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“Transgresioaren irudikapena
egunerokotasunarekin lotua
dagoenean interesatzen zait”
Gorka Erostarbe leunda

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.
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Bost mende eta gero

Deskolonizazioak
aurrera darrai
Camilo Tapia

Axier Lopez

Kolonialismo politiko eta ekonomikoari sinbolikoa gehitu behar diogu ezinbestean. XXI mendean ere, konkista eta kolonialismoa munduan
barrena hedatzen aritu ziren mertzenario, itsasgizon eta militarrak goratzen jarraitzen dugu lehen
mundua delakoan –Euskal Herritik atera gabe–.
Estatuak, kaleak, plazak, eraikin publikoak…
haien omenez josita ditugu bazterrak.
Zorionez, konkisten onurak baino, menpeko
izatea suertatu zaien herri eta gorputzetatik dena
ezberdin sentitzen da. Horietako batzuk dira maputxeak. Inperialismoa haien lurretara heldu zen
lehen unetik aurre egin dion herria. Ia 500 urtez.
Irudian: Pedro de Valdivia konkistatzaile espainiarraren omenezko estatua eraitsia, Wallmapuko
Temuco hirian.
Azaroak 17, 2019
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Espainiako hauteskundeak

“Duela hiru urte hasi
zen Altsasuko injustizia.
gazteak ziegetatik ikusten
arituko dira une hau eta
esan nahi dut jarraituko
dugula lanean haiek eta
preso guztiak askatu arte”

Bel Pozueta

Unionismoa atzera
Euskal Herrian, baina...
axier lopez

Tsunami Demokratikoak
egindako deialdiaren
ondoren,
Independentismoarentzat
garrantzitsuagoa izango
da zer gertatzen den gaurtik
aurrera kalean, Madrilgo
Legebiltzarrean gerta
daitekeena baino

Vicent Partal (Vilaweb)

2017an onartu zen Genero
Biolentziaren aurkako
Estatu Ituna, eta onartu
zenetik izoztua da. Vox-ek
ez zuen ordezkaritzarik
orduan. Orain 52 diputatu
faxista ditu eta kongresu
honekin ez litzateke posible
itun hura sinatzea

Ana Pardo de Vera (Público)

”Hauteskundeak pasa dira
eta beraz herritarrek
bete dute beren eginbehar
politikoa”

Andoni Ortuzar

Azaroak 17, 2019

E

maitzek déjà vu-tik gehiago dute berritik baino, baina badira pozteko pare bat
arrazoi. Batetik, neofaxismoak Espainian izan duen goraldia gurean 1.300 boz
gehiago eta zero ordezkari baino ez da. Bestetik, Euskal Herriaren erabakimena
ukatzen dutenen indarra txikiagoa da. Unionismoak behera egin du. PSEk, PSNk eta
Navarra Sumak jaitsi dutena PPk igo duenaren antzekoa da, baina Ciudadanosek
jaso duen zaplazteko orokorrak balantze unionista negatiboan utzi du hemen. Hala,
Euskal Herriko ultraeskuindarren –PP, C’s eta Vox– ordezkaritzak kongresuan 23tik
Navarra Sumako biak izaten jarraitzen du.
Bada inoiz aldatzen ez den zerbait. EAJ. Hauteskundeak irabazteko makina horirek ondo olioztatuta jarraitzen du. Areago, Bizkaian bezala, gizentzea esku-eskura
utziz gero. Katalunian ezagun egin duten “jugada mestra” bat egin du Iñigo Errejonek. Baita Euskal Herrian ere. Bizkaian bakarrik aurkeztu dira eta Txema Urkijo
buru duen Más País Más PNV bilakatu da. Podemosen inguruko bozka zatitu izana
baliatu du, ohi legez, klaseko azkarrenak. EAJk Bizkaian lortu duen laugarren eserleku horri esker, zazpira igo du Madrilgo ordezkaritza. Eta boto garapenaz ari garela,
datu bat: Podemosek zortzi ordezkari eta 428.000 boz lortu zituen Euskal Herrian
2016ko hauteskundeetan. Hiru urte igarota, erdia dira Iglesiasen lagunak: lau parlamentari eta 236.000 boz.
Hautagaitzak ugaldu baino sigla berberen azpian aurkeztea eraginkorragoa dela
erakutsi du navarrismoak berriz ere. Barkosen gobernuaren ostean, ondo ikasita du
lezioa, eta UPN, PP eta C’s-en Navarra Sumak erraz irabazi ditu hauteskundeak. Horri gehituz gero, Vox-en 1,2 puntuko igoera (Geroa Bairen gainetik geratuz) eta Erriberan neofaxistek lortutako emaitza onak –Tuteran %13 eta Corellan %12–, hobeto
ulertzen da zergatik oraindik orain euskalduna izatea erresistentzia ariketa den
Nafarroan. Erresistentziarako fitxaketa berri bat joango da Altsasutik Madrilera: EH
Bilduko Bel Pozueta, PSNren kaltetan. Ezker abertzaleak 2011tik ez du ordezkaritzarik lortu Nafarroan, eta gainera orduko emaitza onak bi puntutan hobetu ditu. EH
Bilduren igoera orokorraren pizgarri nagusia nafarrak izan dira.
Gipuzkoan eta Araban dena berdintsu. Araban EH Bilduren eserlekua zen zalantza bakarra eta emaitza independentisten aldera ere lerratu da. Marotok lortutakoari 500 boz eskas gehitu dizkio Marimar Blancok. Iñaki Ruiz de Pinedok 2.600 boto
gehiago bilduta, PPrekiko arrakala gehiago handitu du EH BIlduk.
Laburbilduz, alderdien proposamenetan ezezik, emaitzak ere oso bestelakoak
dira Euskal Herrian, baita Espainiari begirako hauteskundeetan ere. Gure bizitzen
gain erabaki nahi dugunontzat, oraingoan Kataluniak hauspotuta, errepresio hotsak
dira Ebrotik behera, PSOEtik VOXera. Eta Espainiako emaitzek utzitako enegarren
eskumaratze orokorrak, zer bide uzten du balore demokratikoetan sakondu nahi
dugunontzat? Zer dugu adosteko Madrilen euskaldunek eta katalanek, guretzat gordetako ziegen barroteen edo abiadura handiko trenen geltokien koloreaz aparte?
Hemendik bost ala zazpi ordezkari bidalita ere…

