientifikoa erreibindikatu behar dugu. Hauteskunde batetik bestera salto-saltoka doazen politikariak fabula saltzaile
bihurtu diren garai hauetan, begirada
sakonagoa eta zehatzagoa eman behar
diogu elkarbizitza kolektiboaren antolaketa-moduari.
Goazen konkretura. Demokrazia deritzon Espainiako Estatu hori, gaur egun
benetako korporazioa da, egitura trinko
eta hierarkikoa duen itxitura. Nazioen
eta herrien borondateak ezin dezake
modu demokratikoan korporazio horretan eragin. Barne-arau nagusiak aldaezinak dira, eta Estatuaren beraren tresneria zein parafernalia guztia erabiltzen da
inposaketa bortitza legitimatzen.
Kataluniaren adibidea sobera adierazgarria da; arrazoizko azterketa hutsa eginda, edozeinek ikus dezake independentismo katalanak demokraziaren
bide soila ibili nahi duela bere helburu
legitimoak gauzatzeko. Bada, Espainia
deitzen den korporazio horrek ukatu
egiten dio aukera hori, eta ukazio hori,
gainera, partekatua da korporazioaren
parte diren eta sentitzen diren agente
guztien aldetik. Katalunian bide demokratikoa ibiltzearen aurka agertzen dira,
modu erradikalean, ez soilik Estatu aparatu tradizionalak, ez bakarrik alderdi
politiko batzuk edo zenbait ideologia
konkretu. Kontra agertzen dira espai-

Nola egin aurre korporazio
bati, non partaide guztiek
goitik beherako dogma
ukaezinak inposatzen
dituzten? Zer balio izan
dezakete hauteskundeek,
adibidez, gai nagusien
inguruan alderdi guztiek
portaera berdintsua
agertzen badute?
niar kontsideratzen diren guztiak, modu
batean edo bestean, Kataluniari ukatuz
independentziarako bidea modu demokratikoan egiteko aukera.
Arazo larria dakar horrek. Gobernu
bati aurre egin dakioke, eta aldatu, hauteskundeen bitartez. Alderdi bat ere,
gaur nagusi izanda, bihar-etzi galtzaile
bihur daiteke, eta agintetik urrundu.
Baina nola egin aurre korporazio bati,
non partaide guztiek goitik beherako
dogma ukaezinak inposatzen dituzten?
Zer balio izan dezakete hauteskundeek,
adibidez, gai nagusien inguruan alderdi guztiek portaera berdintsua agertzen badute?
Espainia den korporazio horren barruan, nekez aldatuko dira Kataluniaren

kARMELO LANDA
HISTORIALARIA

gaineko pentsaerak edo jarrerak. Beste horrenbeste Euskal Herriaren gainekoak, hemen ere noizbait bide demokratikoari sakoneraino ekiten badiogu.
Gaur gaurkoz Espainia izeneko korporazio horren barruan harrapaturik gauden nazioek oso kontuan hartu
beharko dugun errealitatea da hau.
Konplikazio hau, handia izanda ere,
ez da bakarra; Espainia deritzon korporazioa, gainera, Europar Batasuna
(EB) izeneko beste egitura korporatibo handiago eta sendoagoan txertatua
agertzen da. Estatuarteko txertaketa
horrek sendotasuna ematen dio Espainiari, dudarik gabe. Ondorioz, EB bera,
baldintza demokratiko normaletan, Kataluniarentzat edota euskaldunontzat
lagungarri izan beharko lukeena, Espainiaren aldeko eta gure aurkako faktore
bihurtzen da praktikan.
Zer egin orduan gure nazio eta herri
zapalduetan? Hasteko, estrategia egokiak errealitate konkretu honen azterketa zehatzean oinarritu, eta ez eraiki
gaztelurik airean, balizko “gobernu aurrerazaleak” irudikatuz Espainia horren
aldaketa imajinatuan. Horrez gain, norbere nazio demokratikoa eraikitzeko
urrats praktikoak eman, korrontearen
kontra bada ere; eta askatasun demokratikorako estrategiak partekatu, arazo
beretsua dugun nazioen artean, bai Espainia barruan bai Europan.
Urriak 27, 2019
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Eguzkia txuri

Bea Salaberri
IRAKASLEA

U

rriak bultzatu ohi ditu orbelak
behera, lertxunak ortzi-mugatik
hara eta ikasleak euskaltegietara
eta urte guzietako buru hausteekin berriz haste.
Zenbat dira Euskal Herri kontinental
honetan euskara ikastera, hobetzera
doazenak? Zenbaki zehatzik ez bailezake nehork eman, demagun orotara
1.800 bat jende ari dela, gau-eskolatan,
elkarteetan, nor bere kabuz. Kopuru
handia eman lezake, alta, jendetzaren
neurrira ekarrita (300.000 biztanle),
ehuneko txiki batera ez da heltzen eta
horien artean ez dute denek oinarriak
ukan arte iraunen.
Euskara ikasteak ezagutzen dituen
trabak, eskaintzaren kontu jar daitezke,
ekonomikoki ez eskuragarria, bizi eredu zenbaitzurekin kontzilia ezina gerta
daiteke. Irakasleak seinala litzakete batzuek, agian, eta itzal horiek entzun daitezke, prestaketa propiorik ez denez,
auto-formakuntzaren menpe baitira.
Alabaina, hizkuntzaren jabetzeko bidean, hutsunerik larrienak sustapenarena eta erabilerarena ditugu.
Hasteko, hemen ez da hizkuntza
ikastera akuilatzen duen politikarik,
ez mezu argirik kargudun bakar batengandik, dioenik “euskara ikastea desiUrriak 27, 2019
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ragarria da, etorkizunekoa da, egizu”.
Egokia litzateke horren erratea. Kanpaina hiper sofistikatuak eta erraldoiak
muntatu gabe, ondorio haztagarriak
izan ditzake kargudunen adierazpen
publiko argiak eta gomitak, sinple eta
baikor, urrun xerkatu gabe. Bizkitartean, orainokoan, ofizialki existitzen ez
den hizkuntza baten planifikazio lanetan dihardutenean, ez da euskararen
eta euskara ikastearen promozio argirik egiten publiko zabalari zuzenduz.
Aurten ez, ondokoan menturaz?
Ikasleen ikuspegitik betiere, bigarren hutsunea erabilerarena da. Ikastera etorri direnek, gutxitan dute biderik
ingurumen hurbilean hizkuntzaren erabiltzeko, gehiago dena ez dute eredurik
gizartean, eredu oso, sano, arautu eta
babesturik, hizkuntzaren bizi-koadro
bat ematen dienik. Lurralde honetan,
erabileraren plangintza eraginkorrik
ez da. Usu, erabileraren bultzatzeko asmoa norbanakoei zuzendua da, maiz
elkarteek gauzatua, jardun ezberdinen
bidez. Bada saiakera bat aisialdi arloan
erabilera bermatzeko, baina batez ere
belaunaldi gazteei zuzendua. Garbiki
mintza gaitezen, ez da egitura publikoetan, ez parapublikoetan, are gutxiago pribatuetan, euskararen erabilera

eraginkorki plangintzatzen, gauzatzen,
neurtzen eta erregulatzen duen dispositiborik. Alta, hauek lirateke, prozedura zehatzen bidez arautuak, kontrolagarrienak, ikusgarritasun gehien eta
onarpen errazena luketenak.
Txepetx-en [José María Sánchez Carrión] hirukia marrazten dugu maiz;
zoritxarrez, irakurketa okerrez (ote),
ardura kokatzen dugu norbanakoaren
gain: zuri doakizu ikastea, zuri erabiltzea, zuri irudikatzea onura. Eta ahanzten dugu koadro hori, oinarrian, ez dela
sekulan hirukoa (ikas-erabil-maita)
izan; beste alde batzuk ere dituela, besteak beste hizkuntzaren estatus bat eskatzen duela, ofizialtasuna hots. Sustut,
maila indibidualetik hara, kolektiboan
errotzen da eta eskatzen du boteredunen inplikazioa eta gauzapen neurtua.
Anartean, bai, Gantxigor kontserbak
elebidun etiketatzen dira, kantariak
igortzen dira munduan gaindi euskal
pot-pourriak kantatzera, eta hori guzia, bistan dena, diruz lagundua izan
daiteke, ele ederrez goraipatzen da eta
egitasmo-plangintza bidez garatzen.
Aldiz, ez, ez dezakezu garraio zerbitzua
euskaraz ukan, ez zure herriko komunikazio euskarririk, ez ur fakturarik ere,
etxera jaso nahi duzun hizkuntzan.
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Errudunak, berriz ere
Jon Alonso
idazlea

D

uela hamabi bat urte irakurri nuen
Spencer Weart zientzialariaren Beroketa globalaren aurkikuntza (The
Discovery of Global Warming) liburua, artean gai hori hasia zenean protagonismoa hartzen batzuen (txoropito batzuen,
orduan, askoren ustez) elkarrizketetan.
Konbentzitu egin ninduen, adiskide batzuei pasatu nien. Liburu hura irakurtzera eraman ninduena Pirinioetako glaziarren egoera izan zen: mendizaleok ikusi
ahal izan dugu, gure garai historikoan eta
neurtzeko tresna sofistikatuen beharrik
gabe, begi hutsez, alegia, Aneto, Russell
edo Vignemaleko glaziarrak nola joan
diren urritzen, txikiagotzen eta are desagertzen ere urtez urte.
Alabaina, aldaketa klimatikoa benetan
gertatzen ari dela seguru-seguru jakiteko
azken froga El Pais-en aurtengo abuztuko editorial batek eman zidan (abuztuaren 9koa). Editorial hartan, munduaren
alde honen jabeen bozeramailea den
egunkariak gu guztiok –bai, zu zeu, irakurle; ni neu, zure lankidea, kaletik doan
hura...– egiten gintuen aldaketa klimatikoaren erantzule: “Gizarteak onartu duelarik aldaketa klimatikoa benetakoa dela,
errua bota die industria energetikoari,
Amazonia, bioerregaia lortzeko, soiltzen
duten enpresari harrapakariei eta beste
hainbat susmagarriri (…) Eta hori egia
da, baina historiaren erdia baino ez da.

Beste erdia erantzukizun indibiduala da,
munduko biztanle bakoitzari dagokiona”. Ulertu dut mezua: “Mundua erremediorik gabe izorratuta dago, bai horixe,
baina errua ez da gurea, errua zuena da”.
Munduaren alderdi honen jabeak erruak
besterenganatzen hasten badira, zer besterenganatu badagoen seinale.
Esaten zuten, ba, garai bateko kapitalistek: aseezinak gara. Baina urtero
itsasora doazen ez dakit zenbat milioi
tona plastiko horien erantzule nagusia
naiz, supermerkatura joan eta plastikoz
bildutako gurdi bete produktu besterik
eskaintzen ez badidate? CO2-ren isurketen errudun nagusi, publizitateak minuturo denetarik kontsumi dezadan matxakatzen banau? Abuztu minean Hego
Afrikako laranjak saltzen badizkidate?
Enpresari harrapakariek eta gizabanakook ez ezik, politikariek, legeak egiten
dituztenek, alegia, ez dute erantzukizunik honetan guztian?
Neurriak hartu behar dira, jakina;
baina inork ez du bizarrik hartu behar
diren neurriak hartzeko, gure munduaren eta bizimoduaren goitik beherako
aldaketa lekarketelako.
Ausaz, goitik behera aldatutako mundu
horretan leukakete aukeraren bat katalanek, Nafarroako euskarak eta zuntz optikozko sare publikoa nahi dutenek. Gaurkoan, inork edo ezerk edukiko al du?

Tinderraz
CASTILLO SUAREZ
IDAZLEa

B

ada Jaume Gelaberten esaldi bat
oso ona iruditzen zaidana: “Tinderrean ez dagoena… egonen da
egunen batean”. Duela egun batzuk egindako elkarrizketa batean adierazten
nuen Tinderren soslaia nuela eta sobera
ere oso deigarria egin zaio bati baino
gehiagori nola den posible harreman
sare handia duen batek Internet bidez
jende berria ezagutu nahi izatea, areago ezagun xamarra naizenean hainbat
girotan. Aparteko arazorik ez dudanean
gustuko dudanari hain zuzen gustuko
dudala adierazteko. Musikene-n ikasten
dutela aitortzen duten guztiek egiazki

bertan ikasiko balute, mila ikasle baino
gehiago izanen lituzke. Deigarria egin
zait ere zenbat eskalatzaile, mendizale
eta oro har kirolari dagoen hor barrena.
Baina, txantxaz harago, bertan ikus daitezke gu bezalatsukoak direnak, taberna
ezagunetako langileak, bertsolariak, enpresariak eta hautetsiak. Jende interesgarria eta hutsala. Gezurtia eta garbia.
Internetez harago bezalatsu. Aitortzen
dut epe laburra eman dudala bertan, eta
salbuespen eder bat kenduta, ez dela nik
bilatzen dudan harreman mota. Salbuespenarekin geratu naiz, hortaz. Eta, ondotik, baja eman.
Urriak 27, 2019
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Euskaldun txapeldun
eta fededun
Jose Ignazio Ansorena
Txistularia

E

zagun batek kalean harrituta: “Piter,
zu txapela jantzita?”. Harrituago ni,
gaztetatik jantzi izan baitut neguetan. Aspaldian euskaldun gehienek ibiltzen zuten. Orain salbuespen tankera du.
Elkarren ondoan afaltzen, euskal rock
musikari famatu batek galdetu zidan:
“Horren argia izanik, nola izan haiteke
sinestun? Agnostiko behar huke”. Argitzat ematea eskertuta, erantzuna berehala: “Sinestun zintzo guztiak bezala,
agnostikoa nauk”. Lehenago gure paisaia
erlijiosoa uniformea zen. Egun ez da paisaiarik ere ikusten.
Uste baino ustegabeko uste gehiago ditugu pertsonengan adabatuta. Nik
badut ongi errotutako ustea: borroka
batzuk ezin irabaztekoak diren arren,
haien alde saiatzea ona dela norberarentzat eta humanitatearentzat.
		

* * *

Arte zalea naiz, arbolaren eta artisten artearena ere bai. Hark ez dit arazorik sortzen. Honek zer pentsa handiak
ematen dizkit, bereziki ustezko artistak

Solidario, aurrerazale,
ekologiko eta nahi diren
komenientzia topiko
guztiak esan arren,
inozokeriek pertsonak
inozo bihurtzen dituzte eta
kaltegarriak dira denontzat
saltzaile sentitzen ditudanean, diskurtsu
sasi-filosofiko merkeak barra-barra zabaltzen “txanpon baten truke”.
Jon Bienzobas etakide ohiaren arte
erakusketak zerasana eman du. Eusko
Jaurlaritzaren ordezkariak “inperatibo
etikoa” aipatu du horren itxiera eskatzeko. Cristina Iglesiasek Donostiako Santa
Klara irlako faroetxean jarri behar duen
interbenzio horri, berriz, goraipamen
eta diru publiko handiak eskaini zaizkio.
Bienzobas espetxean dago. Preso
bat margoketan aritzea, kartzelaren
zentzu berrezitzailearekin ongi dator.
Itsas arrokez inguratutako uharte ba-

sasoikoa ...
bertakoa ...
NAFARROAKOA
Urriak 27, 2019

tean faro etxea hustea eta milioi bat
euro, gutxienez, xahutzea, barruan itsas
arrokak imitatuko dituen eskultura moduko bat kokatzeko ez zait berri ona
iruditzen. Ezta itsasoen egoeraren inguruan erreflesionatzeko bide emango
duela esanda ere. Hobe Itsasoari begira
sasi-arrokei baino –farotik ederki ikusten da eta zientoka arroka ere bai–. Eta
askoz hobe Donostiako su artifizialen
kalteez erreflesionatzea, oso kutsatzaileak direlako.
* * *

Beste uste bat ere badut: solidario,
aurrerazale, ekologiko eta nahi diren komenientzia topiko guztiak esan arren,
inozokeriek pertsonak inozo bihurtzen
dituzte eta kaltegarriak dira denontzat.
Palestinan, kristau fededunen maisuaren jaioterrian, CAFek egin nahi dituen metroko bagoi horietarako ez omen
da inperatibo etikorik. Han suak ez dira
artifizialak, benetakoak baizik. Txapeldun fededun agnostiko temosoa naiz.
Antigoalekoa.
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Milaka lagunek
Bartzelonako
nazioarteko
aireportua
blokeatu zuten
urriaren 14an,
Tsunami Democràtic
mugimenduak
deituta.
VICTOR SERRI /
LA DIRECTA
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Katalunia independentziarantz

Bigarren
matxinada
abian da
Kataluniako buruzagi politikoen aurkako epaia atera zen
egunean abiatu ginen Kataluniara, zuzenean El Prat aireportu
blokeatura. Bidean hurrengo egunetan ikusiko genuenari
buruzko galdera mordoa. Astebeteren ostean itzuli gara,
bizipenez gainezka, galdera berriak airean, eta sentipen batekin:
Kataluniako prozesuaren bigarren matxinada hasi da.
zigor oleaga / Lander Arbelaitz

L

ider independentisten aurkako
epaiarekin hasi zen urriaren 14ko
astean ehunka ekimen egin dituzte
kataluniarrek. Ezinezkoa da guztiak zerrendatzea: dozenaka errepide
mozketa egunero, sabotajeak trenbideetan, El Prat nazioarteko aireportuaren blokeoa, mobilizazioak, eserialdiak,
Madrilgo Barajas aireportuaren blokeo
saiakera, Askatasunaren Ibilaldiak bost
zutabetan Katalunian barrena, faxistekin borrokaldiak, CDRek antolatutako
herri olinpiadak, greba orokorra, istilu gogorrak... Dozenaka milaka herritar
egunero kalean.
Borroka herritarrak gainezka egin die
protagonistei eurei ere bai.
Begietan, aldartean, jarreretan,
2017ko erabakimen eta ilusio galduaren
berreskuratzea antzematen da. Oraingoan, baina, irribarre gutxiago eta haserre handiagoarekin.