ESPAINIAKO HAUTESKUNDEAK І
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ez hanka ez buru

Hauteskundeak

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

O

ndo gogoratzen du noiz izan zen lehen ziztada: 2019ko
apirilaren 28an. Espainiako hauteskundeekin kointziditu baitzuen. Modurik txepelenean gertatu zen: beti bozkatzen duen –tradizioz, konformismoz, are abulia puntu batez– alderdiaren boto papera hartu eta Kongresurako kutxan
sartu zuen unean –ez du inoiz Senaturako botoa eman, ez du
ulertzen instituzio hori, iruditzen zaio alferrikakoa dela– sentitu zuen, bizi, gibelaldean.
Medikuak esan zion normala zela, ez kezkatzeko, transplantea oraindik nahiko berria izanik, gauza arrunta izan ohi dela
halako molestiak sentitzea. Berak nahiko ondo eraman zuen
prozesu guztia. Gaixotasuna zeukala ezagutzea, tratamendua,
ebakuntza aurreko, bitarteko, ondorengoak. Ez zuen inongo
momentutan organo emailea nor zen jakin nahi izan, adibidez,
ez zen saiatu ere egin. Eta ez hainbeste debekatuta dagoelako,
beldurra ematen ziolako baizik, imajinatu, bera ez da arrazista,
baina beltz batena izan balitz.
Mina tarteka baino ez zuen nabaritzen, ez konstanteki. Lehenengo alditik hilabete batera sentitu zuen bigarren aldiz, 2019ko
maiatzaren 26an, hain justu bi aldiz: lehena indartsu, aurreko
aldi hartan bezala, bigarrena agian suabexeago, boto papera
udalerako kutxan sartu zuen unean. Beti bozkatzen du alderdi
bera, baina orduko hartan, nobedadea, alkatetzarako independente bat aurkeztu zuten.
Joan den igandeko hauteskundeetan, estreinako aldiz, ohitura hautsiz, beste alderdi bat bozkatu du. Nazkatuta dago hauteskundeak behin eta berriro errepikatu behar izateaz; gauzak
soluzionatuko dituen jendea nahi du, bera lasai ederrean egon
dadin, lagunekin tabernan, edo bihotzeko futbol taldea ikusiz.
Inoizko min txikiena eman dio gibelak, auskalo medikuak agindu dion medikamendu aldaketagatik. Estreinako aldiz, halaber,
sentitu du emailea nor zen ezagutzeko nahia, jakiteko, behintzat,
zer alderdi bozkatzen zuen.

“voxek zuen arriskuaz ohartarazi nuen.
ezin zen arima galdu itunean”
manuel valLs, ciudadanos-eko alkategai ohia bartzelonan
Frantziako lehen ministro ohiak eta beste askok kargu hartu diote dimisioa aurkeztu duen
Ciudadanoseko buruzagi Albert Riverari. Inkestek iragarritako hondamendia betez, 47 diputatu galdu ditu C`s-ek apiriletik hona (57tik 10era, 2,5 milioi boto. Apirilean Kataluniatik
Madrilera jo zuen Ines Arrimadasengan jarri dituzte begiak hainbatek ordezkapenerako.
El diario (2019/11/11)
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EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Pentsioak eta
berdintasuna
blindatu
juan mari arregi

A

zaroaren 10eko Espainiako hauteskundeetan jaurtitako promesak
betetzeko ordua iritsi da. Ñabardurak ñabardura, alderdi politiko guztiak –Espainiako Estatukoak zein Hego
Euskal Herrikoak– pentsio duin batzuen
alde agertu dira eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatzen
dute, nola arlo sozialean edo lanean. Bai
pentsioek bai berdintasunak denoi eragiten digute, helduak izan edo gazteak
izan. Beraz, promesa horiek bete ditzatela eskatzeko ordua ere iritsi zaigu.
Hauteskunde gauaren ondoren sortuko den Espainiako Gobernuak beharrezko neurriak hartu beharko lituzke
pentsioak eta berdintasuna blindatzeko.
Baina blindatu bakarrik ez, balioan jarri
ere bai, eta milioika alargun eta herritarrek jasotzen duten gutxieneko ordainsaria handitu behar luke. Kalean mobilizatzen ari diren pentsionistei erantzun
behar diete eta 1.200 euroko gutxieneko
pentsioa ezarri. Gobernu autonomikoek
ere badute erantzukizunik auzi honetan, baita baliabideak ere, pentsio horiek
osatzeko. Berdintasunaren arloan, bestalde, garbi dago: lan berdina, soldata
berdina.
Horretarako dirua behar da. Eta badago. Nola lortu? Krisi garaian bankuei
emandako 60.000 milioi euroak berreskuratuz; bankuei, enpresa handiei eta
multinazionalei zerga berezia ezarrita;
zerga-paradisuak pertsegitzen; militarren eta Errege Etxearen faktura erabat
murriztuta; ustelkeriaren bidez lapurtutako dirua itzularaziz…
Plan hori aurrera ateratzeko, eta soldatak, osasun zerbitzuak edo hezkuntza
hobetzeko, borondate politikoa edukitzea nahikoa da. Espainiako Gobernuaren gain dago ardura, baina baita Urkullu, Chivite eta hitza eman duten beste
guztien gain ere.
Azaroak 17, 2019

52 diputatu faxista,
gaitz baten sintoma

I

gorka bereziartua mitxelena

kusitakoak ikusita, “Espainiako Estatua krisian dago” esateari utzi eta “Espainiako Estatua krisia da” esatera pasa beharko genuke: bere buruarentzat irtenbide
instituzionalik aurkitzen ez duen telenobela bihurtua dago, urteak aurrera doaz,
hauteskundeak bata bestearen atzetik kateatzen dira eta ez dirudi azaroko hauek
ere soluzio askorik ekarriko dutenik.
Pedro Sanchezek apirilean baloia hartu zuenean posesio laburraren alde egin
zuen. Asko konbentzitzen ez zuen ezkerreko pakturantz korrikaldi baten ondoren,
Iglesiasi baloia pasa ordez hiruko urduri bat jaurtitzea erabaki zuen. Tiroak burdina jo du. Errebotea Vox-eko faxistentzat. Eta partidua lehen baino konplikatuago.
Gobernu aurrerakoia lortuko duela esan du jarduneko presidenteak hauteskunde
gauean, baina kongresuaren gazta erdia nola banatu den ikusita, duela zazpi hilabete baino kabriola gehiago egin beharko ditu, Unidas Podemoseko sozialdemokrata populisten eta Ciudadanoseko liberal-falangisten babesa lortu beharko
lukeelako, eszenan agertu diren ordezkaritza txikiko alderdi batzuenaz gain.
Bada beste aukera bat, PPrekin alemaniar estiloko koalizio handi konstituzionalista bat osatzea. Gehiengo zabal horrekin 78ko erregimenaren eraikinak
ustelduta dauzkan zimenduetan obrak egin ahalko lituzkete, amiltzeko arriskuan
dagoen cortijo-a nolabait zurkaiztu. Baina apustu horrek problema bat dauka: are
gehiago laineztuko luke Abascalen legioa.
Gobernagarritasun faltaz hitz egiten dute tertuliano iberikoek aspaldiko urteetan. Ez da harritzekoa, kontuan izanda Espainiako kultura politikoan duela 40 urtera arte gobernaezintzat jotzen zela alderdi batek baino gehiagok parte hartzea baimentzen zuen edozein sistema. Atzetik etorri zen bi partidu handien alternantzian
oinarritutakoa, 78ko Erregimena, baina onenak emanda dagoela dirudi. Eta zaharra
ahitzear dagoen, baina berria berandutzen ari den argilun horretan, munstroak
agertzen hasi dira: 52 diputatu faxista patroien menpeko Espainia batuaren zerbitzura. Vox-en obsesioak Espainiaren krisiaren sintomatzat hartzen baditugu, garbi
samar ikusten da eskubide nazionalak eta sozialak direla estatua gaixotzen dutenak.
Bi eremu horietan egiten diren borrokek erakutsiko dute, beraz, etorkizunak zer
aurpegi izango duen, segur aski hauteskundeek baino argiago.
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DATUTAN

ESPAINIAKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

Bizkaia

A10

alderdiak
EAJ
PSE-EE
Elkarrekin-Podemos*
EH Bildu
PP
Vox
Más País**
Ciudadanos
PACMA

%68,82

Araba

A28

221.171 235.322
119.917 136.037
96.558 121.228
94.377 91.612
55.130 49.601
15.094 15.792
(-)
8.463
6.829 21.201
6.150
3.745

4 (+1)
2 (=)
1 (-1)
1 (=)
0
0
0
0
0

Gipuzkoa

parte-hartzea

alderdiak

A10

A28

EAJ
PSE-EE
Elkarrekin-Podemos*
EH Bildu
PP
Vox
Ciudadanos
PACMA

40.127
37.325
27.992
27.364
25.318
6.423
2.504
1.151

40.199
39.595
31.346
24.687
24.304
5.587
7.039
1.863

1 (=)
1 (=)
1 (=)
1 (=)
0
0
0
0

Apirilean baino 6,2 puntu gutxiago izan da parte-hartzea
Hego Euskal Herrian Espainiako Kongresurako. Ehunekotan,
hala ere, egoera ez da asko
aldatzen, EH Bildu da lurralde
guztietan gehien handitzen
den indarra eta ondoren PP. Estatu mailakoa hemengoa baino
puntu bat gehiagokoa izan da
(%69,87), baina apirilean baino
(%75,75) 6 puntu txikiagoa.

Nafarroa
SENATUA
A10

alderdiak
EAJ
EH Bildu
PSE-EE
Elkarrekin-Podemos*
PP
Vox
Ciudadanos
PACMA

A28

116.125 119.106
98.391 95.901
68.663 77.128
56.787 70.671
23.373 20.613
6.683
7.142
3.725 11.723
3.145
2.024

2 (=)
2 (=)
1 (=)
1 (=)
0
0
0
0

alderdiak

A10

Navarra Suma***
PSOE
EH Bildu
Unidas Podemos*
Vox
Geroa Bai
PACMA
Recortes Cero

98.448 107.124
83.242 94.094
56.387 46.640
55.191 68.168
18.656 17.660
12.622 22.150
3.289
2.203
1.284
928

A28
2 (=)
1 (-1)
1 (+1)
1 (=)
0
0
0
0

* Podemos, IU, Equo (Nafarroan Batzarre ere bai)
**Equorekin batera (A-28an Equo Podemosekin aurkeztu zen)
*** UPN, PP eta Ciudadanos

ESPAINIAKO DIPUTATUEN
KONGRESUA

A10

A28

350

alderdiak

A10

A28

PSOE
PP
Vox
Unidas Podemos
ERC
Ciudadanos
JxCAT
EAJ
EH Bildu
Más País
CUP
Coalición Canaria
Navarra Suma
BNG
PRC
¡Teruel Existe!

120 (-3)
88 (+22)
52 (+28)
35 (-7)
13 (-2)
10 (-47)
8 (+1)
7 +1)
5 (+1)
3
2
2 (=)
2 (=)
1 (+1)
1 (=)
1

123
66
24
43
15
57
7
6
4
(-)
(-)
2
2
0
1
(-)

EAJk otsailean lortutako 9 senatariak eskuratu ditu orain ere
Hego Euskal Herrian. 16 zeuden
jokoan eta alderdi bakoitzak
gehienez 3 lor ditzake lurraldeko. PSOEk 3 senatari mantendu
ditu, Navarra Sumak bezala; EH
Bilduk bi senatari lortu ditu (apirilean 1); horietako bat da Elkarrekin Podemosek galdu duena
otsailetik hona (eta adi, 2016an
7 eta orain bat bera ere ez).