Jarraikortasunak eta
hausturak
Independentismo katalanak Procés
osoan garatutako zenbait ezaugarri
mantendu ditu aste honetan: kalearen okupazio masiboa, irudimena
deialdietan, umorea, baita komunikazio eta antolaketa gaitasun ikusgarria
ere, besteak beste. Suak eta polizien
oldarraldi ikusgarriek −hedabideek
hauspotuta− arreta handia bereganatu
dute, baina oinarriak bera izaten jarraitzen du. Zehazkiago, 2017ko erreferendumaren bueltako matxinada eta
oraingoa lotzen duen haririk ere bada:
komunikatu gabeko mobilizazioen edo
errepide mozketen moduko “lege urraketen” normalizatzea, garraiobideen
blokeoen garrantzia, herri eta auzoetan modu espontaneoan biderkatzen
diren ekimenak, eta desobedientzia
ez-biolentoa, besteak beste.

Hori guztia modu masiboan. Une batzuetan estatu oso baten kontrol eta
errepresio ahalmenari gaina hartu diote
manifestariek. Katalunia bezalako lur
eremu zabalean gertatu da hori, ez soilik Bartzelonan. XXI. mendeko Europa
honetan, ez da, inondik inora, gutxiestekoa. Nahikoa izatetik urrun jarraitzen
du, ordea.
Baina bada eraldaketarik, etenik,
hausturarik ere. Garrantzi eta sakontasun handikoak gainera, Kataluniako
prozesuaren egiturazko ezaugarriei eragiten diete. Aste honetan eztanda egin
badute ere, gehienak bi urteotan joan
dira egosten.

agur irribarreen iraultzari
2017ko urriko matxinadan herritarrak,
herri mugimenduak, Kataluniako erakundeak eta alderdi independentistak,
oro har eta tentsio uneak ahaztu gabe,
Urriak 27, 2019
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eskutik joan ziren. Aste honetan erakundeek eta alderdi politikoek nahasmendua erakutsi dute, kalearekiko urruntzea, baita gaitasun eza ere. Alderdi
independentistak ez dira gai izan legebiltzarrean sententziari erantzun komuna adosteko. Urriaren 17ko ez-ohiko
osoko bilkuran Quim Torra presidenteak
legegintzaldi honetan autodeterminazioa gauzatzeko konpromisoa agertu
zuen bat-batean, eta ERC eta CUP ekimenetik aldendu ziren jarraian. Inprobisazio itxura du denak. Generalitateak
gobernu burujabearen plantak egiten jarraitzen du; herritar gehienen begietara
aldiz errepresioaren beldurrez ari dira
politika egiten. “Gobernu autozentsuratua” dutela adierazi du urriaren 18ko
greba egunean ANCko presidente Elisenda Paluziek. “Gidaritza politikoa hutsik dago” entzun dugu kalean egunotan
hainbat aldiz. Klase politikoak oro har
sinesgarritasun krisi sakona bizi du.

Gazteen agerpenak
eta jarrerak
ezustean harrapatu
du sektore
independentista
“Hau da gure Polizia”, oihukatzen zieten independentista gehienek Esquadra
Mossoei 2017ko erreferendumean, estatuko segurtasun indarrekin alderatuz;
“Ez duzue merezi daramazuen bandera”
da orain entzuten duten mezurik goxoena. Josep Lluís Traperok Espainiako Auzitegi Gorenean esan zuen Carles Puigdemont atxilotzeko prest zeudela mossoak,
lilurarekin hautsiz. Egunotan Espainiako
Poliziarekin batera eta haien pare ari dira
mossoak errepresio lanetan, zinez gogor,
gorrotoa elikatuz. Herritarrak haien aurka ere oldartu dira. Bitartean, Generalitateko Barne kontseilari Miquel Butchek
Espainiako Barne ministro Fernando
Grande Marlaskarekin bilerak egin ditu
elkarlana goraipatuz.
“Irribarreen iraultza” Espainiako
Poliziaren biolentziak birrindu zuen
2017ko urrian. Bai praktikan, baita herritarren iruditerian ere. Etsipena ekarri du horrek luzaroan, baita bide beUrriak 27, 2019

rrien bilatzea ere. Batetik, Poliziarekin
enfrentamenduak, bestetik, desobedientziaren bidean sakontzeko ahalegina. Bide desobedienteari dagokionez
Tsunami Democràtic mugimendua da
erakusgarri nagusia, baina eragile denen ahotan dago jarrera hau aspaldian.
Horren adibide da ANCk orain hilabete
batzuk abiatutako “kontsumo estrategikoa” kanpaina IBEX 35 enpresetatik
“deskonexioa” sustatzeko, edo CDRek
egiten duten desobedientziaren aldarri
garbia. Espainiako Gobernuaz gain botere ekonomikoak jarri dituzte jomugan
denek, eta eskubide sozialekin lotu dute
desobedientzia.
Argi mugitu da prozesu independentistaren ardatza aste honetan: ezkerrera, behera eta kalera. Erakundeak eta
alderdi politikoak jokoz kanpo geratu
dira; herritarrek eta herri mugimenduek
lidergo argia eskuratu dute etengabeko mobilizazioetan; desobedientzia eta
enfrentamenduak ia egunero izan dira
polizia indarrekin.
Hala ere, elkarren aliatu izan behar
duten indar politikoen eta herritarren
arteko arrakalak zabaldu egin dira.

Istilu masiboak eta gazteak
“Ez gara ari erasoan, geure burua defendatzen baizik”. Aste honetan istilu
larriak izan dira, ez Bartzelonan bakarrik, Kataluniako leku ugaritan baizik.
“Horrela bakarrik lortuko dugu presoak
askatzea eta erreferenduma egitea”.
Lehen aldiz, Poliziari aktiboki erantzun
diote herritarrek modu orokortuan.
“Orain arte bezala ez goazela inora ikusi
dugu”, adierazi diote Argiari istiluetan
parte hartzen ari diren 20 urtetik beherako gazteek.
Barrikadak altxatu eta suak piztu dituzte gazteek. Nagusiki jarrera defentsiboa izan da, baina Poliziari eraso egitera
ere heldu dira. Pertsona oso gazteak nabarmendu dira istiluen lehen lerroetan.
Gazteen agerpenak eta jarrerak ezustean
harrapatu dute sektore independentista
osoa: “Nondik agertu dira?”, entzun dugu
ingurune militanteetan ere, herri mugimenduen ohiko sareekin lotura zuzenik
ez dutela agerian utziz.
Eztabaidak sortu dituzte istiluek independentismoaren barnean. Barrikadetan ika-mikak izan dira gazteen eta
beste herritarren artean. Tentsioa bai,
egokitasunaren inguruko elkarrizketak ere bai, momentuz baina, ez dute
hausturarik sortu mugimenduaren bar-

nean, ezta gaitasun mobilizatzailearen
beherakadarik ere. Gauez istiluak gertatu ostean, hurrengo egunetan dozenaka milaka lagunek kalera ateratzen
jarraitu zuten. Askatasunaren Ibilaldiak
abian izateak lagundu du horretan, ezbairik gabe.
Kataluniako herritar gehienek −baita
Kataluniako hedabide ez espainolistek
ere− Poliziari egotzi diote biolentziaren
erantzukizuna. Gazteek jauzi bat egin
dute, Poliziak ez du txikiagoa egin. Izua
zabaldu dute indar errepresiboek Katalunia osoan, eta horrekin batera amorrua ere bai.
Astearen balantzea oso gordina da:
600 herritar zauritu, 194 atxilotu, 28
preso politiko gehiago, lau lagunek galdu dute ikusmena begi batetik Poliziaren
pilotakaden ondorioz eta erreportaje
hau ixteko orduan, manifestari bat larri
dago ospitalean.
Batzuek zuzenean begi onez ikusten
dute gazteak egiten ari direna, eta ados
ez dauden askoren artean, ulerkortasuna handia da. Urteotako jipoi, umiliazio,
espetxeratze, kriminalizazio eta bide ez
-biolento hutsen antzutasunaren aurreko erreakzio bezala ikusi dute. “Gazte
horiek urteak eman dituzte gurasoekin
mobilizatzen batera eta bestera, “Som
gent de pau”, “onean dena da posible”
eta “nazioarteko komunitateak ez du
onartuko Espainiaren jarrera” entzuten, eta hala ere, herritarrak espetxera eraman dituztela ikusirik, beste ondorio batzuetara heldu dira gazteak.
Helduek hasiera batean kontrakotasun
handiagoa agertu badute ere, egunak
aurrera egin ahala, Poliziaren bortizkeria ikusita, babes handiagoa irabazi
dute”, azaldu digu herritar batek.
Independentismoaren oinarrien eta
politikarien arteko haustura hemen ere
geratu da agerian. Torrak “biolentoak
isolatzeko” deia egin du lehen egunetan,
Gabriel Rufianek “basati” izendatu ditu,
Miquel Buchek “egiazko katalanak” larunbatean “biolentoen” eta Poliziaren
artean kokatu ziren herritarrak direla
adierazi du. Aldiz, tartean jartzeko deia
egin zuten kolektiboek −Bombers per
la República, Opens Arms edo Sindicats
de Manters, besteak beste− “gure gazteen protesta eskubidea defendatzeko
eta tentsioa beheratzeko” egin zuten
deia, bide batez “zenbait agintari politikok” ekimenaz egin duten bereganatzea deitoratuz. Mares Per la República ekimena sortu dute, Errepublikaren

istilu gogorrak
Poliziaren eta manifestarien artean
borrokaldi handiak bizi izan dira
egunotan, batez ere Bartzelonan.
dani blanco

Aldeko Amak, atxilotu berri dituzten
gazteen amek osatuta, “gure seme-alabak ez ukitu” aldarriarekin. ANCko presidente Elisenda Paluziek adierazi du
“urgentziazkoa” dela atxilotutako gazteen “babeserako sarea” artikulatzea
eta defentsa legalerako gastuei aurre
egiteko beren Elkartasun Kutxa baliatzea proposatu du. Omnium Culturaleko presidente Marcel Maurik berehala
txiokatu du Paluziek adierazitakoa “oso
garrantzitsua” dela.
Orain artean desobedientzia ez-biolentoaren eta pazifismoaren artean zorrotz mantendu den mugimendu batean
elementu berri garrantzitsua dira aste
honetako istiluak. Zer ekarriko duen aurreikusteko goiz da oraindik. Geratzeko
heldu den borroka molde baten aurrean
gaude, edo salbuespenean geratuko da?
Erantzunean zerikusia izango dute bestelako bideen eta eragileen proposamenek erakusten duten eraginkortasunak,
Tsunamiaren ildo desobediente ez-bio-

lentoa kasu. Gazteen eta horiek babesten
dituztenen nahiez gain, noski.

Tsunami Democràtic,
sorpresa faktorea
“Denak aireportura!” mezua jaso dute
milaka lagunek sakelako telefonoan. Batzuk trenean, besteak metroan, busetan,
autoz, motoz... Bartzelonako El Prat nazioarteko aireportua blokeatzera doaz.
155 hegaldi bertan behera utzi behar
izan dituzte, AENAri kalte ekonomiko
eta buruhauste izugarriak eraginez.
“16:00etan hasten naiz berez lanean,
eta gaur 18:30ean iritsi naiz, autopistatik
oinez etorri behar izan dut”, esan digu aireportuko terminal barruan bidaiariei kafeak
eta ogitartekoak saltzen dizkien langileak.
“Epaia ateratzen denean, egiten ari
garena utzi eta berehalako mobilizazioa
deitzen dugu”, iragarria zuten Tsunami
Democràtic izeneko ekimen misteriotsutik. Inork ez zekien nor zegoen atzean
eta zein zen plana. Indarrak mugikorre-

ko Telegram aplikazioko kanala sustatzen jarri zituzten eta olatua hortik sortu
zuten. Emaitza: ekintza politikora zuzendutako talde honetan 360.000 lagun

Zenbat denboraz
eutsiko diote
mobilizazio maila
honi herritarrek?
Zer bilakaera izango
du moduetan?
daude izena emanda. Mundu osoan ez da
parekorik. Baina nor dago Tsunami Democràtic ekimenaren atzean? Independentismoaren sekretu gorena da.
Urriak 27, 2019

victor serri / la directa

26 І nazioartea

greba orokorra. Ostiralean milaka eta milaka lagunek bat egin zuten protestarekin.

“Tsunamiren webgunearen domeinua
uztailetik zegoen erregistratuta. Mugikorretarako prestatu duten aplikazioa
ez da bi egunetan egiten. Hilabeteak zeramatzaten hau prestatzen. Lan egiteko daukaten maila sofistikatuagatik, eta
proposatzen dituzten soluzio teknologikoengatik, ondorio bakarrera hel naiteke:
2017ko urriaren 1a planifikatzeaz arduratu zirenak daude Tsunami Democràticen atzean. Hau aurrez ikusia dugu”. Enric Luján segurtasun digital kontuetan
aditua da, Cripticako kidea eta Resistencia
Digital liburuaren egileetako bat da. Bere
ustez, Espainiako Poliziaren muturren
aurrean 7.000 hautesontzi banatu eta
gordetzeko operazioaren antz handia du
Tsunamiren lan egiteko moduak. “Soluzio
teknikoak bertikalki kudeatzen ditu elite
tekniko klandestino batek, oso kualifikatuak dira, agian ez dira Espainian ere bizi,
eta ondoren sozializatu egiten dituzte
gainontzekoon artean”.
Eldiario.es hedabideko Arturo Puente
kazetariak Tsunamikoekin mintzatzea
lortu du. Bi aireportu kolapsatzen saiatzeko hiru hilabeteko itzalpeko lana artikuluan argitaratu duenez, mugimendu
sozialetan eta ezkerreko independentisUrriak 27, 2019

moan ibilbide ekintzailea egin duten herritar talde baten ekimena da Tsunamia,
eta erabateko sekretismoan ari dira lanean. Dozena erdi bat hasi ziren lanean
uda hasieran, epaiari eman beharreko
erantzuna manifestazio batetik harago
joan behar zela uste baitzuten.

Astebetean 600
zauritu, 194 atxilotu
eta 28 preso
gehiago; lau lagunek
ikusmena galdu dute
pilotakaden ondorioz
eta manifestari bat larri
dago ospitalean
Behin Tsunamiaren marka prest zeukatela, gainontzeko alderdi eta eragile
subiranistei aurkeztu zieten. Denei adierazi zieten ekintza ez-biolentoen kate bat

egingo zutela. Independentziaren aurkako rol aktiboa jokatu zuten enpresen
aurka egin behar dela defendatzen dute,
baita ekonomiaren edo komunikazioen
puntu estrategikoak boikoteatu behar
direla ere. Bilera horietan egondako pertsona batek Puente kazetariari adierazi
dionez, “alderdiek babesa eman zioten,
zegoen gauza bakarra zelako, epaiari
eman beharreko erantzuna pentsatzen
ari ziren bakarrak zirelako”. Mugimenduaren helburua: Kataluniarentzat autodeterminazioa eta preso politikoen
askatasuna. Egingo zituzten ekimenen
xehetasun guztiak jakin ez arren, eta abisatuta egon arren ziurrenik gauza batzuk
ez zitzaizkiela gustatuko, sare sozialetan
bultzada eman zioten irailaren 2an Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Anna
Gabriel, Jordi Sanchez eta Jordi Cuixartek,
batzuk aipatzearren.
Urriaren 14an epaia atera zen egunean, milaka lagunek El Prat aireportua
blokeatuta zeukatela, Pep Guardiola jarri
zuten BBCn hizketan mugimenduaren
izenean. Ondoren, ekimena amaitutzat
eman zutenean, infiltrazioak ekiditeko
pentsatu duten aplikazioa jarri zuten
jendearen eskura, hurrengo ekimenak

dani blanco
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askatasunaren ibilaldiak. Milioi bat lagunetik gora izan dira Askatasunaren Ibilaldietan parte hartzen.

horren bidez egingo dituztela jakinaraziz. Konfiantza sareen bidez zabaltzen
ari diren QR kodeen bidez aktibatzen
da aplikazioa eta ekintzaileentzat dago
pentsatua.
Aplikazioaren diseinua maisulana dela
uste du aurrez aipatu dugun segurtasun
digitalean aditu Enric Lujánek. “Errepideen mozketak eta azpiegiturak gerarazteko abisuak soilik bertan daudenei helduko zaizkie, geolokalizazio datuei esker.
Gainontzeko erabiltzaileei ez zaie ezer
helduko”. Aplikazioaren arduradunek
argi eta garbi jakingo dute zenbat jende
dabilen non. Poliziak aplikazioa jaitsiz infiltratzen saiatzea alferrikakoa izango da,
soilik informazioaren parte txiki batera
izango baitute sarbidea.
Bartzelonan gauetan izan diren istiluek askoz ere lerroburu gehiago eragin
badituzte ere, arduradun politiko espainiarrak Tsunami Democràtic gerarazten
saiatzen ari dira. Horren erakusle dira
Marlaska barne ministroak agindu izana
mugimenduaren atzean nor dauden ikertzea, baita epaitegiek beren webguneak
blokeatzea ere. Internet ezin da zentsuratu ordea, eta dagoeneko erreplikak atera
dira, pedrosanchez.cat adibidez.

“Tsunami aplikazioa milaka lagunek
instalatzen dutenean, elite politiko eta
teknologiko txiki batek, gaitasun operatiboa izango du herrialdea gerarazteko,
deialdi deszentralizatuak eginez denbora
errealean, erabateko opakutasunetik”,
borobildu du Lujanek.

Espainiak ez du barkatzen
Urriaren 1eko erreferenduma antolatu
zutenen aurkako epaiak izugarrizko lurrikara ekarri badu ere, epaiketa gehiago daude zerumugan: azaro amaieran
Carme Forcadell buru zen Parlamentuko mahaiaren aurkakoa, desobedientzia
egotzita; 2020ko urtarriletik aurrera
Trapero eta Esquadra Mossoen arduradun ohiak epaituko dituzte Espainiako
Auzitegi Nazionalean matxinadagatik;
ondoren, Quim Torra presidentearen
txanda izango da Generalitateko leihoan
jarritako lazo horiagatik desobedientzia
leporatuta; Oriol Junquerasen bigarrena
zen Josep Maria Jovéri urriaren 1aren
antolaketa logistikoa egozten diote; 30
goi kargu, kazetari eta enpresari ere
epaituko dituzte Bartzelonako instrukzio epaitegietan erreferenduma antolatzeaz akusatuta; eta Independentziaren

Aldeko Udalerriak elkarteko 16 alkatek
ere epailearen aurretik pasa beharko
dute erreferenduma prestatzen laguntzea egotzita.
Espainiak ez du barkatu 2017ko matxinada, eta ez du barkatuko urriaren
14an hasitakoa ere. Jada jipoitu, atxilotu eta espetxeratutako ehunka herritarrez gain, epe laburrean sarekadak,
mugimenduen kriminalizazioak eta legez kanporatzeak ezin dira baztertu.
Espainiako Konstituzioaren 155. artikuluarekin Kataluniako autonomia bertan behera uztea, 162.a edo Segurtasun
Nazionalerako legea aktibatzea baztertu
gabe. Horretan ere trebatzen ari dira,
ordea, kataluniarrak: Tsunamiak ez du
aurpegi fisiko ikusgarririk, eta kalean
uneoro egonagatik ere CDRek aspaldian
ez dute “aurpegirik”.

Aurkakotasunetik
helburu partekatuetara
Zenbat denboraz eutsiko diote mobilizazio maila honi herritarrek? Jarraitzekotan, zer bilakaera izango du moduetan?
Orain arteko jarrerei eutsiko diete alderdi
independentistek eta Kataluniako erakundeek? Noraino sakonduko du estaUrriak 27, 2019
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tuak errepresioan eta zer eragin izango
du horrek? Epe laburreko galderak dira
horiek, epe ertain eta luzerako agertokiak
baldintzatuko dituzte erantzunek.
Epe ertainari eta luzeari heltzea
ezinbestekoa zaio independentismoari.
Erreferendumaren arduradun politiko
eta sozial nagusien aurkako epaiak piztu
du azken matxinada, eta azken egunetan errepresioaren aurkako aldarriek
pisua irabazi dute. Baina aurkakotasunetik proposamenak egitera igarotzeko
beharra ikusten dute askok, matxinada
ez dadin bere horretan ito.
Gutxieneko aldarrikapenak jasoko lituzkeen programa bat adostea izan daiteke aukeretako bat. CUPek hiru puntu
aurkeztu ditu, ekintza batasuna helburu: errepresioaren amaiera eta amnistia
osoa; politika sozial eta ekonomikoak
garatzeko askatasuna estatuaren inposaketarik gabe; eta autodeterminazio
eskubidea. Mobilizazioa iraunkorra eta
masiboa bai, baina jendearentzat luzarora sostengarria egitea ere gakoa izango
da. Desobedientziaren arloan, Tsunamiak dio “hilabete eta urteetako” ikuspegiarekin ari dela lanean. Bada proposamenik, beraz.
Epe luzerako estrategia eta helburu
partekatuak lortzeak are zailagoa ematen du, baina nahitaezkoa izango da
erresistentziatik harago joan nahi badute. Korapilo asko ditu independentismoak askatzeke zentzu horretan. Ahaztu
gabe aurrean batasun nazionala eta autoritarismoa zainetan daramatzan Espainiako Estatua duela, Euskal Herrian
ikusi dugu noraino hel daitekeen. Eta ez
gaitezen engaina: estatua ahul egon daiteke argudioetan, baina indartsu dago
oso gaitasun errepresiboan, eta horrekin
nahikoa du. Izugarria da azken urteotan
independentismo katalanak egindakoa,
baina askoz gehiago egin beharko du
bere askatasunak irabazteko. Eta herritar gehiagoren parte hartzearekin.
Urriaren 14an hasitako astean independentistek haien burua indartu dute nabarmen, baina ziurrenik ez dute jende
berri askorik erakarri kausara.
Ziklo berria zabaldu dute katalanek.
Zer ezaugarri zehatz izango duen aurreikusteko goiz da, baina atzera bueltarik
gabeko urrats praktiko eta emozionalak
egin dituzte berriz ere herritar askok.
Borroka lezio gogoangarria eskaintzen
ari da Katalunia bigarren matxinada honetan. Edozer gauza gerta liteke datozen
asteetan, baina ikusiak ikusi, baliteke
onena iristear egotea.
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gorka bereziartua

«Kolektiboki funtzionatzeak
iraunarazi du Argia»
Argiaren mendeurrenean proiektu hau azaltzen duen tajuzko zerbait
egin nahi genuen. Ondorengoek ere ulertu dezaten ekonomia
kapitalistak esplikatu ezin duena: nola iraun duen langileena den
euskarazko proiektu batek hainbeste urtean. Gorka Bereziartuak idatzi
du Argiaren liburu gorria eta Argia Jendeak etxean jaso dugu astekari
honekin batera. Irakurri eta gustuko dugunok erabili eta zabaldu
ditzakegu bertako edukiak lagunartean, lanean zein aktibismoan.
lander arbelaitz / estitxu eizagirre

Ez gara neutralak du izenburu
Argiaren mendeurrena baliatuz
argitaratu berri dugun liburuak.
Baina espero zitekeenaren aurka, ez
da historia liburu bat. Zergatik?
Hasieran bai izan genuen historia liburu
bat egiteko asmoa eta Argiako kolaboratzaile bati proposatu ere
egin zitzaion, baina horretaz hitz egiteko bildu ginenean, Argian ibilitako jende esanguratsuaren iritzia
entzunda, ondorioa atera
genuen beharbada ez zela
hori une honetan egin
behar genuen liburu mota.
Denok dakigu 1919-2019
bitartean zenbat turbulentzia izan diren Euskal
Herrian eta zenbat haustura. Argiaren historia
ere ez da lerro jarraia
izan, eten puntu asko
eta momentu batzuetan hausturak ere izan
ditu. Horren azalpen oso eta
koherente bat emateko ezinezko oreka
batzuk egin behar ziren, beraz, zuzenean
asmo hori alboratu egin genuen.

DANI BLANCO

Behin proiektu hori alde batera utzita,
niri iritsi zitzaidan mendeurrena baliatuz Argiaren inguruko liburu bat egiteko
enkargua, baina etxe honetan ohikoa den
moduan, askatasun osoa emanaz liburu
horren edukiaz. Eta zeri heldu diogu?
Bada, egungo Argia esplikatzeko funtsezkoak diren momentuei. Beraz, badu zerbait historiatik, baina
batez ere gure funtzionatzeko filosofia azaltzen du liburuak. Hasiera puntu bat jarri behar
zen historian eta 1980a
jarri dugu abiapuntu.

Nolakoa izan da
idazketa prozesua?
Nahiko korapilatsua. Liburu hibrido bat da. Gai
historikoak baditu, badu
kronika puntu hori. Baina Argian funtzionatzeko
dugun filosofia esplikatzeko saiakera ukitu bat eman
behar izan diot. Liburuan ematen diren
iritzi asko nireak dira, baina nahi nuen
lantaldea islatuta egon zedin eta saio ba-

tzuk egin genituen, batez ere erredakzio
bileretan, ideiak kontrastatzeko. Beraz,
halako Frankenstein moduko bat da.

1980ko hamarkadako Argia hartu
duzu gogoetarako oinarritzat.
Zergatik?
1980an gertatu zelako aldaketa garrantzitsu bat, izenetik hasita: ordura arte Zeruko Argia zen eta orduan Zeruko galdu egin
zuen. Une horretan pasatu zen enpresa
fraide kaputxinoen eskuetatik langileen
esku egotera eta kooperatiben filosofiarekin funtzionatzera. Nik uste aldaketa
horrek baduela loturarik garai hartako espirituarekin: Zeruko Argia 60ko eta 70eko
hamarkadetan zehar geroz eta gehiago
joan zen bihurtzen euskaldungo aurrerakoi eta antifrankistaren ahotsa. Baina
70eko hamarkadaren bukaeran giza-talde
hori artikulatzen zuten hainbat alderdi
politikok prentsa elebidun eta argi esateko diglosikoaren aldeko apustua egin
zuten. Beraz, 80ko hamarkadan apustu
arriskatua egin zuten Argian jarraitzea
erabaki zutenek, zeren korronte nagusiak esaten zuen euskara hutsez prentsa
egiteak ez zuela etorkizunik. Talde horrek 80ko hamarkada osoan izan zuen
Urriak 27, 2019
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tatzen dugu errealitatea, hau da gure
ikuspuntua, eta horren barruan zintzoak
izango gara. Hau da: izango dugu ikuspegi
nahiko zabala, hasierako usteak zalantzan
jartzen dituzten gauzak ere kontatzeko.

Gu ez gara neutralak, baina beste
hedabideak ere ez...
Ez, noski. Inor ez da neutrala. Zintzotasunez adierazten dugu ez garela neutralak
eta gainera gizarte proiektu bati atxikita
dagoen hedabidea garela. Argia irakurtzen duenak badaki hau medio euskaltzalea dela, Euskal Herri euskaldun baten
alde hartuko diren neurri politikoak babestuko dituela, badaki medio aurrerakoi bat garela, kolektibista... balio batzuk
nahiko argi ikusten dira Argia irakurrita.
Gainera, ez dut uste egoera batzuen aurrean neutral izan nahia bera ona denik.
Batzuetan debate publikoetan halako dikotomia faltsu batzuk planteatzen dira:
"Ez matxismoa eta ez feminismoa"... Argia irakurtzen duenak ez ditu behintzat
dikotomia faltsu horiek ikusiko.

kemenari esker erakutsi da posible dela,
eta gainera askok etorkizuna ere euskara
hutseko medioetan ikusten dugula.

80ko hamarkadako Argiero horiek zer
ekarpen egin zuten?
Talde horrek momentuan ikusi zuen
prentsa elebidun-diglosikoak ez zituela asetzen euskaraz bizi nahi duen herri
baten betebeharrak, bi mailatako hizkuntzak sortzen direlako: gauza inportanteak
esateko gaztelania edo frantsesa, eta periodikoa osatzeko pieza batzuk euskaraz.
Argieroek asmatu zuten ikusten horrela
ez zela hizkuntza normalizatuko, eta beraz, behar zela euskara hutsez funtzionatuko zuen hedabide bat, eta gainera
filosofia berezi batekin: langileek medio
horrek hartutako erabaki guztietan azken
hitza edukitzea, izatea hedabide bat independentea bai alderdi politikoekiko, bai
beste enpresekiko eta beste interes taldeekiko. Eta edukitzea jarrera autonomo
eta transgresorea. Alegia, ez izatea soilik
unean euskaraz egiten zen horren isla;
euskararenak izan daitezkeen terreno berriak bilatzea baizik.
Geroztik euskarak egin duen eboluzioan rol garrantzitsu eta sarri aitortu gabeko bat izan zuten. Ez da ahaztu behar
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80ko hamarkada osoan aldizkaria aurrera
atera zutela ezer kobratu gabe, beste leku
batzuetan lan eginez soldata ateratzeko
eta astekaria lan militantearekin eginez.
Ez zuten aldizkaria mantendu soilik, hobetu ere egin zuten, eta azpiegitura ekonomiko oso bat sortu zuten horren inguruan, Argia lagunduko zuen enpresa
sare baten bidez; eta gainera izan ziren
motorra ondoren Euskaldunon Egunkaria
sortzeko. Hamar urtean egin zutela kontuan edukita, ez da meritu makala!

Kokapen kontuak kapituluan diozu
kazetariari objektibotasuna eskatzea
baldintzapen sozialez ahaztea dela.
Zer pentsatzen duzu "kazetaritza
objektiboa" deitzen zaion horri buruz?
Ez dela existitzen. Komunikazio zientzietan nahiko onartutako gauza da objektibotasuna ez dela existitzen. Baina
hala ere, badira gizartearen aurrean bere
burua oraindik horrela aurkezten duten
medioak. Normalean izaten dira, ez-objektiboak izanik, izaera objektibatzailea
dutenak. Hau da, lortzen dute beraiek
kontatzen duten errealitatea neutraltzat
hartzea. Kazetariok jarrera zintzoago bat
eduki behar dugula uste dut. Esan behar
dugu: ez gara neutralak, hemendik kon-

Liburuan diozu 2008an, Lehman
Brothersen kiebraren ostean, gauzak
aldatu egin zirela Argian.
Argiarentzat ekonomikoki urte txarra
izan zen. Gainera, begiratzen genuen inguruan panorama nola zegoen eta zein
enpresa ari ziren ixten edo kaleratze handiak egiten... Euskarazko hedabide txiki
batetik ikusita, momentu nahiko beldurgarria izan zen. Gainera 2009an 90 urte
betetzen zituen Argiak, beraz, bazen halako une delikatua, batzuoi zalantza sortu
zitzaigun: "Iritsiko gara 100 urte betetzera?". Bazirudien mundua pikutara zihoala.
Langileok bazkideak gara eta Bazkide Batzarrak egiten ditugu nahiko maiz,
enpresaren norabideaz hitz egiteko. Urte
bukaera zen, zenbaki nahiko txarrekin...
eta Bazkideon Batzarrean garai hartako
zuzendaritzako kide batek esan zuen: "Gu
konbentzituta gaude elkarrekin gai izango
garela egoera honi buelta emateko". Ez ziren hitz arranditsuak izan, baina balio izan
zuten ulertzeko hemen kolektiboki funtzionatzen dela eta lantalde honen lan egiteko gaitasuna, konpromisoa... horrelako
balioak direla Argia iraunarazten dutenak.
2008a oraingo lantaldearentzat halako
momentu fundazional bat izan zen, zeren
bazen jendea hamarkadak zeramatzana
Argian, beste batzuk sartu berriak ginen,
eta egoera oso estu horri elkarrekin egin
genion aurre. Horrek asko trinkotu zuen
taldea. Konbikzio bat eman zigun: honetatik ere atera gara elkarrekin lan eginda.
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Garai hartan Pello Zubiriak jarri
zuen mahai gainean zer aldizkari
mota ari ginen egiten eta zer egin
behar genuen.
Gogoan dut titular bilera bat: ostegunez
astekariaren azala definitzen arituko ginen, eta Zubiriak esan zuen: "Badirudi
katalogo bat egiten ari garela, eta bitartean mundua su hartzen ari da". Askotan
eszenak gogoratzen ditugu; kezka transbertsalagoa izango zen, baina "katalogo" hitzak niri behintzat asko pentsarazi
zidan. 2007-2008ko krisian oso modu
argian ikusi zen gero Naomi Kleinek esplikatu zuen shock doktrina: botere jakin
batzuek nola baliatzen duten egoera finantzieroa mundu mailako desjabetze
prozesua martxan jartzeko. Horren aurrean gizartea ere asko aldatu da azken
hamar urteotan. Guk nahiko hasieratik
eduki genuen txipa gizartearen aldaketa
horri erantzuteko eta desjabetuak izaten
ari ziren horiek erdigunean jartzeko.
Horrek eman zion Argiari kazetaritza funtzio argi bat.
Bai, eta sinesgarritasuna. Mugimendu
handi batzuek lortu zuten nolabait gizartean zegoen ezinegon hori erdigunean
jartzea: izan Occupy Wall Street, M15, geroago Nuit Debout... Baina krisiaren hasierako uneetan hedabide nagusien mezua
zen "gure aukeren gainetik bizi izan gara,
gerrikoa estutu beharko dugu, ez dago dirurik hainbat eta hainbat gauza ordaintzeko"; eta ia-ia luxu gisa aurkezten zituzten
osasungintza publikoa, hezkuntza, edo halako oinarrizko gauza asko. Hori gertatzen
hasi zenean eta diskurtso mota horiek
oraindik nagusi zirenean, Argia dagoeneko beste ikuspegi batzuk ematen ari zen.

Nola ikusten duzu Argia egun?
Bere komunitatean ongi txertatutako hedabidea da eta sustrai sakonak ditu euskal gizartean, baita gehiengoaren mesedetan lan egiten duten kolektibo eta
mugimenduetan ere. Komunitate hori da
Argia biziarazten duena eta beti izan da
horrela. Zeruko Argiaren garaia ere ez da
ulertzen bizitzen jarraitu nahi duen Euskal Herri honekin lotuta ez bada. Alde
horretatik sendo ikusten dut. Testuinguru zail batean baina konbikzioarekin
eta sustrai sendoekin lan egiten duen
proiektua gara.
Gerora politika instituzionalean
amaitu duen batek, 2008ko ildo
aldaketaren ostean, aurpegiratu
izan zigun "lerratuegiak" geundela.

Zerekin gaude lerratuak?
Gizarte hau gehiengoaren onerako eraldatu nahi duten ideiekin. Gure oinarria
hori da, gehiengoaren onerako diren balio batzuen arabera informatzea. Adibidez, Klima Larrialdiaz mundu guztiak
hitz egiten du orain baina Argia hortik
harago doa, ez du zerikusirik noizean
behin marketing ekintzak egitearekin,
jarraipena egiten diegu Klima Larrialdia
hemen eta orain eragiten duten neurri
zehatzei eta planteatzen dugu, baita ere,
zer egin dezakegun Euskal Herrian guk
sortzen dugun kutsadurari aurre egiteko.
Politikoki, Euskal Herria zazpi lurralde
dituen herria dela erakusten dugu. Genero aldetik, feminismoek egin dituzten
ekarpenak gure ildoan islatzen ditugu.
Kulturan saiatzen gara entretenimenduaren zaratatik apartekoa dena ekartzen...

ra ere egiten: euskara desagerrarazteko
egon den politika sistematikoak zer harreman duen kapitalismoarekin. Europan
estatu nazional handiak sortu zirenean
bazuten bokazioa merkatu handi bateratuak sortzeko. Eta merkatu horiek behar
dute hizkuntza nagusi bat, horrela, adibidez, Madrilen ateratzen den egunkaria
Espainiako Estatu osoan irakur daiteke.
Hori bera egin behar bada tokiko hizkuntzetara egokituta, kostuak handitzen dira
eta abar. Batzuetan hizkuntza politika egiten da pentsatuz hemen egin behar den
gauza bakarra hizkuntza aldatzea dela,
beste ezer ukitu gabe. Argiaren ibilbideak
erakusten du, nire ustez, gauzak egiteko
modua ere aldatu behar dela. Euskarak
bizi izan duen degradazioa eta ia desagerpena ez da ulertzen gure bizitzaren beste
alor askok bizi izan duten degradazio eta
suntsipena ulertu gabe. Horren ondorioak
atzera itzularazi nahi baditugu, dena osotasun bezala ulertu behar dugu.