Vox NafarroaN %5,6
Hego Euskal Herrian ez du indarrik Vox-ek, baina lau herrialdeetatik Nafarroan da indartsuen.
Hego EH: 47.315 boto (%2,15)
Araba: 6.423 (%3,78)
Bizkaia: 15.094 (%2,41)
Gipuzkoa: 7.142 (%1,88)
Nafarroa: 18.656 (%5,61)
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Hau 'Dogland' da
hemen zakurrek gastatzen
dute munduko gizaki
gehienek baino diru gehiago
Planeta honetako herrialde aberatsak moral bikoitzaz ari dira, egiturazko
hipokrisiaz: besteren ondasunak eta jendeak zurrupatuz antolatu dute
bizimodu oparo bat, ongizate honen ezkutuko kosteak bezala eragindako
kalteak zanpatuei esternalizatuz. Herritarrak ere konplize bihurtzen ditu
sistema perbertso honek, beren historia faltsutzen duen imajinario kolektibo
bat eraikiz. Horrela mintzo da Stephan Lessenich soziologo alemana.
Pello Zubiria Kamino

J

o dezagun badela herrialde bat,
Dogland, osatua AEBetako etxeetan dauzkaten txakurrez. Maskota
horien mantenua kostatzen den dirutza kontabilizatuko bagenu txakurren
soldatatzat, Dogland-eko biztanleak
munduko biztanleen batez bestekoaren
%40 gainetik leudeke diru-sarrerei dagokienez.
“Ongi bizi besteren bizkarretik: Mendebaldeko oparotasunaren alde ezkutua”
liburuan [“Living Well at Others’ Expense” jatorriz, aurten argitaratu dira gaztelaniazko eta frantsesezko itzulpenak]
Stephan Lessenich soziologo alemanak
Dogland darabil azaltzeko munduaren
arazoa ez dela soilik berdintasun eza,
aitzitik, herrialde garatuetan bizi garenotako asko garela injustizia hori betikotzearen konplize. Egilea, Stephan
Lessenich (Stuttgart, 1965) Municheko
unibertsitatean ari da irakasle eta lau urtez Alemaniako Soziologia Elkartearen
lehendakari izana da.
David Rodríguez Goyes Osloko (Norvegia) unibertsitatean irakasle ari denak,
honela nabarmendu du Lessenichen liburuaren garrantzia. Azken hamarkadotan intelektual askok erakutsi dute zein
bidegabea eta desorekatua den aberastasunaren banaketa gaurko munduan.
1950eko hamarkadatik ohikoa zen
ekonomistek aipatzea baliabideen madarikazioa adierazteko biodibertsitatean
aberats diren herrialdeak kondenatuta
daudela gerra, txirotasuna eta zapalkuntza jasatera. Eta 1980ko hamarkadatik
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mundu osoko gizarte mugimenduek
salatu dute injustizia. Hala ere, Iparraldeak Hegoaldeari egiten dion zanpaketa
azaltzetik harago, Lessenichek landu du
intelektualek askoz gutxiago eztabaidatu duten beste gai hau: nola gizarteak
ez duen ikusi nahi batzuen eta besteen
mundu mailako aukeren banaketa injustua.
Delako amets amerikarra [American dream] eta honek berekin daraman
meritokraziaren idea dira gaur nagusi
mundu osoko kontzientzia kolektiboan,
horregatik uste dugu, batetik, jende
arrakastatsuak bere pribilegioak zor
dizkiola lana gogotik egin izanari; eta,
bigarren, pribilegio horiek edonoren eskura daudela baldin eta behar bezain
gogor lan egiten badu”.
“Lessenichek erakutsi digu –idatzi du
Rodriguezek The Ecologist mitikoaren
adarra den Resurgence hilabetekarian–
pribilegio horiek gehien bat heredatu
egiten direla, bai zuzenean familia barruan edo bai, estrukturalki, nazio baten barruan eta lana latz egitea ez dela
sartzen ekuazioan. Hamar urte baino
gehiagoz aritu naiz lanean munduaren
hegoaldeko baserritar komunitateekin
eta Lessenichen argibideok ez didate
ezustekorik eragin. Alabaina, injustizia
hain hurbiletik ukitu arren, neuk ere joera dut ahazteko nire gozamen asko sarritan oinarritzen direla beste jendeen eta
naturaren sufrimenduetan”.
Stephan Lessenichek berak joan den
udan plazaratutako “Hipokrisia kolek-

tiboaren amaiera“ artikuluan saiatu da
ildo horretatik esplikatzen Europako populismo eskuindarren azken urteotako
gorakada: onartuta ere gizarte barruko
desberdintasunak handitu direla Europa
osoan, datu sozioekonomikoek ez dute
esplikatzen populismoa nola ari den goraka klase ertainetan, baita segurtasun
gabeziarik nozitzen ez den maila sozialetan ere. Zerk elikatzen du uhin populista
hori hasi Danimarkatik eta Poloniaraino,
Austria eta Erresuma Batutik paseaz,
leku hain urrun eta ezberdinetan?

ESternalizazioa boomerang
gisa bueltan
Erantzuna –dio Lessenichek– zera da:
Europa osoan jendea ohartzen hasi dela
Mendebaldean ezarrita dagoen erreprodukzio sozial eredua, sekula ez bezalako
ongizate ekonomikoa eta egonkortasun
politikoa ekarri dituen kapitalismo demokratikoaren eredu soziala, bere mugetara ari dela iristen eta ez dela betirako luzatuko.
“Orain, munduko migrazio gero eta
ugariagoa Europako ateetara iristen ari
denean, milaka pertsona itota hiltzen direnean Mare Nostrum delakoan, klimaren aldaketa ez bakarrik Ozeano Bareko
uharte urrun batean baizik eta gure alderdietan ere nabaritzen hasi garenean...
oraintxe konturatu gara, azkenean, bizi
garela beste mundu batean bageunde
bezala, planetaren beste lekuetan bizi
duten miseriatik orain arte babestuta
egon garen leku batean, pixkanaka gal-
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turistei saltzen
Kolonbiako cartagena
de indias hirian kaleko
saltzaileak eguzkia
hartzen ari diren jende
aberatsen artean.

tzen ari garen kokagune pribilegiatuan”.
Desjabetze eta zanpaketa global hau
bideragarri egiteko, herrialde aberatsek beren naturari eta jendeen lanari
ematen dieten balioa ukatu egiten diete herrialde azpigaratuei. Eta besteen
baliabideak ustiatzeak eragindako kosteak –ekonomikoak, sozialak, ekologikoak– kanporatu egiten dituzte: etekinak eta produktibitatea geratzen zaizkie
herrialde lehiakorrenei, kalteak bueltan
doazkie herrialde ahulenei. Hori da esternalizazioaren funtsa.
“Oraingo berrikuntza da esternalizazioa indartu egin dela, nahiz eta iraunkortasunaz, garapenerako laguntzaz eta
globalizazioaren eragin perbertsoen
konpondu beharraz erretolika handiak
egon. Kontsumoa, energia edo baliabide
naturalen erauzketa bezalako adierazleek erakusten dute okerragora goazela.