Balio horien arabera informatzeaz
gain, koherentziak eskatzen du
gure eguneroko lanean balio horiek
Zein dira Argiak dituen erronkak?
aplikatzea. Adibideren bat azalduko?
Berrantolaketa prozesu bat egin genuen, 101. urtea ere egin beharko dugu...
abiatu zena soldata sistema horizon- Kezkatuta nago teknologian daukagun
taltzetik, eta ondoren ardurak banatu dependentziarekin. Liburuan azaltzen da
80ko hamarkadan Argiako taldeak
genituen. Hori aldaketa oso indarlortu zuela XX. mendeko hedatsua izan da: lehen ere ez zen
bide bat egiteko behar ziren
sistema oso bertikala, baina
ekoizpen bitartekoen jabe
soldatak berdinduta, eta
Burujabetza
izatea. Hau da, aldizkaria
ondoren oinarri materialetik abiatuta arduteknologikoaz gogoeta zeukaten, inprimategia
bai, eta azpiegitura
rak ere berdintzean,
egin beharra daukagu. ere
informatikoa. Burujabe
jendea hasten da bere
Bestela, eduki oso
ziren produkzio prozebaitatik ateratzen
funtzionamendu berkonprometituak landu suan ere.
tikalago batean atera
Paperetik digitalera
arren, kanalak
ezingo zituenak. Funpasatu garenean, badiasko baldintzatu
tzionamendu horizontara gauza batzuk ez ditugaitzake”
lagoek aukera ematen dute
gunak guk erabakitzen, ez
pertsona bakoitzak bere irudidituenak estatuak ere erabakimena eta ardura maila garatzeko. Be- tzen, zuzenean Silicon Valleyko bulego
rrantolaketa hori ez da inoiz bukatzen, batean erabakitzen dira. Guk gure inpertsonen egoerak ere aldatzen dira, formazioa sare sozial komertzial babeti ari gara aldaketak egiten.
tzuen bidez zabaltzen dugu eta gure
komunitateko jende asko hor aurki"Mundua ez zetorren programatuta
tzen dugu. Burujabetza teknologikoaz
Argia bezalako proiektu
gogoeta egin beharra daukagu. Badira
komunikatibo bat 100. urteurrenera
alternatibak eta Euskal Herrian alteriristeko" irakur dezakegu liburuan.
natiba horietan lanean ari diren koEta zergatik iritsi da beraz?
lektiboak, Argiaren filosofiarekin bat
Jende askoren ekarpenagatik, lan militan- datorren funtzionamenduarekin: softteagatik eta batzuek ukatzen jarraitzen ware librea. Zerbait egin behar dugu
duten arren, badagoelako Euskal Herria beste tresna batzuekin eta beste era
izena duen zerbait, identitate kolektibo batean funtzionatzeko. Bestela, idazten
bat, pertenentzia sentimendu bat, hizkun- ditugun artikuluetan eduki oso kontza bat, eta horrek iraun dezan lan egiteko prometituak landu arren, kanalak asko
prest dagoen jendea. Liburuan saiatu naiz baldintzatu gaitzake eta horrek beldusarri euskalgintzatik egiten ez den lotu- rra ematen dit.
Urriak 27, 2019
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Erri

oraren eskutik

sortu da
Agerraldia taldea
Talde sortu berriak Nafarroako erdialdean
eta hegoaldean eragin nahi du. Errigora
egitasmoaren harreman sarea eta diru iturria
baliatuko ditu euskararen ezagutza, erabilera eta
euskararen aldeko jarrerak bultzatzeko.
onintza irureta azkune

idoia zabaleta / foku

E

rrigora elkarteak elikadura burujabetza eta euskara lotzen ditu. Nafarroako hainbat elikagai saltzen ditu
eta euskararen inguruan lanean ari diren
eragileentzat dirua jasotzen du. Elkarteak
bazuen kezka bat: euskararen aldeko
Euskarari Puzka kanpaina bertan behera geratuko balitz zer geldituko litzateke
Nafarroako erdialdean eta hegoaldean?
Hala, euskarara bideratutako taldea
sortzea erabaki dute eta duela oso gutxi
abian da. Euskaltzaleak eta euskaldunak
bildu dira, asko euskaltegietako eta ikastola inguruko nafarrak. Hasi dira lanean,
eta hainbat herritan Agerraldia taldea
aurkeztu dute. Taldearen berri emateaz
gain, haien herrian euskara bultzatzeko zein behar dituzten gogoetatzeko eta
aztertzeko eskatu diete. Haizea Lizarbe
tafallarra Agerraldiako partaideetako bat
da eta berak azaldu digu mota askotako eskaerak espero dituztela. Herri batek euskararen aldeko lasterketa prestatu nahi izango du; beste batek formazio
ikastaroa eskatuko du. Herriaren neurria
gainditu eta geografia zabalagoan antolatzekoak ere izan daitezke. Esate baterako, UEUren udako ikastaro bat presta
dezakete Tuteran. Herri mailako gauza
txikiak eta geografia zabalagoko gauza
handiak. Izan ere, Errigorak baliabide
ekonomikoak bideratzeaz gain, sare zabala osatzen du Nafarroatik kanpora eta
urte hauetan garatutako harreman sarea
baliatu nahi dute Agerraldiakoek. Azaroan berriz joango dira herrietara, propoUrriak 27, 2019

Agerraldia taldearen aurkezpena urriaren 13an egin zuten Tafallan. Errigorak udazkeneko
‘Euskarari puzka’ kanpainako saskiak salgai jarri zituen. Aurki hasiko da kanpaina.

samenak jasoko dituzte, beharrak antzemango dituzte, eta asmoa da 2020rako
agenda moduko bat prestatzea.
Edozein alorretako ekarpenak jasotzeko prest dago taldea, izan kirol arlokoak, eremu sozioekonomikokoak, kulturakoak, aisialdikoak, erakunde publikoei
eragiten dietenak...
Orain arte Errigorak baliabide ekonomikoak AEKren, Ikastolen Elkartea-

ren eta Sortzenen eskura jarri ditu. Hiru
eragileak ez dira zuzenean Agerraldiako
partaide, baina lankidetza estua izango
dute. Hemendik aurrera Errigoraren bidez lortutako dirua bi norabidetan banatuko da, batetik, orain arte bezala AEK-k
Ikastolen Elkarteak eta Sortzenek jasoko
dute, eta bestetik, Agerraldia taldeak jasoko du herrietako eskaerei erantzun
ahal izateko.
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‘native land’ mapa interaktiboa

Norenak ziren
ni bizi naizen
lur hauek?
Kanadarrak ‘Native Land’ mapa interaktiboan etxeko
helbidea sartu du eta tresnak esan dio Musqueam,
Squamish eta Tsleil-Waututh komunitateak bizi zirela han.
Victor Temprano programatzaileak ez du bitxikeria moduan
abiatu halako mapa bat, munduko edozein biztanlek bere
buruari galdera hau egitea nahiko luke: norena zen lur hau?

'Native Land' mapa interaktiboa
helbide honetan aurkituko duzue:
native-land.ca

onintza irureta azkune

N

ative Land mapa interaktiboak
Amerikako eta Ozeaniako herri indigena ugariren eremuak zein diren adierazten du. Europarrek eragindako genozidioaren aurreko lurralde eta
hizkuntzak ikus daitezke, baita gaur egun
bizirik daudenak ere.
Victor Temprano programatzaileak
abiatu zuen egitasmoa eta gaur egun
hainbat boluntario eta ordainpeko langile ari dira lanean. Osatzen ari diren mapak ez du perfektua izan nahi, mapak ez
ditu akademiaren baldintzak betetzen,
baina ez da hori helburua. Temprano
bera ez da jatorriz kanadarra eta bere
buruari galdera horixe egin zion: Nor
bizi ote zen hemen? Zer da kolonizazioa?
Kanadako programatzaileak nahi du herri indigenen lurraldeen eta hizkuntzen

gaineko ezagutza izatea biztanleek, eta
batik bat, kolonizazioari buruzko kontzientzia hartzea.
Mota askotako erabiltzaileak irudikatu dituzte mapa interaktiboan lanean
ari direnek. Batetik, jatorrizko lurraldeetakoen ondorengoak ez direnak dituzte
buruan, eta bestetik, Kanadara, Amerikako Estatu Batuetara edo Latinoamerikara etorri berriak direnak. Beste modu
batean bada ere, herri indigenentzat balio handia izan dezakeela uste dute. Bestalde, hezkuntza sistemarako tresna oso
garrantzitsua dela diote, eta badakite
hasi lehen hezkuntzako irakasleak eta
unibertsitatera artekoak mapa erabiltzen ari direla ikasgeletan.
Herri indigena bakoitzaren gainean
klikatuz gero, herri horren hainbat adie-

ra, hizkuntza, grafia eta komunitatearen
webgune eta iturriak agertzen dira. Informazio asko dago dagoeneko, baina mapa
elikatzeko iturriak aurkitzea ez da erraza.
Alde guztietatik biltzen dute informazioa:
interneten dauden mapak, komunitate
indigenek eskainitakoa, herri zehatzei
buruz egindako lan akademikoak... eta
azken-azkenik kolonizatzaileek egindako mapak. Horiek kontu handiz darabiltzate, akats asko dituztelako. Bati baino
gehiagori bitxia egingo zaio ikustea nola
koloreek elkar zapaltzen duten (kolore
bat, komunitate bat) eta mugak nola ez
diren zurrunak. Europarron betaurrekoetatik begiratuta, gauza bat esan nahi
du lurraren jabetzak, eta herri indigenek
oso bestela ulertu dute eta ulertzen dute
lurrarekin duten harremana.
BABESLETZA:

Bixita ezazu: www.lehenhitza.eus
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Baginismoa

Konponbide errazeko
zailtasuna
Baginadun gorputz askorena da zailtasuna. Jendarteak ez
du batere ezaguna, ezta lagun eta familiartekoek entzuna.
Ezintasuna da, baina zer da? Galdera bakarrari erantzuteko
hamaika bide. Zer da plazera? Zer sexualitatea? Zer da alua?
Zer bagina? Zer osasuna? Zein da zailtasuna? Zein ezintasuna?
Baginismoaz eta hark barnebiltzen duen munduaz hitz egin
digu Nahia Rojo Bustinduy sexologo eta psikologo ermuarrak.
ainhoa mariezkurrena etxabe
IZARO MARIEZKURRENA ETXABE

B

agina uzkurtu egiten da, ezin da
ezer sartu: ez tanpoirik, ez atzamarrik, ez zakilik, ez dildorik, ez
ezer. Muskulu pubokosigioa ustekabean uzkurtuko da, pareta moduko
bat eraikiz. Fisioterapeuta askok kontraktura gisa definitzen dute. Mina eta
ezina da zerbait sartzean sentitzen dena
eta hori “arazo” bilakatzen da.
Emakumeen gorputzaren inguruan
ezjakintasun handia dagoela iritzi du
Rojok. Baginismoa, esaterako, oso ohikoa den zailtasun bat da emakumeen
artean, kontsultara doazen %15 inguru hargatik gerturatzen dira. “Ohikoenetarikoa da, baina isilena ere bai”, dio
adituak. “Sexu heziketan lanketa handia
egin beharra dago. Baginismoaz ez da
asko hitz egiten lagunartean. Isiltasun
horrek terapian hastera eramaten ditu”.
Baina, “zorionez”, arazo honen aurrean
emaitzak oso onak direla esan du, ia guztiek, “guztiek ez esateagatik”, gainditzen
baitute. “Ikasitakoa desmuntatu eta berriro hastea besterik ez dago, ariketa
batzuekin batera, noski”.

Heziketa sexuala lehenik

Desirak deitu diote Rojok eta lantaldeak
esku artean duten proiektuari. Bilbon
eta Ermuan kontsultak egiteaz gaindi,
sexu heziketaz arduratzen dira eskoletan, familiekin zein irakasleekin. “Gaurko haur eta nerabeen aurrean ez egin
aluaren marrazkirik, ezta argazkirik eraUrriak 27, 2019

kutsi ere”, dio ironiaz. Izan ere, garrasiak, nazka aurpegiak eta bizkarrak dira
aluari buruz hitz egitean erakusten dutena, zikina eta negatiboa delakoan. “Harrigarria da nola batzuetan mutilek ezagutzen duten alua hobeto neskek baino.
Nola da posible egunero ikus dezakegun
zerbait ez ezagutzea? Marrazten ez jakitea? Ikusi nahi ez izatea? Eta zer esanik
ez ileekin baldin bada. Zer gertatzen ari
da ileekin? Nerabeak ez daude honetara
ohituta ez delako ikusten dutena. Haien
erreferentzia sexuala pornoa da eta irudikapen desegokia egiten dute”.
Lanketa hau emakumeen
ahalduntzea ere badela sinesten du, gorputzeko
atal bat sentitu eta gozatzeko aukera ematen duelakoan: “Zure
gorputzeko atal bat
da, atal polit bat. Ezagutu, jolastu, ikasi, gozatu eta lasaituko zara,
ziur”. Sexologo askoren
jarduna mugatuta dagoela ere aipatu du, gauza
asko uzten dituztela kanpoan:
“Gure lantaldeak badu zerbait komunean, sexualitatea eta generoa oso
loturik ikusten ditugula. Gure lana ez
da kondoia jartzen erakustea bakarrik”.
Azken estatistika batzuen arabera kondoiaren erabilera murriztu dela kontatu
du ondoren, eta horren zergatia ez dela

kondoia jartzen jakitea edo ez jakitea:
“Nesken kasuan, kondoiak gainean eramatea “freska” izatearekin lotzen da, eta
mutilei beti prest egotea eskatzen zaie.
Hori da gaurko gizarteak dioena. Eta
gehitu horri mitoak eta usteak”.
Ezjakintasuna, ezagutza eskasa edo
esperientzia txar bat izan daitezke baginismoa pairatzen hasteko arrazoiak.

Hitz egin dezagun aluaz

“Hortaz, hitz egin dezagun aluaz”, dio.
“Bagina aluaren zati bat da. Bi atal ditu:
3-4 zentimetro neurtzen ditu lehenak, kanpoko aldekoak, eta
beste 8 inguru barrualdekoak. Azken hori anestesiatuta bezala dago,
bagina barruan ez baitugu sentsibilitaterik,
horregatik ez dugu
ezer sentitzen tanpoi bat sartzerakoan”,
hasi da. Alua ezagutzea izango da, beraz,
konponbiderako lehen
pausoa: nolakoa den, zeintzuk diren atalak, zenbat neurtzen duen, non dagoen bagina kokatuta eta zein den haren funtzioa, besteak
beste. Horretarako ispilu bat hartzea gomendatzen du: “Zakila ikustea erraza da,
begiratu eta hor dago, bagina dugunok
ahalegina egin behar dugu, baina ezagutzea beharrezkoa da”.
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Zailtasun hau gainditzeko erritmoa pertsonak berak markatuko duela gaineratu
du, baina hauexek dira proposatzen dituzten pausoetako batzuk: alua marraztu, ispiluan begiratu, ukitu, lubrikatzailea bota,
jolastu, klitoria bilatu, hasieran ez sartu
atzamarra, pixkanaka punta sartu, etab.
“Ezintasuna agertzen den une horretara
pixkanaka hurbiltzea da kontua”.

Fisikoki zein psikologikoki

Egun, fisioterapeuta asko zoru pelbikoa
lantzen hasi direla kontatu digu sexologoak eta “lan bikaina” egiten ari direla. Adituen artean ezagutza konpartitu
eta elkarlanean aritzea ezinbestekotzat
jo du. Izan ere, badira gai honen inguruan ezagutza eskasa duten hainbat
aditu ere: “Jazo dira kasuak non ginekologoek, pazienteei lasaitzeko esan
arren, beren lan-tresna baginan sartzen
amaitu dutenak eta gero pazientea psikologora bidali. Guk, hala ere, beti gomendatzen dugu ginekologoarengana
joatea terapia hasi aurretik”.
Arazo honen aurrean sexologoen lana
fisikoki zein psikologikoki laguntzea da,

bai behintzat Rojok egiten duen moduan:
“Lanketa fisikorako tresnak ematen ditugu eta etxeko lanak bidali, baina baita
gaiari buruz hitz egin ere. Atal fisikoa
soilik landuta batzuetan ez da nahikoa.
Batzuetan lortzen baita dilatatzailea sartzea, botila bat ere sartuko lukete, baina
harreman erotiko batean daudenean berriro itxiko da pareta. Garrantzitsua da
jakitea zergatik gertatzen zaizun hori,
noiztik, zergatik duen zuretzat garrantzia, zergatik blokeatzen zaren, eta abar.
Bi aldeak landu behar dira, beraz, berriz
ere gorputz guztiaz gozatu ahal izateko,
gorputz guztian baitago gozamena”.

Paretak itxi, leihoak ireki

Baginismoaz ari garenean sexualitateaz
ari gara bete-betean. Ezinegona sortzen
du mitifikatuta dagoen praktika koitozentrista horren espektatibak lortu ezin izateak: “Sarketa da unibertsoaren zentroa”.
Baginismoak, ordea, emakume askori hamaika leiho ireki dizkiela azpimarratu du:
“Sarketa egin ezinak beste praktika sexual
batzuk izateko aukerak zabaldu dizkie askori. Mundu koitozentriko horretatik ate-

ratzeak fokoa lekuz aldatu eta deskubritzera garamatza. Behin adineko emakume
batek esan zidan bere bikoteak arazoak
izatea sekulako askatasuna izan zela beretzat, mundu bat ireki zitzaiola. Baginismoarekin horrelako zerbait gerta daiteke.
Momentu honetan ezin dugu praktika hau
egin, goza dezagun beste mila modutan”.
Askok bizitza guztia ematen dute baginismoarekin, sarketa egin gabe harreman sexual gozagarriak izanik. “Seme-alabak nahi dituztenean etortzen dira
kontsultara”, dio. Bestalde, zailtasunari aurre egin ondoren hainbesterako al
zen galdezka itzuli direnak aipatu ditu:
“Hau al da dena? Gehiago gozatzen nuen
lehen. Eta nik bagina barruan sentsibilitaterik ez dagoela gogorarazten diet”.
Ezintasunak, baina, beregain dauka egiteko nahia. “Batzuetan sexologoak guaiak
gara, sarketari garrantzia kendu eta beste
gauzei emateko bulkadak eman ohi ditugu, baina momentu horretan behar duena
sarketa bada babesa ematen diegu”. Hura
gaindituta, beste praktika bat baino ez dela
ulertu behar da. Hortik aurrera bakoitzaren esku dago gozamena bilatzea”.
Urriak 27, 2019
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Tithi Bhattacharya
«Familiak antolakuntza sexista
edukitzea ezinbestekoa da
kapitalismoa bideragarria izateko»
Tithi Bhattacharya Hego Asiako Historia irakaslea da, luze-zabal
idatzi du marxismoari, generoari eta erreprodukzio sozialaren
teoriari buruz eta 2017ko AEBetako greba feministaren
antolatzaileetako bat izan zen. Feminismoa % 99ren alde
(Txalaparta, 2019; itzultzailea: Danele Sarriugarte) liburua argitaratu
berri du, Nancy Fraserekin eta Cinzia Arruzzarekin batera.
Maria Colera intxausti

Zer da erreprodukzio sozialaren
teoria (EST) eta zer ekarpen egiten
dio feminismoari?
Galdera potoloa da hori. Marxismoak
dioskunez, kapitalismoan langileek salgaiak ekoizten dituzte eta ekoizpen horren bidez kapitalistek etekin batzuk
eskuratzen dituzte. Kapitalismoaren
osotasunaren ikuspegi osagabea eskaintzen digu horrek, ordea, eta, horren aurrean, erreprodukzio sozialaren
teorialariek zera galdetzen dute: salgaiak langileek ekoizten badituzte, nork
ekoizten ditu langileak? Hortxe sartzen
da gure teoria, bizitza bera sortzeko
prozesuak, langile-klasea ekoizteko eta
erreproduzitzeko prozesuak, nola gertatzen diren argitzeko.

Eta zer lotura dago bizitza sortzearen eta etekinak sortzearen artean?
Argi dago bizitza sortzea ez dela langile
-belaunaldi berriak sortzera mugatzen,
zerikusia dauka langileak langile-klaseko kide gisa eskuragarri egotearekin.
Kapitalismoak bere beharrei erantzungo
Urriak 27, 2019

tizatuagoa eta ñabardura gehiago didion klasea sortzeko premia dauka. Eta
tuena eskaintzen digu, genero-fabrika
prozesu horretan parte hartzen duten
nagusia izaten jarraitzen baitu familiak
instituzio guztiak hartzen ditu aztergai
eta, horrenbestez, oso garrantzitsua da
ESTak, langilea sortzen deneko familia
familia harreman sozial kapitalisten erizeneko unitate sozialak, adibidez, mota
digunean kokatzea. ESTak horixe egiten
jakin batekoa izan behar baitu klasea
du, hain zuzen ere: esaten digu familia
birsortu ahal izateko. Ez da kasualitaez dagoela kapitalismotik bereizita, hatea, beraz, familiak antolakuntza sexista
rreman sozial kapitalisten erdi-eredukitzea, hori ezinbestekoa baita
dian baizik, ospitaleek, eskokapitalismoa bideragarria izan
lek, espetxeek eta abarrek
dadin. Gauza bera gertatzen
osatzen duten harreman
da eskolarekin, gizartean
sozial kapitalisten sare
dagokion lekua betetzen
Oso garrantzitsua
zabalagoaren barruan.
irakasten baitio langida familia kokatzea
Osotasun kapitalista hole-klaseko jendeari, lanharreman sozial
rren parte da familia.
gile-jendeak ez baitu kaFeminista ez marxistek
pitalarentzako langileak
kapitalisten
patriarkatua eta kapitaizateko berezko senik.
erdigunean”
lismoa zapalkuntza-sistema
Bilakaera horretan parte
bereizi gisa aztertu izan dituzhartzen duten prozesuak dira
te, baina ESTak erakusten du geESTak aztertzen dituenak.
nero-erlazioak sistema kapitalistaren
parte direla berez. Gurea sexismoaren
Zer ondorio praktiko dauzka horrek
teoria unitarioa da. Guztiz baldintzatzen
borroka feministarako?
du kapitalismoa ulertzeko modua eta
Bi ondorio praktiko nagusi daude. Baagerian uzten ditu beste alderdi asko.
tetik, familiari buruzko ikuspegi poli-
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Adibidez?
Zapalkuntzek kapitalismoaren ahalmena nola sendotzen duten erakusten du. Kapitala-lana erlazioa ez baita
lantokira mugatzen. Arrazak eta generoak ere berebiziko eragina dute erlazio horretan, langile mota batzuek
lan-merkatuan duten zapalgarritasuna
areagotzen laguntzen baitute. ESTak
erakusten digu langileak desberdin
erreproduzitzen direla sozialki, des-

berdinak baitira langile beltz baten
erreprodukzio soziala eta langile zuri
batena eta, horren ondorioz, langile
beltzek soldata apalagoa jasotzen dute
lan-merkatuan. Baina, era berean, ume
beltzak eskola kaskarragoetara joaten
direnez, haien gaitasunak ere apalagoak dira gizartearentzat, poliziaren
indarkeriaren ondorioz haien bizitza
motzagoa izaten da… ESTak agerian uzten du, bada, langile-klasea modu des-

berdinera erreproduzitzen dela klase
beraren barruan.
Horren bidez ez dugu desberdintasuna
nabarmendu nahi, langile-klasearen funtsa baita desberdintasunak gainditu eta
denok elkartzea. Baina gainditze hori ezin
da ustezko batasun baten inguruan egin.
Desberdintasunak izan badirela onartu
beharra daukagu, kapitalismoak sortzen
dituela, eta hortik abiatuta eta horiek aintzat hartuta borrokan bat egin dezakegu.
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nagoenik, baizik eta, ESTak ez bezala, ez
Marxez ari zela, Silvia Federicik
digula kapitalismotik ateratzeko pistazera dio Soldataren patriarkatua
rik eskaintzen.
liburuan (Katakrak, 2017):
Teoria horrek funtsean esaten digu
“Gai honi buruz esan gabe utzi
era desberdinetako zapalkuntzak dauzituenak ez dira distrakzioaren
dela (generoa, klasea, arraza, gaitasuondorioa, haren lan teoriko eta
na…) eta elkar gurutzatzen direla, baina
politikoak gainditzerik izango ez
arazoa da ez digula azaltzen zergatik
duten muga baten froga baizik”.
gurutzatzen diren. Ematen baitu ez daZer diozu hortaz?
Marxek ez zuen askorik idatzi familiari goela inolako arrazoirik gurutzaketa
eta sexualitateari buruz, baina bai be- horren azpian, guztiz arbitrarioa dela.
Baina arrazismoak zergatik dauka
rak bai Engelsek behin eta berriz salatu
zuten moral viktoriarra eta Marxen tes- izugarrizko pisua gizarte batzuetan eta
tuetan moral burgesaren kritika zorro- beste batzuetan ez? Ni Indiatik nator,
tzak aurkitzen ditugu eta emakumeen eta azalaren kolorean oinarritutako
arrazismoa ez da zapalkuntza modu
askapenaren babes garbia.
Bestalde, Kapitalaren I. liburukiak nagusietako bat (nahiz eta egia den
erreprodukzio sozialari buruzko ikus- azal argiaren fetitxismoa izan badela). Erlijioa eta kasta-banaketa askoz
pegia eskaintzen digu. Osagabea da
zapalkuntza modu biolentoaeta sakondu beharrekoa, baina
goak dira gurean. Intersekederki azaltzen digu iraun
zionalitatearen teoriak,
ahal izateko eskulanaren
baina, ez digu azaltzen
erreprodukzioa ezinbesArrazak eta generoak
zapalkuntza moduak
tekoa zaiola kapitalisdesberdinak izan arren
moari. Alegia, egunero
laguntzen dute langile
zergatik jokatzen dulanera joateko gai izan
mota batzuek
ten funtzio berbera
behar dute langileek
lan-merkatuan duten
formazio sozial desbereta, horretarako, jana
zapalgarritasuna
dinetan. Zapalkuntza
behar dute, atsedena,
desberdinak daudela esaetxebizitza…, lanean eguareagotzen”
ten digu, baina ez zergatik.
nero agortzen duten laneraEta zergatia azaltzeko gai ez
ko ahalmena berriztatu behar
bazara, ezin duzu zapalkuntzok gaindute. Berriztatze hori da erreprodukzio soziala. Modu askotara gertatzen da: ditzeko teoriarik eskaini.
ugalpen biologikoaren bidez, immigraHori nola zehazten da
zioaren bidez, esklabotzaren bidez…
Arazoa da, ordea, Marxek langileen generoaren eta arrazaautopreserbazio- eta ugalpen-nahiaren ren kasuan?
esku uzten duela erreprodukzio soziala, Intersekzionalitateak
kapitaletik bereizitako prozesu bat ba- esaten du generoa eta
litz bezala, eta oker dabil horretan, ka- arraza zapalkuntza bepitalak guztiz arautzen baitu langileen reiziak direla, baina hori
hala da? Badira zapalerreprodukzioa.
kuntza-kategoria bereizi batzuk soilik arrazari
Zer deritzozu
dagozkionak, eta ez geintersekzionalitatearen teoriari eta
neroari? Zapalkuntza
zertan bereizten da ESTtik?
Lehenik eta behin esan beharra daukat arrazoi bakar bategatik
ez dakidala intersekzionalitate kontzep- sortzen edo existitzen
tua Espainian zein testuingurutan era- delako ikuspegi hori
biltzen den, baina AEBetan, aktibismoa- azaltzeko tresnarik ez
ren esparruan (ez naiz akademiaz edo digu eskaintzen teoria
esparru teorikoez ari) “arrazismoaren horrek, eta iruditzen
aurkako”-ren sinonimo gisa erabiltzen zait ESTak hobeto lada askotan. Eta, beraz, campus batean guntzen digula ulernorbaitek “ni feminista intersekzionala tzen kapitalismoak nola
naiz” esaten badu, arrazismoaren aur- erabiltzen duen zapalkuntza eta zergaka dagoen feminista dela esan nahi du. tik behar duen zapalkuntzak egotea.
Edonola ere, esan beharra dago inIntersekzionalitatearen teoriari dagokionez, ez dut esango harekin ados ez tersekzionalitatearen teorialariek
Urriak 27, 2019

zapalkuntzaren deskribapen guztiz
aberatsak eskaini dizkigutela, oso baliagarriak zaizkigunak ulertzeko arrazismoak zer-nolako ondorio kaltegarriak dituen gizartean.

Emakumeen ugalketa-eskubideen
aurkako oldarraldi baten erdian
gaude, abortu-eskubidearen
aurkakoa bereziki. Nola zaio
funtzionala kapitalismoari?
Galdera hau oso oso garrantzitsua da,
krisi kapitalistaren une honetan klase kapitalistako bi fakzioek alternatiba bana eskaintzen baitigute. Hillary
Clintonen ildoko feminismo neoliberala
daukagu, batetik. Halakoak emakumeen
boteretzeaz mintzo dira, baina boterea
agintean dagoen klaseko emakumeentzat nahi dute soilik, ez gehiengoarentzat. Hauek abortu-eskubidearen alde
daudela diote, baina ez dira konturatzen umeak izateko eskubideak daukazun lan motarekin daukala zerikusia,
eta abortua legeztatzeko borrokatzen
badira ere, ez dira soldata hobeen edo
bizi-baldintza hobeen alde borrokatzen.
Klase agintariaren beste erantzun bat
nabarmenki misoginoa eta arrazista da,
eta Trumpek, Indiako Narendra Modik eta halakoek gorpuzten dute. Esaten dizute familia tradizionala babestu
behar dugula eta emakumeek balore
tradizionalak edukitzea bultzatu behar
dugula. Horrekin batera, supremazista zuriak kezkatuta
daude zurien kopurua
murrizten ari delako Ipar globalean, eta
emakume zuriek ume
gehiago izatea nahi
dute. Beraz, kapitalismoak bi aukera horiek
eskaintzen dizkigu nagusiki eta, horren aurrean, belaunaldi berriko feminista marxistok
biei bizkarra eman eta
klase-borrokan oinarritzen den % 99arentzako feminismoa bultzatu
behar dugu, emakume
langileen eta munduko
herri zapalduen eguneroko borrokekin bat egingo
duen motako feminismoa,
ulertzen duena abortuaren aldeko borroka ezin dela osasunaren aldeko edo
denontzako soldata hobearen aldeko
borrokatik bereizi.
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Borboien genetika
justifikatzailea

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

P

aris, 1572ko ekainaren 9a. Joana
Albretekoa hil zen eta bere seme
Henrike Borboikoa izendatu zuten Nafarroako errege. Handik 17 urtera, 1589an Frantziako koroa ere jantzi
zuen eta, hala, Borboi etxeko Frantziako
lehen erregea izan zen. Henrike III.a
Nafarroakoa eta IV.a Frantziakoa izango
zen 1610ean hil zen arte.
Garaikideek le Bon Roi esan zioten,
errege ona, alegia. Baina haren bi emazteek, Margarita Valoisekoak (15721599) eta Maria Medicik (1600-1610)
ez zuten hain senar ontzat; ezaguna zen
erregeak besteren logelak bisitatzeko
zeukan ohitura. Eta, itxuraz, desleialkeriarako joera hura tradizio modukoa bihurtu zen borboitarren artean,
Frantziako tronutik Espainiakora ere
jauzi eginez. Bi erresumetan sasikoen
zerrenda luzea utziko zuten borboiek.
XIX. mendearen erdialdean, Elisabet
II.a Espainiakoa eta Frantzisko Asiskoa
senarrari buruzko zurrumurru ugari
zabaldu ziren gortean zein prentsan.
Los Borbones en pelota (Borboiak larrugorritan) izeneko 89 irudi satirikoz
osatutako sorta bat ere egin zuten; Elisabet, Frantzisko eta gorteko beste pertsona batzuk ageri ziren irudiotan sexu
esplizitua izaten eta, adituen ustez, marrazkien nahiz testuen egileak Valeriano eta Gustavo Adolfo Bécquer anaiak
izan ziren.

Ezkerrean, Henrike III.a Nafarroakoa eta IV.a Frantziakoa. Eskuinean,
“Los Borbones en pelota” irudi sorta satirikoaren ale bat.

Kritika umoretsua jaso zuen dinastiako erregina bakarrak, baina aurreko
nahiz ondorengo erregeei pekatuak arintzeko joera izan dute kronikari zahar eta
berriek, eufemismoak erabiliz –Juan Karlos I.aren “lagun bereziez” hitz egiten da
oraindik– edota joera hori genetikari egotziz –2012ko artikulu batek “borboien
desleialtasunaren genea” aipatzen zuen
literalki–. Eta ez dute auzitan jarri monarken “konkista” horietan emakumezkoak
gogoz, presiopean ala bortxaz aritu ziren.
Eta Henrike III.ari dagokionez, erregearen ustezko ateraldi hau erabili izan
da izandako labainkeriak zuritzeko: Henrikeren aitorleak, haren jokabideak asaldatuta, mehatxu egin omen zion erregeari

handik aurrera ez ziola hain erraz absoluziorik emango, ontzeko benetako asmorik
erakusten ez bazuen. Damututa, erregeak
egunero harekin bazkaltzeko gonbitea
egin zion, bazkaldu bitartean haren aholkuek bere jarrera bideratzen lagunduko
ziotelakoan. Baina Henrikek apaizarentzat egunero eperra prestatzeko agindua
eman zuen. Handik egun batzuetara, beti
berdina jateaz nazkatuta, aitorleak zera
aitortu zion: “Ohorea da egunero mahai
honetan jateko gonbitea jasotzea, baina
egunero eperra…”. Eta erregeak honela
erantzun omen zion: “Bada, niri berdin
gertatzen zait erreginarekin”.
Bada, askori berdin gertatzen zaio borboiekin.

Ardoa eta klima aldaketa
Beaune (Borgoina, Frantzia) herri ardogilean, mahats uztaren erregistroak
gorde dira ia 700 urtez, 1354. urteaz geroztik. European Geosciences Union aldizkarian argitaratutako ikerlan baten
arabera, datu horiek guztiak aztertuta,
klimak ardoan duen eragina ondorioztatu ahal izan dute. Esaterako, 1540an
bero izugarria egin zuen eta uzta hainbat
aste aurreratu zuten. Horrek ardoaren

zaporea baldintzatu zuen: mahatsak goiz
jasotzen direnean zaila da ardoak zapore
bereizgarria lortzea eta, berandu jasoz
gero, gozoagoa eta alkoholdunagoa izan
ohi da. Klima aldaketak eraginda, 1988tik
hona uzta 13 egunez aurreratu dute Borgoinan, batez beste. Aurrerantzean askoz
gehiago aurreratu beharko dutela aurreikusten da eta, beraz, ardoaren zaporea
oso desberdina izango dela.
Urriak 27, 2019
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udazken
kolore eta lore
Albert Camusek esan zuen:
“Udazkena udeberri berri bat da,
noiz hosto bakoitza lore bat baita”.