Orain gainera boomerang efektu bat ari
gara ikusten: esternalizazioa bueltan datorkigu Mendebaldera, migrazioekin eta
klimaren aldaketarekin”.
Europan, dio Lessenichek, ez dago
ekoizpen inozorik, are gutxiago kontsumo inozorik. Herritar europarrok dauzkagun gizarteetan lan eginarazten diegu,
bai modu ilegalean edo bai modu legal
baina miseriazkoan, etorkin afrikarrei
etxalde industrialetan edo Hegoamerikako etorkinei etxebizitza partikularretan, eta aldi berean esaten da ezin direla
errefuxiatuak errezibitu, gizarteok beren ahalmenak gainezka eginda dauzkatelako.
Azkenean, sistemak bere izaera lausotzeko sortuta daukan imajinarioarekin
herritar guztiak hartzen ditu konplize:
“Sistema hau okerra da, egitura honek
ukatzen dizu pertsona duina izan ahal

izatea. Behartzen zaitu beste batzuei
min egitera, baita nahi ez baduzu ere,
herrialde honetako herritar izate hutsagatik. (....) Baina zeure burua bakarka
kulpatzeak ez du deusterako balio, soluzioa kolektiboa izango da derrigor. Kolektiboki erabaki dugu ez jabetzea gure
bizimoduaren ondorio eta eraginez”.
Jende asko ohartzen da honela jarraitzerik ez dagoela, Lessenichentzako hori
erakusten du Berdeek Alemanian hartu
duten indarra. Baina aldi berean Berdeek ere jendeari proposatzen diotela
entzun nahi dutena: klimaren aldaketari
aurre egingo diotela baina bizimodua
gehiegi aldatu gabe, izatekotan hegazkina gutxiago erabiliz. “Kontsumitzeko eta
ekoizteko modua aldatu beharra daukagu. Gutxiago kontsumitu behar dugu, gutxiago ekoiztu; azkenean, gutxiago edukitzea da kontua”. l
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Jota Pizarro
Gizartearen zirrikituetan arakatzen

Giza izaera
interesatzen zait,
Euskal Herrian,
Txilen, edo
Zeelanda Berrian
Zer da berez gizakia, otso ala ardi? Zein du bulkada sakonena,
menderatzea ala men egitea? Gizakiak taldetan nola ibiltzen
eta moldatzen garen, horixe aztertu du azken urteotan
Jota Pizarro txiletarrak. Donostian bizi da azken zortzi urtean,
eta munduko beste toki batzuetan ere ibilia da.
Asko lagundu omen dio horrek, “burua zabaldu” diolako eta
“beste puntu bat daukazulako konparaketak egiteko”.
danele sarriugarte mochales

Hasteko eta behin…
José Joaquín ala Jota?
Nahiago dut Jota. Txikitatik deitzen didate hala. Oso txikia nintzenean, beti zen
Jota Jota, hiru izen ditudalako eta lehenengo biak letra horrekin hasten direlako, baina gero laburtu egin zuten.
Txilen jaio eta hazi zinen. Kontatuko
zenidake apur bat tokiaz, garaiaz…
Santiagon jaio nintzen, eta 4 urte bitarte
han bizi nintzen, familiarekin noski, eta
gero landara joan ginen, gure auzokideak oso urrun zeuden, eta oso gustura
Azaroak 17, 2019

dani blanco

bizi nintzen han, txakurrekin, animalia
batzuekin eta lur askorekin. Lehenengo urteetan lurra lantzea zen nire aitaren lana, baina gero beste gauza batzuk
egiten hasi zen, eta unibertsitatean hasi
nintzenean, aldatu ginen eta joan ginen
herrira, baina oso herri txikia zen. Herri
txiki bateko pertsona naiz.
Itzultzeko aukerarik izaten al duzu?
Posible bada saiatzen naiz ahalik eta
gehien bueltatzen, oporrak han pasatzen… Denbora eta dirua baldin badauzkat, joaten naiz. Askotan denbora

daukat, baina ez dirua, beste batzuetan
dirua, baina ez denbora. Aurreko urtean
joan nintzen oporretan, eta aurten kasualitatez joan nintzen nire aitona hil
zelako. Aukera izan nuen eta opari bat
izan zen. Oso polita, azken finean bi aste
baino ez ziren izan, baina ez nituen espero, eta justu-justu iritsi nintzen hiletara.
Pelikula bat ematen zuen.
Zortzi urte daramazu Euskal Herrian.
Nolatan etorri zinen?
Maitasunagatik [barreak]. Txilen ezagutu
nuen nire bikotekidea, bera hemengoa
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Jota
Pizarro
Santiago, Txile, 1988

da. Ni karrera bukatzen ari nintzenean
ezagutu genuen elkar, di-da batean hasi
ginen harreman honekin, eta berak Txilen eman behar zuen denbora bukatzen
ari zenean, hasi ginen pentsatzen ea zer
egingo genuen, eta bion artean pentsatu
genuen ni etorriko nintzela. Nik beti eduki nuen sekulako gogoa bidaiak egiteko,
ez nekien nora ez nola, baina banekien
zerbait egingo nuela. Beraz, bizitzako planak eta Itsaso ezagutzea bat etorri ziren
gutxi gorabehera.
Psikologoa zara ikasketaz, eta
psikologia sozialaren arloan egin
duzu tesia. Garbi zeneukan hasieratik
ikerketan aritu nahi zenuela?
Psikoanalisiarengatik sartu nintzen karrerara, pentsatuz psikologo klinikoa
izango nintzela, pila bat gustatzen zitzaidan. Gero, psikologia soziala ezagutzean,
maitemindu egin nintzen. Txilen ezagutu
nuen eta han bertan erabaki nuen psikologiako irakaslea izan nahi nuela.
Zer da psikologia soziala, zehazki?
Zer alde dago korronte horren eta
psikologiako beste korronteen
artean?
Zaila da esatea, baina, normalean, harreman sozialak baldin badaude, nik hor
ikusten dut psikologia soziala: asko lantzen ditugu emozioak, boterea, estatusa,
akulturazioa, estereotipoak, prozesu kolektiboak... Guk ez dugu lantzen diferen-