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

IRAKURLEAK GALDEZKA

Kaixo Jakoba.
Pikua noiz landatzen den
jakin nahiko genuke.
Amaiurko eskolako
LH 4, 5 eta 6. mailetako
ikasleak

Z

enbaitentzat aro bereziena udazkena izango da. Festaren, kolore festaren aztoramendua begi ninietan
geratu beharrean, batzuei garuneraino
sartzen zaie. Askok maite du larrazkena.
“Azkena” izenak dioen bezala, amaiera
balitz bezala ikusten da. Gure ekosistemetako landaredi nagusiaren ehorzketaren irudia hedatua da. Urtearen ardatza
izan den udaren lurperatzea, udatzena.
Aro nagusia izan den udaren hondarra
da uda-hondarra, aro-hondarra. Neguantza, neguaren atari aurrea. Neguak lur,
lur hotza, ematen dio udagoiena den
udondoari. Jaki urritzea dakar urrietak,
urriaroak. Negu-aitzina da.
Udazkenak gure paisaiaren bisaia zimeltzen du, hortik “ihartze” izena. Ihartze horrek niretzat bigarren udaberria
dakar. Horrela esaten diot udazkenari.
Niretzat udaberria da garrantzitsuena.
Nabarmenena eta bereziena. Hasiera.
Izan ere lorea da den-denaren hasiera:
loreak fruitua, fruituak hazia eta haziak
mundua.
Ihartzean, ihartzen den hosto bakoitza lore bat da. Albert Camusek esan
zuen: “Udazkena udaberri berri bat da,
noiz hosto bakoitza lore bat baita”.
Urriak 27, 2019

Eutsi dion eta elkar elikatu duten
adarrari hostoak agur esan eta uretaranzko edo lurreranzko dantzari ekiten
dionean, orbelaren aroa dator. Bizidun
guztiak lehentxeago edo geroxeago lurperatzen dituen lurra hostopetzen du,
orbelpetzen. Lurra ematen duenari hostoa ematen dio. Ez da, ordea, lurraren
hileta; aitzitik, lurraren biziberritzea
dakar hostoak.
Orbelpetzen den lurra adurreko, kukuak jo dio. Neguko erauntsietan azaleko
lur onenak urak beheko errekara eramatea eragotziko du hostoak. Lurrari bizitza
emango dioten xomorroak erakarriko
ditu. Ekosistema biziberritzeko oinarrizkoa den lur-azaleko hazi, espora, animaliatxo eta abar babestuko ditu. Lur beltza
altzoan hartu eta zaintzen du orbelak.
Esaerak dio: “Lur beltzak ogi zuria”; ogi
zuria hoberentzat jotzen zeneko esaera.
Jokin Zaitegik ere aipatzen du Sopokel’en
antzerkia lanean: “Lur orbel-beltza blei
-blei uieldutakoan, zer?”.
Bizitzaren biziberritzea dakarte hostoak eta orbelak. Bizitza lor. Izan ere
bigarren udaberrian, bizitza birloratzen
da hostoetan. Orbeltze bidean diren
hostoetan.

Pikondoak hostoa galtzen du neguan. Sasoi horixe da egokiena landatzeko.
Izotzaren beldurrik ez den
eguna aukeratu, bestela landatzerakoan harrotzen den
lurrean ere izotza sar daiteke eta sustraiak kaltetu.
Landarea sustrai eta guzti baduzue, lehen zegoen
maila bereraino lurperatu,
ez gehiago ez gutxiago.
Bestela oso erraza da pikondoa adarretik sortzea.
Hartu metro beteko adarra
eta zulo luze bat egin aitzurrarekin lurrazalean, sakondu gabe, aitzurraren buruaren altueran. Adarra sartu
luzetara eta muturreko 2025 zentimetro bistan utzi.
Udaberrian hostoak ematen
dituen bezala, lurpean sustraiak garatuko ditu.
Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus
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basherri sarearen erakusketa

nekazaritza industrialaren
eta kontsumo taldeen
historia ezagutu nahi?
Garazi Zabaleta
@tirikitrann

G

ipuzkoako kontsumo taldeak eta
kooperatiba agroekologikoak biltzen ditu Basherri Sareak. “Kontsumo taldeak eta kooperatibak gure artean
saretzeko eta elkar laguntzeko gogotik
sortu zen taldea”, azaldu digu Ioana Iñigez Susperregi kideak. Garaiko eta tokiko
barazkiekin osatutako saskien banaketan
oinarritzen da sareko taldeen jarduna:
nekazariaren lanari balioa emanez eta
bere eskubideak bermatuz, eta aldi berean, kontsumitzaileari kalitatezko produktuak eskainiz. Kontsumo taldeen inguruan herritarrak informatzeko sortu
dute orain erakusketa ibiltaria.

Bigarren Mundu Gerratik
handitzen joan den bola
“Kontsumo taldeak, agroekologia, elikadura burujabetza eta antzeko kontzeptuak oso erabiliak dira gaur egun, baina
zerk eraman gaitu azkenaldian horretaz
guztiaz hainbeste hitz egitera?”, galdetzen du Iñigezek. Bigarren Mundu Gerra
ondotik nekazaritzan egin diren aldaketak azaltzen ditu erakusketak. “Europan
gosete handiak izan ziren gerraren ondoren,
eta orduan abiatu
zuten monokultiboen eta pestizi-

den estrategia”. Eredu industriala jarri
zen martxan, ahalik eta jende gehien elikatzeko aitzakiarekin. Gerora ikusi zen,
ordea, jendeak gosea pasatzen jarraitu
zuela eta nekazaritzan abiatutako estrategia hark bestelako helburuak zituela.
“Hor eman zen aldaketa, nekazaritzaren
industrializazioa abiatu eta gaur arte geldiezina izan den bola hori sortu zen”.

Kontsumo taldeak alternatiba
Nagusitu den nekazaritza eredu industrial horretatik ihes egiteko aukera bezala hasi ziren sortzen lehenengo
kontsumo taldeak. “Erakusketaren helburua kaleko jendeari kontsumo taldeena moda soil bat baino gehiago dela
erakustea da, iraultza egiteko modu bat
direla”. Garrantzitsua da, bere ustez,
agroindustriaren nagusitasunari buelta
emateko herritarrei erakustea gauzak
egiteko beste modu batzuk badaudela.
Horregatik, nekazaritzaren historian
ezezik, kontsumo taldeen historian ere
murgilduko dira erakusketaren bisitariak.
Oraingoz, Oiartzunen eta Hendaian izan
da erakusketa ikusgai, baina sarearen asmoa da mugitzea. Interesa duen edonork
bi bide dauzka haiekin harremanetan jartzeko: info@basherrisarea.eus helbidera
idatzi edo 655 70 90 43 zenbakira deitu.

EUSKAL HERRIKO
AGENDA
azaroak 1

itziar
Azoka egingo dute industrialdean.
Bertan, Jakoba Errekondok
kontsultategia eskaini eta Landareak
Lantzen 2020ko agenda-liburua
aurkeztuko du.

azaroak 3

amurrio
Mikoturismoaren eguna. Baserriko
produktuen erakusketa eta
salmenta egingo dute plazan. Zizen
erakusketa eta pintxo lehiaketa.

azaroak 3

berastegi
XXI. Azoka Eguna egingo dute
plazan. Goizeko 10:00etan XXVIII.
Gazta Lehiaketa egingo dute. Eta
Jakoba Errekondok kontsultategia
eskainiko du eta Landareak Lantzen
2020ko agenda-liburua aurkeztuko.

azaroak 5

donostia
Hazi Lana, haziak jasotzen ikasteko
aukera. 16:00etan Cristina Enean.

azaroak 5

iruñea
Argazkilaritza lantegia Ura eta natura
gaia ardatz hartuta. 18:00etan
Ingurumen Hezkuntzako Museoan.

azaroak 6

iruñea
Agroekologia: Klima aldaketa
gelditzeko aukera bat erakusketa.
19:00etan Ingurumen Hezkuntzako
Museoan.

azaroaren 8-9-10ean

biarritz
Lurrama azoka. Aurtengo lema
Klima bizia da izango da eta horren
inguruan egingo dira hitzaldiak.

Urriak 27, 2019
www.BiziBaratzea.EUS
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ASTEKO PORTADA HAUTATUA

1984ko urtarrilaren 29a

argiak 100 urte

web telebista saioak

Umorearen proiektu serioa

Miren Osa Galdona

koldo izagirre

E

zin adierazgarriagoa da Antton
Azkargortak eta Karmelo Landak
Ondarroako portuan eginiko erreportaian ageri duten deskribapen hauxe: alturako ontziek ekarritako arraina salgai daukate lonjan, handizkako
erosleak subastan ari dira eta kamioiak
prest daude Madrilerantz eta Bartzelonarantz abiatzeko, baxurako armadoreen aurpegi kezkatuen aurrean.
Arrantzaren artisauak bere kosta
du lantegi.
Arrantzaren harrapariak, mundu
osoko urak dauzka bere.
Aro modernoan Euskal Herriak atzerrian izan duen arrantza porturik handiena Dakar izan da. Belaunaldiak ibili
zaizkigu gure arrantzaleak ur haietan
arraina urritzen, demaseko ustiaketak
ez dionez ugaltzeko astirik ematen. Demasekoak? Arautuak ez dauden sareak
erabiltzea; debekatutako eremuetan
sartzea edo lizentziarik ez dutenetan,
gauez; arrain txikirako lizentziarekin
bodega hegaluzez eta ezpataz betetzea… Gisa guztietako fraudeak. Ekologia… adarrik ez!
Baxurako senegaldarrek duela hamar urte ekartzen zutenaren erdia dakarte, eta horrek eragin zuzena dauka
biztanleriaren osasunean, arrainarena
izan baitute beti otorduko proteina. Azkenean, Mauritaniako uretan sartu. Istiluak. Afrika, badakizu.
Kezka baxurako armadoreen aurpegian, bai, Ondarroan. Zenbat eta fuel
gehiago erre, zenbat eta itsaso gehiago
erre, orduan eta laguntza handiagoak.
Europa, hori ere badakizu.
Urriak 27, 2019

E

rronka handia izan dira ikus-entzunezkoak Argiarentzat, baliabideetan inbertsioa eta lan egiteko
moduan aldaketa eskatzen baitute. Hitzetik Hultzera izan zen Argiak egindako lehen web telebista saioa, 2009an.
Bertsolari Txapelketa Nagusiari jarraipena egin zioten bost programa xumetan. Info7 irratiarekin elkarlanean
egina, Agin Laburuk eta Estitxu Eizagirrek aurkezten zuten eta Axier Lopezek grabatu eta editatu. Ondoren etorri
zen Argiaren web telebista saio izarra
izan den Beranduegi, gaurko artikuluan aztertuko duguna. Honen ostean,
2013ko Bertsolari Txapelketa Nagusia
jarraitzeko Damutuko Zaizute saioa jarri zuen martxan Argiak, Hernaniko
eta Oiartzungo bertso eskoletako gazte
koadrila baten eskutik. 2017ko Txapelketa Nagusia jarraitzeko, aldiz, formatoz aldatu eta Zautela saioan elkarrizketa pausatua egin zien Kattalin Miner
aurkezleak bertsolariei.

Beranduegi
2011 zen, eta orduan ere, euskaraz
egindako saio umoretsuen gabezia handia zegoen. Erredakzioko baliabide xumeekin ekin zioten aktualitateak lehen
lerroan jartzen zituen gaiak astintzeari, albisteak ironiaz, zorroztasunez eta
txiste txarrez josiz. Politika eta gizarte
gaiak ez ezik, bestelako sekzioak ere baziren lehen saioetan, Argiako blogariek
egiten zuten “podcast” formatuko atal
berezia, esaterako.
Axier Lopezek grabatu eta editatutako saioek aurrera egin ahala, elementu
berriak gehitu zituzten, formatu origi-

nala mantenduz: Gorka Bereziartuari
Unai Brea gehitu zitzaion aurkezle lanetan, garai batean Teleberriren irudi
izan ziren bi gizon haien “kasualitatezko” parodia eginez. Esketxak ere sartu
zituzten, eta aktore lanetan jarri behar
izan ziren erredakzio barruko hainbat
kide: aipamen berezia merezi dute Jon
Tornerrek, Olatz Kortak eta Karlos Olasolok, malgutasun handia erakutsi baitzuten edozein paper antzezterakoan.
Asko izan ziren saio gogoangarriak:
67. kapituluan Patxi Lopez orduko EAEko lehendakariak elkarrizketa esklusiboa eskaini zion Bereziartuari, Beranduegi ikusten zuela kontatuz, eta saio
ederra ez ezik, freskoa eta oso interesgarria zela aitortuz. Donostiako Askeguneari buruzko saio monografikoa ere
gogoan izango dute askok; Xalbadorrek
belodromoan botatako bertso ospetsuak
ertzainburuaren ahotan jarri zituzten,
bertsolariak publikoari esan bezala, gazte jendeari asko maite zituela abestuz.
100. saioan, estreinalditik bi urte eta
erdira, arrakastaren olatuan surfeatzen
ari zirela, ibilbidea amaitutzat eman,
eta itxi egin zuten txiringitoa. Proba
moduan hasi zen jolasak espero ez zuten arrakasta lortu zuen, astez aste bataz beste 1.500 ikusle lortuz. Jendearen
estimua ez ezik, beste sari batzuk ere
irabazi zituen Argiaren web telebistak:
2012an Rikardo Arregi Kazetaritza Sarietako Epaimahaiaren Aipamen Berezia jaso zuen. Egun aldizkariaren azken
orrialdearen jabe da Beranduegi, eta ez
dirudi aise kenduko diotenik lekua (edo
bai). Inoiz ez baita beranduegi gauzak
aldatzeko.
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euskal kazetaritzari buruzko hitzaldia garabiden

Nola normalizatu
ia zuloraino
eraman zigutena
Itsaso Zubiria Etxeberria

A

retxabaletan izan da egun hauetan Pello
Zubiria, Argiako ordezkari. Garabide elkarteak eskatuta, euskal kazetaritzaren
historiako gakoez Hego Ameriketako hamar
hizkuntza gutxituetako ordezkariei hitzaldia
ematera gonbidatu dute, jardunaldi batzuen
barruan. Kazetari zaharrari eman diote agindua gako horiez hitz egitera joateko, zaharrei tokatzen zaie historia kontatzea. Hitz egin
du aymara, amazigha, guarania, kaqchikela,
k’iche, nasa, maputxea, Yucatango maia, kitxua
edo nawata hiztunen aurrean.
Hizkuntza gutxituen normalizazioan kazetaritzak jokatzen duen paperaz aritzea zen
asmoa. Historiak eta bizipenak konpartitzea.
Euskal Herrian euskal (edo Euskal Herriko, ez
baitira guztiak oso euskal) kazetaritzak egindako ibilbideaz, emandako pausoez, ezintasunez eta 40 urteren ondoren oraindik bizirik
dauden eztabaidez jardutea.

Botatako gako batzuk
Sarri ez da sortzen hizkuntza gutxitua hitz
egiten den lekuan bertan hedabidea. California’ko Eskual Herriaren eta Eskual Gazetaren
adibideak jarri ditu hizlariak. 1936ko gerrak
dena errotik moztu zuen horretan zer sortu
zen, nor ibili ziren zokoratuta baina bizirik
zirauten euskal hiztunak bereganatu nahian,
Elizaren edo politikari abertzaleen papera
honetan... jarraitu du.
Heltzen da 1960-1970eko hamarkadako
mugimendua. Europa osoko ezkerreko mugimendua. Hasten dira ikastolak dantzan, helduen euskalduntze eta alfabetatzeak, euskara
batuaren eztabaida. Eta sortzen dira hedabideak elebidun edo elebakar izan behar duten
eztabaidak, hizkuntzaren estandarizazioak

AZOKA

azoka.argia.eus

euskalkietan
i z a n d e z a ke e n
eraginaren inguruko diskusioa,
hizkuntzak dituen hitz-jolasen
galera posiblea,
baina aldi berean komunikazioak beharrezko duen hizkuntz batasuna ematea.
Horren ondotik dator “eta nolako pertsonak nahi ditugu gure komunikabideetan lanean?” galdera. Profesional kualifikatuak ala
ez hain kualifikatu baina konprometituak?
Profesionaltasunaren eta militantziaren arteko muga lausoak.
Eta hori guztia diru publikoa tartean sartzen denean nola kudeatzen da? Nola lor daiteke komunikabide bat diru publikoz lagundua
izatea eta aldi berean independentea?
“Oso kazetaritza politizatua egiten duzue”,
oraindik ere aditzen da komentarioa. “Irakurle
guztientzako moduko kazeta egin behar da”,
diote. Baina nor dira irakurle horiek guztiak?
Non daude? Ez al da hobe gure irakurleari kazetaritza konprometitu eta serioa eskaintzea,
denek irakurriko dutenaren izenean zaborra
eskaintzea baino?
Kazetaria gustura itzuli da etxera, emandako hitzaldiagatik baino, egin dituen harremanengatik. Ez baitira edonor etorri diren
lagun indigenak. Unibertsitateko hizkuntzalari
eta soziolinguistak, kazetariak edo hezkuntza
munduko jende aditua.
Polita izan zen urriaren 12an Deskoloniza
gaitezen lemarekin egin zen Argiaren mendeurren festan Donostian haiekin berriz topo
egitea. Argazkia testigu.

ARGIA Sarien
hautagai
proposamenak
bidali

U

rtero bezala Argia
Sariak urtarrilaren
bukaeran banatuko
ditugu eta pozik jasoko
ditugu zuen proposamenak. Gogoratu bost sari
ditugula: Irratia saria,
Ikus-entzunezko saria,
Prentsa saria, Internet
saria, Sustapen saria eta
Merezimendu saria. Atal
horietan saria merezi
duen pertsona, talde edo
egitasmorik gogoan baduzu bidali faborez helbide honetara:

oirureta@argia.eus

nola da

musutruk?

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

BIEZKON EGONALDIA
GAU BAT ETA GOSARIA
musutruk jarriko den eguna:

Urriak 31, osteguna, 10:00etan
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Arriskatu beharra dut,
bestela ez naiz trebatzen”
hannot mintegia, Moxal
musikaria
Audience taldeko arimetako bat izan da
hamabost urtez. Irakaspenak batuta bere bide
eta proiektu propioari ekiteko bulkada sentitu du
orain. Moxal graziatzat hartuta, musikaren larre
berrietan aske eta jostari egin nahi du trostan.
Gorka Erostarbe leunda
hannot mintegiak utziak / gorka erostarbe leunda

P

rintzipioz leku itxietan irudikatzen dut musika eta disko hau;
hau izango da lehen kontzertua
leku ireki batean, eta desiratzen
nago emaitza ikusteko… Naturan egokitutako eszenatoki hauek asko gustatzen
zaizkit eta eroso sentitzen naiz”. Hannot
Mintegiak ekinaren hasieran aurkeztu
zuen Moxal Urretxuko (Gipuzkoa) Kalegorrian jaialdian, Irimo mendiaren magalean, agertoki ireki batean. Geroztik
emanaldi gutxi batzuk egin ditu taldeak
lagunduta, Rafa Rodrigo (gitarra) eta
Txufo Wilson (programazioak), batez
ere. Kalegorrian jaialdian Aitor Etxeberria eta Mursego ere izan zituen alboan,
kanta berriak girotzen. “Orain arte ibilitakoaz oso balorazio positiboa egiten
dut. Proiektua forma hartzen ari da, eta
kontzertu asko eman ez ditugun arren,
oso interesgarriak eta leku ederretan
izan dira. Aukera izan dugu Empty Files-en [Wilsonen taldea] azkenengo
diskorako bertsio bat grabatzeko... eta
prestatzen ari naiz Gabonen bueltarako
disko labur bat, lau abestikoa”. Trostan
da, beraz, Moxal. Ekainean Urretxuko
landagunean hasitako solasaldia da onUrriak 27, 2019

dorengoa, azken asteetan egilearekin
izandako hizketaldiekin osatua.

kontzertuetara joan… Jaialdi txikixeagoak gustukoak ditut, hori bai.

Uda igaro da ia; guztiz bihurtu da
jaialdien aroa. Zein iritzi duzu musika jaialdien zirkuituaz eta modaz?
Egia esaten badizut, jaialdi handiek
pereza handia ematen didate. Ez zait
iruditzen musika entzuteko lekurik
egokienak direnik, ez dakit nor etorri
beharko litzatekeen ni joateko, baina
printzipioz orain nahiago dut bestelako

Asko kosta zaizu zure betiko taldea,
Audience, utzi eta proiektu eta bide
propio bati ekiteko erabakia hartzea?
Bai, baina nahiko modu naturalean joan
da dena, erritmo kontu bat izan da beste
ezer baino gehiago. Taldeak erritmo bat
zuen, nik neure bizitzarekin nekez parteka nezakeena; eta neure bideari ekitea
erabaki nuen. Baina ez da erabaki erraza izan; Audience izan da nire musika
eskola eta bizitzaren parte esanguratsu
bat. Hamabost urte izan dira; Audiencen
ikasi dut talde batean jotzea zer den, talde bateko kide izaten, talde bat kudeatzen, abestiak egiten, moldatzen… Mila
esperientzia izan dira.

Zaldi eta moxalak libre dabiltzan
lekua da hau. Nondik dator Moxal
izena?
Garbi nuen nire izen propioa ez niola jarri nahi proiektu berriari. Zaldiak
asko gustatzen zaizkit. Izan nuen lehenago beste proiektu bat Zaldiak deitzen
zena; “moxal” izena, animalia bera, txikitan misteriotsua iruditzen zitzaidan
eta aldi berean oso erakargarria. Zaldi
txikia zen, baina ez zen kumea, hitzak
ez zuen arra edo emearen artean bereizten... Nire imajinarioan iraun duen
zera bat da eta buelta askorik eman
gabe hautatu nuen.

Zein talde edo musikari ikustera
joango zinateke jaialdi handi batera?
Bada, ez dakit… Nick Cave, edo Fugazi
berriro bilduta… bestela horrelako espazio handi(egi)entzako musika egokiago
edo bideratuago bat egiten duten proposamenak edo, adibidez DJ Shadow edo
Massive At tack.
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Audience uztean garbi zenuen
oso garrantzitsua izaten da; kanta bamusikalki norantz joko zenuen?
koitzak aukera asko ematen zituen, eta
Ez, pixkanaka joan zen soinua zehaz- Lastrak lagundu zidan bakoitza bideraten eta horretan eragin handia izan du tzen. Epe bat jarri genion geure buruari
azken urteetan egindako kolaborazio eta hala osatu genuen diskoa, bestetxiki andanak; esaterako, Aitor Etxebe- la dena zabalik uzteko aukera gehiegi
rriaren azken diskoan jo nuen. Eta
dago gaur egun, eta sekula ez da
zuzenean ere jo genuen, nahiz
bukatzen lan bat; erabaki geeta hasieran ez zuen asmorik.
nuen beren huts eta guzti
Askotan gertatzen da hori.
joango zirela kantak.
Jaialdi handiek
Batzuetan gitarrarekin, besteetan ahotsak sartzen… Aipereza handia Audiencen popa,
nara Legardonekin ere aritu
post-rocka, rock
izan naiz, eta bien bitartean, ematen didate" estatubatuarra landu
nire kantak sortzen ari nindituzue, besteak beste;
tzen, gitarrarekin batzuk, ordeoraingoan bestelako lengoaia
nagailuarekin ere bai… Azkenean lortu
bat landu duzu: pop atmosferikoa,
nuen Jose Lastra nahastea eta hori oso trip-hopa... Zergatik?
inportantea izan da. Ideia mordoa nuen Uste dut beti hor egon diren eraginak
pilaturik, hezurdura banuen, baina fal- direla, baina orain atera direla neurri
ta zitzaidan guztiari forma ematea, eta ezberdin batean. Musika erreferenteei
horretarako beste belarri batzuk izatea dagokionez, ni oso naiz 90etako hamar-

kadakoa. Garai bertsuan deskubritu nituen Fugazi eta Neil Young, Portishead
eta Björk, Tricky eta Will Oldham… Eta
pentsatzen dut gazte garaietan deskubritutako musika hori beti daramazula
zeurekin. Orduan, behin abestiak sortuta joan nintzen estudiora oso irekita, gauzak probatzeko gogoarekin, eta
ezer ez dela ezinbestekoa pentsatuz
irmoki gainera.

Originala edo berritzailea izateko
asmorik izan duzu? Hemen gure
inguruotan halako sonoritateak ez
baitira askorik landu.
Ez, ez da egon halako asmorik; bai egon
da probak egiteko eta ikasteko asmo bat,
eta asko egin dut intuizioz. Ahotsekin
ere jolastu nahi nuen, baina oso artisau-erara egin dugu, eta kolaborazioek
beraiek ere argitu didate bidea, eurek
bideratu dute nire ahotsa ere… MurseUrriak 27, 2019
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go, Ainara Legardon, Aitor Etxebarria,
Miren Narbaiza, Gaizka Insunza eta abarren kolaborazioak bai izan direla funtsezkoak soinua markatzeko.

gatik baino gehiago sonoritatearengatik.
Akaso ahaztu dut bere garaian zergatik
zitzaizkidan garrantzitsu, baina hitz eta
esaldi horien soinua hor geratu da...

Esaterako, zein hitz edo esaldirena?
Horrela bote lasterrean… ilusiñonantie zan, ba-rru-ti-ki-ku-si gendun (Haixie
gara?). Asko gustatzen zait silaba horiekin gertatzen dena. Letrei loturik, orokorrean esango nuke, gustatzen zaidala
argi ez egotea, ez bakarrik zer esan
nahi duten, baizik eta ezta zer
diodan ere. Hau da, sonoritatea dela eta, batzuek hitz
bat ulertzea eta beste baAspalditxotik
tzuek beste bat.

Zeuk loop-ak ere erabili dituzu. Non
ikasita?
Ba nire kabuz eta modu ez oso ortodoxoan esango nuke. Badut nolabaiteko
soinu-artxibo propio bat, beste grabazioetako akatsak edo erabiltzen ez diren parteak izaten direnak. Zerbaitengatik interesgarriak egiten
zaizkidan soinuak dira, eta
mugitzen naute berauek
berrerabiltzera.

bueltaka nerabilen
Letrak zeureak dira.
Audiencen kantaren
Erronka berezia izan
kontua da:
bat edo beste idatzi zeda?
euskaraz egin nahi nuen euskaraz. MoxaBai, letretan eta abesteditut kantak"
len guztiak idatzi dituzu
ko moduan egon da agian
euskaraz.
intentzionalitate handieBai, oso argi nuen hori, eta asna, hitz egiten dudan moduan
palditxotik bueltaka nerabilen konkantatzen saiatu bainaiz. Nahigabeko irristadaren bat izan dut, baina oro tua da. Eta orain ez dauka atzera buelhar uste dut lortu dudala nahi dudana, tarik, euskaraz egin nahi ditut kantak.
eta horretan neure marka moduko bat Esaterako, zuzenekoetan abesten dugu
ezarri dudala. Askotan duda izaten duzu bertsio bat ingelesez, baina hori bera
kanta batek zein ekarpen egiten duen, ere arraroa egiten zait jada, eta egunen
berezitasunen bat duen… disko honetan batean aldatuko dugu hori ere, den-dena
lasai geratu naiz alde horretatik, kanta- euskaraz abesteko.
tzeko lengoaiari dagokionez behintzat
Anglofiliak gehiegi markatutako muekarpen bat egin dudalakoan.
sika belaunaldikoa zara?
Bai, ez dut esango horren defendatzaiHitzen sonoritatean jarri duzu indaleak, baina izan gara ingelesez abesten
rra.
Bai, halaxe da. Gustatzen zait hitz zen- praktikante handiak, oso normala baibaiten sonoritatea eta indarra: aittitte, tzen. Gure erreferentziak ingelesak zibitxidxena, haixie gara... Esaldi batzuk ren: geratzen zaizkizu txertatuta hitz
balio handia dute niretzako, edukiaren- eta espresio batzuk, eta norberari kosUrriak 27, 2019

tatu ere bai letrak idaztea… Hori guztia
nahasten zen eta ingelesera jotzen genuen. Baina, konturatzen zara euskaraz
ere kantatu litekeela eta oso modu pertsonalean gainera. Niri asko gustatzen
zait, adibidez, Ruperrek [Ordorika] nola
abesten duen, izugarri gustatzen zait.
Ematen diolako molde pertsonal bat.
Audiencen euskaraz gehiago abestea
gustatu izango zitzaizun?
Ez nuke hori esango. Bertan ikasi nuen
baita ere, edo atrebitu eta probatu euskaraz abesten… Audiencen lehenengo maketan bazegoen jada euskarazko
abesti bat.

Hastapenetan, 90eko hamarkadan,
anglozaleak izanda, noiz hasi zen zuregan euskarazko musika oihartzuna
egiten, noiz sortu zitzaizun euskaraz
abesteko kezka?
Euskarazko musikarako grina beti egon
da hor, batez ere orokorrean musika zaletasuna hasten den momentu horretan.
Adibide bat jartzearren, Itoizen zuzenekoa nire biziko disko kuttunenetako bat
da; eta gero Dut; eta lehenago eta beti,
Mikel Laboa. Euskaraz abesteko kezka,
nik uste, musika egiten hasi ginenetik/
nintzenetik egon dela, eta gorago esan
bezala, Audiencen lehenengo maketan
bazegoen jada euskarazko abesti bat.
Orokorrean nik uste dut heltzen dela
momentu bat zeinetan komunikazio zuzenago bat bilatzen duzun entzulearekin, eta baita zeure buruarekin ere, eta
egin ahala konturatzen zara zeure hizkuntza horretan askeago zabiltzala edo,
ezagunagoa zaizu, naturalago, eta beraz,
jolasteko aukera gehiago duzu.
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Nota minorrak
Lehen musika esperientzia: Ez da
erraza erantzuten. Entzule/egile bezala?
Pentsatzen dut Ikastolan abesten genituen abestiak, baina igual aipatuko nuke
kotxean hondartzara bidean nire izekorekin abesten.
Kontzertu ahaztezina: Nick Cave
Londresko antzoki batean. Manta Ray
Bergarako txosnetan. Howe Gelb Bilboko Kafe Antzokian edo Fugazi Bergarako
Jam aretoan. Gutariko Bat eta Dut Elorrioko gaztetxean.
Entzuteko plaza gogokoena:
Trinkete Antitxokoa (Gernikan).
Non falta zaizu zuzenean jotzea: Ba leku gehienetan! Baina ezin
dut bat-bat zehaztu.

Zer ikasi duzu hauetako bakoitzarekin: Diskoa egiteko bidean lagundu nauten guztiekiko dudan miresmena
azaltzen hasiko banintz ez nuke inoiz bukatuko, beraz saiatuko naiz galdera honetan zerbait erantzuten!
Mursego: Ba esango nuke askatasun
osoa eta jolasa dela, dibertsioa.
Aitor Etxeberria: Konkrezioa eta
minimalismoa, gauza batzuk kentzea batez ere beste batzuen alde egitea dela,
beste batzuk aberastea.
Ainara Legardon: Arriskua eta mugalari lana.
Miren Narbaiza: Emozio hutsa da
bere ahotsa eta bere kantaera.
Gaizka Insunza: Betiko musika bidaiade izan da eta nolabait laburtzearren
esango nuke musika, eta musikarekiko
errespetua jaso ditudala berarengandik.

Estiloen izendapenak-eta aparte
utzita, zure proposamen berriak
badu misterio puntu bat. Hori bilatzen zenuen?
Lehen entzunaldietan jendeak esan izan
dit misteriotsua eta gertukoa egiten zaiola diskoa, biak aldi berean. Ez dago
batere gaizki. Zinemarako musika asko jarraitzen dut, eta
musika iradokitzailea izatea asko interesatzen zait.

nire gitarrarekin, eta bakardadean baxu-baxu kantatzen, nahiz eta gero taldearekin eta kolaborazioekin jantzi
dugun. Horrek eramaten zaitu bolumen batean kantatzera, eta hortik etor
liteke kantatzeko modu hori, nahiz eta
zuzenekoetan moldatu behar izan
dudan hori ere.

Diskoetxe multinazional bat
baletorkizu eskaintza batekin:
Buuhh! Imajinaezina egiten zait.

Bide bat zabaldu duzu
Moxalekin. Ikusten
Zinemarako
duzu bidea egiten
musika asko jarraitzen jarraitzeko modurik?
Eta Europa ekialdeko
Bai, ikusten dut, eta gusedo Asiako musika?
dut eta musika
tatuko litzaidake. Nire
Ulertzen dut zergatik
musika egiteko modua
galdetzen didazun, eta iradokitzailea izatea
oso gustuko ditut horreinteresatzen zait" hori da, egin, eta gainera, pixka bat baino gehialako sonoritateak, baina
go arriskatu, bestela ez baitut
esango nuke jaso dudan, edo
ikasten. Arriskatu beharra dut,
jasotzen dudan eragina zeharkabestela ez naiz trebatzen, behar izaten
koa dela, beste talde edo artistek eragin
dut gauza berriei ekitea edo jende deshoriek jasotzen dituzten heinean. Adiberdinarekin aritzea horretarako.
bidez, Wovenhand bezalako talde batek
edo Trickyk bere lehenengo diskoetan.
Gaur egun badago horretarako
joera zuon artean; musikarien
Ruperren kantaera propioa aipatu
artena kolaboratzea, nahastea,
duzu. Zurea entzunda ere, aipa liteke
jolastea…
berezitasunik, zenbaitetan hartzen
Bai, eta niri pila bat gustatzen zait.
du errezo modu baten tankerarik…
Asko ikasten da kolaborazioekin; disKanta hauek etxean sortutakoak dira,

ko honen kasuan oso emankorra izan
da eta erraz joan da oso. Oso gustura
geratu naiz.

Euskal musikaren panorama nola
ikusten duzu?
Oso ondo. Kalitate handiko taldeak
daude eta aniztasun handiko panorama
dugula esango nuke. Ibon RG-ren azken
diskotik hasita Nizuri Tazunerira bitartean pentsa zer dagoen: denetarik.
Audiencen etapa erabat itxita dago?
Nik ezetz esango nuke!
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LIBURUA

Aintzat hartzeko modukoa

Apoa eta beste

Mailuix Legorburu
Maiatz, 1998

Aritz Galarraga

O

kertzeko tarte handirik gabe,
Maiatz argitaletxearen harrobiko emaitza gisa aurkez genezake
Mailuix Legorburu. Liburu formatuan
argitaratu dituen lanak oro, lau, egoitza
Baionan daukan argitaletxean agertu
baitira. Eleberriak dira hiru, Zozoaren
kanta (1993), Ahizpa, non zira? (2009),
Maitatua izandu banintz (2013). Ipuin
liburu momentuz bakarra, Apoa eta beste (1998). Hain justu, ondorengo lerrotan aletuko duguna, sorpresa pizar batekin aletu ere.
Sorpresa, estreinako nobela irakurria
bainion, eta ez baininduen askorik konbentzitu. Ez behintzat Juan Luis Zabalaren hau sinatzeko beste: “Estreinaldi
bikaina, beraz, egile berri eta gazte honena, aintzat hartzeko modukoa zinez”.
Esaldi horren bigarren parteari kasu
Urriak 27, 2019

eginez, ordea, ekin diot, zuhurtziaz beti
ere, ipuin bildumaren irakurketari. Eta,
homogeneoa baino beste ezer den arren
–ez da, adibidez, alegiak biltzen dituen
liburu bat–, tarte honetan berean aipatu
genuen Miguel Torgaren piztia gordin,
goxo, anker, hunkigarri saldo hura ekarri dit gogora tarteka, hezur-haragizko
gizon-emakumeak gehiegi gogorarazten
dizkiguten Apoa, Zakurra edo Trikua,
zeinean “haur ttiki bat eta triku zahar
bat ari ziren kalakan”, esan dezagun filosofikoki: “Denetan asegurantzia holako
gauza ederra ote da?”.
Baina, aipatu dugu, bada gehiago.
Ipuin kafkiarrak –Bertzea izan: “Egun
batean bere nortasuna kurutzatuz, ez
zuen ezagutu”–, suspensedunak –Iheska: “Armario haundiaren gibelean gordea han egoki zen emaztea”–, txantxa

gisakoak –Ardiak, nahiz karga sozialarekin: “Hezurretaraino sartua zuten
administrazio, gobernamendu, justizia
eta bertze holakoetan ez fidatzea”–, eta
abarrekoak. Agian besteak baino nabarmengarriagoak bi: familia sortu eta emakume baten bakardadea islatzen duena bata –Bakartasuna: “Denborarekin,
lehenago aitz hurbil ikusten genuena
urrundu da”–, emakume heldu baten
maitasun berri bat harrapatzen duena
bestea –Maite banauzu: “Neska gazte bat
bezain hunkitua naiz, nere emazte esperientzia guzia ahantzia dut”–.
Nobelak, beraz, ez ninduen konbentzitu, eta sorpresa atsegina hartu dut
bilduma hau irakurrita. Aintzat hartzeko modukoa zen, hartara, noski, Marie
Louise Legorbururen literatura. Ipuin
sorta honengatik, besterik ez bada.
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kontzertua

Asmo ona

Koreografia: James Rosental. Sopranoa: Ángeles Blancas.
Eszena zuzendaria: Barbora Horáková Joly. Artista bisuala: Domenico Billari.