Psikologia ikasi zuen eta psikologia sozialaren arloan egin
du tesia: An Emotional Path to
Ourselves (Bide emozional bat
geure bururantz). Aurki aurkeztuko du. Donostian bizi da
azken zortzi urtean, baina Antzuola du bigarren etxea.
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tzia indibiduala, pertsona irekia den, lotsatia, ala ludopata; hori berdin zait. Nik
esplikatu nahi dut, hartzen badut jende
multzo bat, manifestazio batean edo bestelako erritu kolektibo batean, zer prozesu, mekanismo eta emaitza sortzen diren,
jende askorekin partekatzen duzunean
zerbait.
Soziologiarekin konparatuta, zein
izango litzateke aldea?
Oso hausnarketa ona, ez dakit non amaitzen den bat eta non hasten den bestea.
Esango nuke guk neurketa gehiago egiten
ditugula, baina ez nago oso ziur hori ote
den biak bereizteko arrazoia.
Zer neurtu duzu zure tesian eta zer
ondorio atera duzu?
Batez ere manifestazioak eta elementu
erritualistikoak dauzkaten ekitaldiak aztertu ditut, adibidez kontzertuak, antzezlanak, non espero diren gauza batzuk,
edo danborradak… Eta ondorioa izan da
beste pertsonekin partekatzeak gauza
onak dakartzala, autoestimu-iturria delako, eta parte hartu eta gero arinago sentitzen zarelako. Ez dut esan nahi erritual
horiek beti direnik positiboak, naziek ere
egiten baitzituzten. Positiboak dira, batez
ere, gure auto-estimuari eta ongizateari
on egiten diotelako, eta laguntzen dutelako gizarteetan elkartasun-sareak sortzen.
Kristoren beharra daukagu beste pertsonekin bizitzeko eta gauzak partekatzeko,
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Euskal Herrian
baino lehen,
Zeelanda Berrian

eta nire tesian ikusi dut parte emozionala
oso garrantzitsua dela. Ez gara oso kognitiboak. Homo economicus-aren teoria
hori, sinesten duena beti ari garela dena
prozesatzen ea zenbat irabazten dugun
eta zenbat galtzen dugun, hori ez da
erreala, benetan erreala dira emozioak,
sentsazioak eta zelan sentitzen garen.

ten dira. Beste pertsona batek, agian, har
dezake ezagutza hori eta sortu interbentzio plan batzuk eskoletan edo beste, baina nik, egia esan, ikerketak egin nahi ditut. Giza izaera interesatzen zait, Euskal
Herrian, Txilen, edo Zeelanda Berrian.

Eta Palestinan ere bai. Hara joaten
saiatu zinen orain dela bi urte, ezta?
Beste proiektu batean nago, eta nazioeLandu dituzun gauzak nola eraman
tan pertsonek daukaten memoria koleklitezke praktikara?
Batez ere nire aitak egiten dizkit horre- tiboa aztertzen dugu. Horrekin lotuta,
gure nagusiak lortu zuen kontaklako galderak eta ez dakit zelan
tu bat Palestinako ikertzaile
erantzun. Funtzionalki ez
batekin, oso jatorra. Etorri
dakit zer egin dezakegun
zen hona gauzak ikusteezagutza honekin. Nik
Ez gara oso
ra, eta proiektua zelanahiago dut prozekognitiboak. ‘Homo
koa zen jakitera, eta
suak neurtu. Beste bagu ere saiatu ginen
tzuek, igual, nahiago
economicus’-aren teoria
joan eta Gazan
dute esku hartzeko
hori, sinesten duena beti ari hara
sartzen, baina ezin
planak egin, igual
hezkuntzarekin lotu- garela dena prozesatzen ea izan genuen blokeoa
ta… Orain egiten ari zenbat irabazten dugun eta pasa. Israelen geratu ginen hogeita bi
garen ikerketa-lerro
zenbat galtzen dugun, egunez, Tel Aviven eta
bat da, gatazkak bizi
ez da erreala”
Gazako mugatik gertu daizan dituzten gizarteetan,
goen Axkelon herri handian.
zelan bueltatu normaltasunera. Euskal Herrian, adibidez,
Nolako esperientzia izan zen?
biolentziarekin, bi aldetako biktimekin,
eta Kolonbian ere bai, ikusten ari gara Oso sakona, pena dugu ez genuelako lortu
emozio hauek asko laguntzen dutela, ez sartzea, baina bestalde, han sentitu gehainbeste barkatzeko, agian ez da errea- nuena oso arraroa da, tentsio maila oso
la, baizik eta pixka bat bizitza normalera altua da. Bazter guztietan ikusten duzu
bueltatzeko. Identitate humanoa parte- jendea metrailetarekin eta ni beti sentikatzen badugu eta konturatzen bagara tzen nintzen oso behaturik. Fenomeno sodenok garela gizakiak, gauzak hobeto joa- zial moduan oso interesgarria da. Politi-

Pizarrok argi zeukan, gaztetatik,
bidaiatu nahi zuela. Euskal Herrira etorri aurretik, Zeelanda
Berrian egon zen beka bati esker. Oso gogoan du esperientzia
hura: “Hiru hilabete pasa nituen
han, Auckland hirian, baina ikaragarria izan zen, badakit burua
pila bat ireki zidala. Asko akordatzen naiz han ezagutu nituen
pertsonekin. Hango emakume
baten etxean geratu nintzen,
Moniquenean. Gauza askotan
egiten zuen lan, eta haietako bat
zen kanpotik etorritako ikasleak
hartzea. Saudi Arabiako ikasle
batekin eta Txinako beste batekin egon nintzen, eta biekin
gauza asko konpartitu nituen”.

Psikologia eta
politika
Aztertu duen guztiak politikarekin zer zerikusi izan dezakeen
galdetuta, hauxe erantzun digu
Pizarrok: “Euskal Herriko eta
Kataluniako egoerari begira,
ikusten dudana da politikariek
ez dakitela ezer psikologiari buruz. Katalunian, adibidez, politikari askok nahi dute Katalunia
oso homogeneoa izatea, Espainia bezalakoa, eta guk, psikologiaren eremutik, badakigu horrek ez duela funtzionatzen”.
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koki, kaka da, apartheida dagoelako, hori
badakigu. Baina zientifikoki begiratzen
baduzu, oso interesgarria da ikustea kaka
horrek zer sortzen duen pertsonen artean: mesfidantza instituzioetan, beti diskurtsoan oso sartuta, oso kategorizatuta…

Benetako
antzinako ogia

Nola konpondu zineten jendearekin?
Ederki. Gazan sartzeko ahaleginean asko
lagundu ziguten pertsonak ezagutu genituen, eta bestalde, herrialde askotan
pasatzen den bezala, jendeak bakea nahi
du. Beldurrez hitz egiten badute ere,
gorroto puntu batekin, tiratzen baduzu
soka horretatik, konturatzen zara fatxak
direnek ere kristoren beldurrak dituztela, familiako historiarengatik edo bizitako esperientziengatik… Ez dakit, baina
gizakiak gara. Horrek ez du justifikatzen
botere-ezberdintasuna, jakina, baina
gustatzen zait konplexutasuna ikustea,
ez dudalako sinesten pertsona batzuk
onak direnik eta beste batzuk txarrak. Ez
da horrela, nire ustez.
Nola da?
Ez dakit, gizakiak gara… Zertarako sartzen ditugu adjektiboak, gu hobeto sentitzeko? Nik nahi dudana da, esan bezala,
ikastea edo bilatzea edo jakitea zer den
giza natura.
Ederki moldatzen zara euskaraz.
Nolakoa izan da hizkuntza ikasteko
zure prozesua?
Nahiko azkarra. Esan ohi dut kuadrillari eta AEKri esker ikasi nuela euskara.
Alde batetik, AEKn sartu nintzelako eta bi
urtez jarraian egin nituelako bi ordu egunero, eta horrek pila bat lagundu zidan.
Hori baino lehen, kuadrillakoek beti esaten zizkidaten hitzak, esaldiak, eta AEKn
sartu nintzenean eman zidaten bi hilabeteko epea gaztelaniaz hitz egiteko, hortik
aurrera dena euskaraz, eta hala izan zen.
Oso gogorra izan zen momentu batean,
baina horri esker oso azkar ikasi nuen,
eta gaur egun asko eskertzen dut.
Euskaraldia, avant la lettre. Erritual
kolektiboak ikertu dituzula jakinik,
nola ikusten dituzu Euskal Herriko
erritualak?
Niretzat, adibidez, kristoren errituala da
Gazte Martxa, oso polita, herriak zeharkatzearen sentsazioa, mugitzen ari zara…
oso polita da. Korrika bera oso polita da,
urte batean nik eraman nuen lekukoa Antzuolako gaztetxearen kilometroan eta
oso ederra izan zen. Hemen kristoren
erritualak daude: santa eskeak, sorgin
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dantza… Horrelakoak ez ditut ikusten
Txilen. Hemen erritual kolektibo asko
daude, ez bakarrik ondo pasatzeko, baizik eta oso beharrezkoak.
Azken asteotan, zure herriko egoera
pil-pilean dago, hala iritsi zaigu
komunikabideetatik. Nola bizi duzu
gertaerak hain urrutitik segitzea?
Oso konplexua da, sentimen gazi-gozoa
geratzen zait. Alde batetik izugarri pozik
nago gauzak piztuta daudelako. Txilen
beti esan izan dugu goi klasekoek kristorenak egiten dituztela gure kontra, eta
nabaritzen da diskurtsoan: gure zorte
txarra dela diote, ia-ia merezi ditugula horrelakoak. Eredu horretan hezten
bazara, pentsa dezakegu ezin dela ezer
aldatu, baina gaur egun ikusten ari garena oso polita da. Jendeak aski dela esan
du eta espero dut zerbait sakona pasatzea, bestela berdin jarraituko dugu. Jende askok dauka asko galtzeko, adibidez,
ez badira lanera joaten pila bat galtzen
dute, eta soldata minimoarekin ezin da
bizi Txilen. Hemen manifestazioa eginda
asko galtzen da, baina han dena jartzen
duzu jokoan. Bestalde, zer pena, zelako
indarkeria, batez ere instituzionala, militarrena eta karabineroena: hemezortzi
hildako, poliziak emakume pila bat bortxatu ditu…
Zer irakurketa egiten duzu gertatzen
ari denaren inguruan?
Metroaren prezioaren igoeragatik dela
dirudi; horrek piztu zuen kontua, bai,
baina ez zuen sortu, askoz gauza sakonagoa da. Pinocheten garaiaren ostean,
instituzioetan geratu ziren pertsonak
bere zaleak ziren, baina Txilen ez da
inoiz egon ongizate estatu bat, Txilen
ez dago hezkuntzarik, osasungintza-sistemarik… Minbizia baldin badaukazu,
pikutara zoaz. Soldata minimoarekin
ezin duzu hilabete bat pasa, ezin duzu,
eta hori oso biolentoa da. Tranpak egin
behar dituzu beti. Tranpak eginez bizi
zara, gauzak lortuz BEZ pagatu barik,
lapurtutako gauzak lortuz… Beti izango
da zerbait zuk gauzak ondo ez egiteko,
baina normala da: zer egingo duzu ba,
ez bazara ailegatzen! Hori da benetako
biolentzia. Gainera, klase politiko nazkagarri horrek esaten dizu, ez bazara aberatsa, zure ardura dela. Indarkeria handia da, eta urte asko dira, jendeak ezin
du gehiago. Gustatzen zait dena piztuta
ikustea, baina esan bezala espero dut sakoneko gauzak aldatzea, bestela badakit
langile klaseak ordainduko duela.
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Hauteskundeak
baino gehiago