El amor brujo eta
Zazpi abesti herrikoiak

Bilbao Sinfonietta orkestra
Zuzendaria: Iker Sánchez Silva
Montserrat Auzmendi del Solar

E

zin ukatu Barbora Horáková Joly-k
zuzendutako espektakulua Arriaga
Antzokian adorez eta ilusio handiz
egina zegoela. Begi-bistan zegoen. Artista gazteak, kemena, imajinazioa eszenako baliabideetan…Taula gainean zeuden
abeslari, dantzari, musikari guzti-guztiek
bere onena eman zuten ordu eta erdiko ikuskizun horretan eta hori hedatu
egin zen antzokian zehar. Alde horretatik
gustura egon ginen hantxe bildu ginenok. Halere, ikusi eta entzun genuenaren
azterketa egin behar badugu, kalitatea
baloratuz, emaitza agian ez da hain positiboa. Sentitzen dut.
Minimalismoa ondo dago, baina minimalismoaren izenean Suaren dantza,
adibidez, haizagailu eta konfetien bidez

irudikatzen bada, kurtsoaren bukaerako
emankizun batez ari garela ematen du,
eta ez esku-programan aurkezten zen
“giza-espirituaren ospakizun” batez.
Sinplea izan zen espektakulua, nahiko
pobrea. James Rosentalen koreografiak,
errespetu osoz, ez ziren minimo batera
iristen. Soketatik zintzilika eskainitako akrobaziak, adibide bat jartzeagatik,
oso behartuak ziren, kostata eginikoak.
Eta bestelako dantzek ez zioten gehiegi
aportatzen ikuskizunari.
Ángeles Blancas sopranoak une onak
izan zituen batez ere Manuel de Fallaren
Zazpi abesti herrikoiak kantatzean. Jakin izan zuen Blancasek pieza bakoitzari
ñabardura egokia ematen, hala nola samurtasuna Nana-n edo mendeku basatia

Polo-n. Agudo politak ditu sopranoak,
nahiz eta ertaineko erregistroa nahiko
sudurkaria suertatu.
Bestalde, ez zuen logika handirik testuen aukeraketak. Stefan Kleinen Unibertsoaren edertasuna eta Oliver Sacks-en
Haluzinazioak liburuaren testuak zinez
interesgarriak dira, baina ez dakit zerikusirik zuten Manuel de Fallaren unibertsoarekin, nahiz eta esfortzu bat egin
konexio teluriko bat bilatzen.
Bilbao Sinfonietta orkestra fin eta
neurriz aritu zen. Ondo azpimarratu
zuen uneoro Ángeles Blancasen ahotsa,
ezer estali gabe. Distira pittin bat falta
zitzaion momentu batzuetan baina Iker
Sánchez Silvak lan duina egin zuen, dudarik gabe.
Urriak 27, 2019
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Bat egitea
Marta Sendiu Zulaika

I

dospordos

ndi-rockean eskarmentu handia
duten bi emakumezko oholtza baten gainean. Adatsa motz, beltz eta
nahasia daramate biek eta kolore ilun
berdinez laguntzen dute janzkera. Bat,
ingelesez mintzo da eta bestea, aldiz,
euskaraz. Jatorri ezberdina izan arren,
itsasoak bereizitako lurraldeen arteko
elkar ulertze eta konexioa erakusteko
asmoz datoz gaurkoan.
Lau kontzertutarako elkartu dira eta
bigarren geldialdia da Gasteizko udazken ostegun honetako. Jimmy Jazz aretoan jendea sartzen den heinean, kontura gaitezke adin askotariko jendea
erakartzen dutela artistek. Alde batetik,
ostegunak ostiralak baino gehiago gustatzen zaizkien unibertsitateko ikasleak daude. Bestetik, ostiralak nahiago
dituztenak, baina asteko lan egun nekezak arintzeko haizea behar duten langileak ditugu.
Urriak 27, 2019

Garagardo eta kalimotxo artean
murgiltzen dira denak eta bien bitartean, Anari eta Thalia Zedek agertzen
dira eszenatokian. Haiekin batera, azkoitiarraren ohiko banda osatzen duten Drake, Ander Mujika, Mikel Abrego
eta Mariano Hurtado batzen dira. Ezjakintasuna eta jakin-nahia nagusitzen
dira giroan. Bi musikarien arteko elkarlana nola gauzatuko den entzuteko
asmoarekin gerturatu baita jendea.
Kontzertuari hasiera emateko musika-tresnak berotzeko abestia aukeratu
dute. Hitzik gabeko noten artean ematen diote ongi etorria gauari eta haren
ostean, Thaliaren bi abesti entzuten
dira. Haren ahots indartsua eta gitarra
jotzeko abilezia agerian geratzen dira.
Segidan, Zubiak eta Aingura hegodunak abestiak datoz.
Bien abestien tartekatzean oinarritzen da kontzertua eta ausardia da

nagusi. Anari ingelesez abestera animatzen da, Zedeken laguntzaile bikain
bilakatuta. Ia geldiunerik eta hitz hartzerik gabe kontzertuaren amaiera aldera heltzen gara. Bostondarra bakarrik gelditzen da entzuleen aurrean
eta bakarkako bi abesti liluragarri eta
lasaiak eskaintzen ditu.
Baretasunean murgilduta, Anari
eta gainontzeko musikariak agertzen
dira berriro. Oraingoan, jantzita daraman kamisetan ageri den lehoiari
egiten dio erreferentzia. Angela izeneko neska batek oparitu omen dio eta
hark duen gaitz baten harira azaroaren
28an, Izan zaitez neu lelopean antolatuko den gaixotasun berezien aldeko
jaialdirako gonbidapena luzatzen du.
Han, Gari, Jon Basaguren, Libe eta bera
arituko direla aurreratzen du eta kontzertu solidariora joatera animatzen
gaitu.
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EGILEA i Ana Zambrano

Puzzlea
Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian
eta Manu Lezertua Arartekoak
esandako esaldi bat irakurriko duzu.
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Sudokuak

5x5

Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako zenbakiak idatziz, zutabe,
lerro eta 3x3 koadro bakoitzean errepikatu gabe.

Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.
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Ebazpenak

Puzzlea: “Hondarribiko biztanleen
iritzi geroz eta zabalduagoa da,
elkar ulertzearen eta gizonak
eta emakumeak alardean berdin
barneratzearen aldekoa.”
5x5: 1. Maisu, 2. Arbel, 3. Ibitu,
4. Setak, 5. Uluka.
HIzki berak: 1. ABIADURA, 2. IBIARAZI,
3. LABAINDU, 4. GATIBATU, 5. BARRABIL,
6. HARROBIA.
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1. Irakasle gizonezko. 2. Idazteko zafla.
3. Indarra galdu. 4. Temak. 5. Oihuka.

Hizki berak
Osa itzazu hitzak falta direnak hizki
berak direla kontuan izanik, hori bai,
hurrenkera ez da zertan bera izan.
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Mikel Esclamadon
erronkak betetzeko prest

“Geroan ukanen
dugun erronkarik
handiena euskararen
erabilera dugu”
Mikel Esclamadon da Ipar Euskal Herriko AEK-ko
koordinatzaile berria. Lekukoa hartu dio azken hogeita
hamabi urteetan ardura bete duen Jakes Bortairuri.
Betebeharrak eta helburuak ez ditu ttikiak, baina
motibazioa eta jakin-mina ere hein berekoak ukanki,
gustura sentitzen da. Gau-eskolen egoeraz aritzeaz gain,
euskalgintzaz zein euskararen normalizaziorantz eman
beharreko pausoez aritu zaigu.
JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Elkarteetan gustura
“Ingurumena eta bioaniztasunari buruzko
ikasketak bukatu, bidaiatu eta ondotik aurkeztu zitzaidan Hegalaldia-n [bizitza basatia babesten duen elkartea] lan egiteko
aukera. Orduan ezagutu nuen elkarteen
mundua eta gustura nabil horretan. Dauzkan erronka guztiekin badu bere edertasuna, nahiz eta zaila ere izan. Pertsonalki
badakigu ez dugula nagusi batentzat lan
egiten, helburu edota zentzu batentzat
gabiltza. Bizitzari zentzu bat ematen dio...
Horretan laguntzen du behintzat”.
Urriak 27, 2019

AEKren Ipar Euskal Herriko
koordinatzaile berria zaitugu.
Ofizialki otsailean hartu nuen postua, Jakes [Bortairu] azken koordinatzaile izandakoarekin bospasei hilabeteko transmisio fase bat burututa.
Informazio anitza eta zabala bazuen
transmititzeko, jakinik gainera AEK
ez dela erakunde tipia. Irailaren lehenean joan zen erretretara eta orduz
gero nabil koordinatzaile bakar gisa.

Nola doa?
Ongi. Korrikaren antolaketarekin hasi
nintzen, goxoa eta interesgarria izan
zen. Jakes joan ondotik duda fase bat
ukan nuen, erreferentea joan eta bakarrik izate horrengatik. Sartze kanpaina betean gainera! Azkenean transmisioa ongi egin da eta erran nezake
sartzea ongi pasa dela. Geroz eta hobeto nago postuan, gaiak geroz eta hobeto menperatuz. Kanpotik ezagutzen
nuen mundu bat barnetik deskubritzen nabil poz eta interes handiarekin.
Zerk motibatu zintuen postu
horretara?
Garaian langabezian nintzen baina

aitzin horrelako lan bat nuen, Hegalaldia elkartean. Nahiz eta animalien
artatze arloan izan, proiektuen koordinazio eta jendeen kudeaketaren
ardura nuen. Horretan plazer hartzen nuen eta jakin nuenean AEK-k
koordinatzaile bat behar zuela, hitz
egitera hurbildu nintzaion Jakesi,
xehetasun gehiago ukan nahian. Pertsonalki, bizitzan erronkak eramatea
maite dut, gauza berriak deskubritzea; lanpostu horrek hori eskaintzen
zidan. Euskararen inguruan izateak,
euskaraz lan egiteak ere bazuen garrantzi handia.

Nolakoa da Ipar Euskal Herri
mailako gau-eskolen mapa?
Hamabost bat gau-eskola ditugu
hiru probintzietan hedaturik, aurten 1.100 ikaslerekin, hots, azken
urteetako batez bestekoan mantentzen gara. 50 bat langileko ekipoa
dugu, boluntario eta guztiak kontutan harturik urtean zehar 80-90
langile izaki orotara. Gau-eskolez
gain, Xede eta 6H formakuntzak ere
baditugu, sail profesionalekoak izaki horiek. Xeden erakunde publi-
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“Instituzioek lekukoa hartu behar badute ere, gizarteak beharko du lan hori akuilatzen eta indartzen segitu.
Gizarte osoaren beharra izanen du euskarak”.

koetatik etorritako langileak dira eta
6Hn lan bilaketan edota sail aldaketan
direnak.

Garrantzi handikoak azken bi horiek ere.
Ipar Euskal Herria euskalduntzeko eta
eremu profesionalean euskaldun hiztunak ukateko bidean biziki garrantzitsua da. Helburua ez dugu euskara
irakastean bakarrik, erabilera ere landu eta azkartu nahi dugu. Xede duela
hamabost urte sortu genuen eta aurten 180 ikasle biltzen ditu, 6Hn berriz
35 bat dira. AEKren erronka nagusietarikoa dugu doakotasunarena. Sail
horiek horretara laguntzen dute, sail
profesionalean diren dirulaguntzak
bideratzen ditugulako.
Erabilera aipatu duzu. Ipar Euskal
Herriko testuinguru linguistikoa
nolakoa ikusten duzu?
Geroan ukanen dugun erronkarik handiena erabilera dugu. Euskal hiztunak
sortzen badakigu, baina ikasle izatetik
euskaldun aktibo izaterako salto horretan dugu erronka, gainditu ez duguna nik uste. AEK-k badu bere zeregina,

baina gizarte guztiak eta oroz gainetik
instituzioek eta politikoek dute zeregin handia. Euskarari zor zaion tokia
eman behar zaio administrazioan zein
karrikan, normalizazio egoera batera
iritsi arte.

Erabileraren arora heltzeko zein
dira ezinbesteko osagaiak?
Ez naiz instituzioan ordez mintzatuko baina euskararen ezagupena ezinbestekoa dugu, ofizialtasuna ez bada,
behintzat koofizialtasun egoera behar
dugu, zeinetan euskarak bere lekua
duen, administrazioetan, eskoletan,
bide seinaleetan, karrikan.
Ezagupenik gabe bizirik dirau
euskarak Ipar Euskal Herrian.
Gure arteko gizarteari esker, hau da,
herri mugimendua deitzen dugunari
esker, azken urte eta hamarkadetan
izandako lan eta borroka guztiei esker.
Horrek gaitu gaur egun dugun egoerara arte eraman. Instituzioek lekukoa hartu behar badute ere, gizarteak
beharko du lan hori akuilatzen eta indartzen segitu. Gizarte osoaren beharra izanen du euskarak.

Instituzio eta herrigintzaren arteko
elkarlanerantz goaz geroz eta
gehiago. Zerk segurtatuko digu
elkarlan emankor bat?
Demagun, Euskaraldiak arrakasta
polita lortu zuen eta bide horretatik
segitu behar dugula uste dut. Momentukoz hamar-hamabost egun artean dugu, baina 365 egunez behar
genuke ukan. Hori dugu helburu eta
horretan ari gara instituzio publikoekin bilduz, politika berriak sortuz. Guk badugu terrenoko ikuspegia,
haiek terrenotik heldu diren ideiak
eramateko, bozkarazteko eta gauzatzeko indar politikoa. Duela hogeita
hamar urte mahai baten inguruan
jartzea ezinezko bazitzaigun, gaur
egun posible dugu eta hori baikorra
da. Baikorki ikusi behar dugu geroa...
badugulako zer egin!
Beharra alde batera utzirik,
zu baikor zara?
Bai. Nire filosofia ere bada beti aurrera
begiratzea, erronkak lortuko direla pentsatuz. Baikorra izan behar da. Noski,
errealista ere bai, badakigulako ez dela
dena arrosa eta polit.
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Hedabideen eta politikarien arreta
eskuratzeko, langabetuak Bartzelonako
kontainerrez mozorrotuko dira

Erdian, Denis It xaso kontainerrez jantzita, mozkor. Alboe tan, Errusiako poliziaz
mozorrotutako bi lagunen laguntzaz e t xera eramaten.

“Konturatu gara gizartearen sentsibilitatea aldatu egin dela eta gure estrategia horren arabera moldatu behar dugu”,
azaldu du zure auzoko langabetuen batzordeko bozeramaileak, Lanbideko ilaran kontainerrez mozorrotuta agertu
eta jendea galdezka hasi zaionean. “Ikusi
dugu jendea kezkatuta dagoela Bartzelonako kontainerren egoerarekin, jasaten dituzten injustiziekin eta abar; eta

adierazi nahi dugu haiek bezain erreta
gaudela gu; horrela jantzita igual alkateak edo diputatu nagusiak edo, nik zer
dakit, ETBk kaso pixka bat egingo digula
pentsatu dugu”. Momentuz, politikari bakarrak agertu du interesa ordea: Denis
Itxasok. Instagrameko story batean adierazi duenez, salaketa jarriko die horrela
janzten diren langabetuei, mozorro horren copyrighta berak daukalako.

SAREAN ARrANTZATUA

Bob Marley-ren
supermerkatuetan

Polizia izateko
baldintzen zerrenda

“Sirimiri Demokratikoaren”
arriskuez ohartarazi du Euskalmetek

Kataluniarekin elkartasunez euskal
herrian egindako protestetako bat
Urriak 27, 2019

Euskalmet metereologia agentziako
Eguzki Urberoaga kezkaturik agertu da
gurean bizi dugun “Sirimiri Demokratikoa” izeneko fenomenoagatik. “Bartzelona prest dago tsunami bat jasotzeko,
baina gu? Pentsa gaur aterkirik gabe ateratzen naizela kalera eta “Sirimiri demokratikoa” hasten dela. Galdurik nengoke. Beti daukat taberna batera sartu eta
pintxopotean aritzea, baina uuuf, bihar

ere horixe bera egin behar dut eta... Egin
behar bada egingo dudala e, nik ez daukat
arazorik pintxopotearekin, baina ulertu behar du hori ez dela bidea arazoak
modu zibilizatuan konpontzeko. Ni beti
laguntzeko prest, baina tira, tabernara
sartu aurretik lasaitasunez egin nahi dut
gogoeta, eta ez Ibarretxe horrek bezala,
dena beroan egiten duela. Hura bai dela
aldaketa klimatikoaren errudun!”.

Jakoba Errekondok
sinatuta jasotzeko aukera
nda
age gai!
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Hemen duzu urte osoan egin
beharreko lanen agenda, sasoi
bakoitzari, hilabete bakoitzari
eta ilargialdiari lotuta.
Baratzean, fruitu arboletan,
lorategietan, basoan noiz zein
lan egin? Erein, landatu, inausi,
tratatu, uztak jaso, txertatu…
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