P

SOE eta Podemosen arteko akordioa
gorabehera, berriro bozkatzera eraman nahi izan gaituzte gobernuaren
osaketa alderdi independentisten esku
zegoelako. Ez gaitezen engaina, Espainiako egoera ez da gobernua osatu ezinean
sortutako blokeo politikoa, ez hori bakarrik bederen: estatu egitura dago krisian.
Horri erreparatuta aztertu behar dugu
hauteskundeen ondorena.
Alderdi abertzaleek lortutakoa ez da
makala, are gehiago estatuko foko mediatikotik at egonda. EH Bilduko Bel
Pozuetaren ahotsa kongresura iristea
ere aparteko aipamena merezi duen
aldaketa da. Alta, emaitzak oso onak
izan badira ere, egoera bere osotasunean behatuta badaude alarma guztiak
pizteko arrazoiak. Kataluniako prozesu subiranistak frankismoaren osteko
bigarren estatu erreformaren atarian
jarri gaitu, eta Espainiako alderdi nagusiak horretarako agertokia prestatzen
ari dira. Hautestontziek ere horren zantzuak ematen dizkigute.
Batetik, Espainiako Estatu ereduari
eusteko nahitaezko gonbidatua da VOX.
Lan zikina egitera etorri da. Lortutako
emaitzak kezkagarriak izanagatik, ez dezagun ahaztu muturreko eskuina ez dela
gonbidatu berria Espainian. Hor egon da
azken berrogei urteetan, katamalo demokratikodun alderdien baitan. Aldaketa
dakarrena da hori esplizitatu egin dela
eta VOXek inolako erreparo gabe azal-

Gobernua osatu ezina
baino arazo sakonagoa
du Estatuak, eta blokeo
egoera aitzakia eta aukera
paregabea da aspaldi
egin nahiko lituzketen
doiketak egiteko, 78an lotu
ezin izan zituztenak

tzen dituela proposamen autoritario eta
atzerakoiak: Espainiaren batasuna eta
espainiar arraza supremazista guztiaren gainetik. Alabaina, oinarri horiek beroiek dira beste alderdiek ere muinean
dituztenak. Hori garbi ikusten da VOXen
zuriketan eta bere aldarrikapenei aurre
egiteko duten ezintasunean. Eta are garbiago Euskal Herria edo Kataluniarekin
duten jokamoldean. Eskuak burura daramatzagu alderdi independentisten ilegalizazioa haizatu dutelako, PP eta PSOEren
gidaritzapean jada gurean behin eta berriro ilegalizatu ez balira bezala. VOXen
muturreko posizioek lan diskurtsibo eta
ideologikoa egiten diote Espainia orain
arte gidatu duen bikoari.
Bestetik, autonomien estatuaren porrotak bere isla du alderdi erregionalista,
subiranista eta independentisten goraka-

estitxu garai artetxe
EHU-ko irakaslea

dan. Eta Espainiako gobernagarritasuna
alderdi independentisten esku egotea
Madrilgo metropoliko talaiatik oso deserosoa da. Are, onartezina. Hauteskunde
deialdia ezin dugu bestela ulertu.
Hori horrela, berriro ikusiko ditugu ezkerreko gobernu bat osatzeko elkarrizketak, eta bere bidea egin dezaketen arren
oso litekeena da hurrengo hilabetetan
Espainiako Estatuaren lemazain diren
alderdi handi bien arteko konponketak
indarra hartzea, betiko presio-iturriek
bultza egitea PP eta PSOEk elkar hartu dezaten. Gobernua osatu ezina baino
arazo sakonagoa du Estatuak, eta blokeo
egoera aitzakia eta aukera paregabea da
aspaldi egin nahiko lituzketen doiketak
egiteko, 78an lotu ezin izan zituztenak.
Hauteskunde-legea aldatzea da horietako
bat, lurraldeetako alderdi txikien ordezkaritza gutxituz. Halaber, nazio gabeko
estatuen eskumuturrak estutu eta barroteak loditzeko neurriak ere agendako
lehenengo puntua izango lirateke.
Hurrengo hilabetetako mugimenduetan ezin dugu ardatz hori begi bistatik
galdu. Nahiz eta une honetan egoera frustazio-iturri izan, ukaezina da Kataluniak
Espainia zartatu duela. Mugimendu horrek aldaketa ekarriko du, eta aldaketa
hori negua baino ilunagoa ez izateko Euskal Herritik datorren presioa ere ezinbestekoa izango da. Zenbait adierazpen
entzunda badirudi EAJ ere horretaz jabetzen hasi dela.
Azaroak 17, 2019
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Puerperio
planetatik idazten

JUNE FERNÁNDEZ
KAZETARIA

A

rtikulu hau idazten dudan bitartean, Durangon Euskal Herriko
Jardunaldi Feministak ari dira. Aurrekoak orain dela hamaika urte ospatu
ziren Portugaleten. Nire lehenengo topaketak izan ziren, 23 urte nituelarik. Gogoan dut han sentitutako zirrara, milaka
emakumeen artean hitzaldiak entzuten,
tailerretan parte hartzen, manifan desfilatzen eta Kukutza gaztetxeko festan
parranda egiten.
Medeak taldearen drag king tailerra
da gehien gogoratzen dudan jarduera,
queer teoria eta praktikekin flipatuta
nenbilen eta. Iskanbila itzela sortu zuen
maskulinitatea parodiatzearen eta aldi
berean gozatzearen aldeko euren apustuak. Identitateak, gorputza, sexualitatea… Horrelako gaiek erakartzen ninduten garai hartan.
Hamaika urte ondoren, beste gaitan
jarri dut arreta, esaterako, zaintza duinen
defentsan. Hamaika urte ondoren, ezin
izan naiz Durangora joan, alaba jaio berria zaintzen ari naizelako.
Erditu baino lehen, haurtxoarekin
agertzearen fantasia inozoa nuen. Puerperioari buruz ezer gutxi nekien. Ez nuen
anemia aurreikusten, ezta puntuen eta
zoru pelbiko matxuratuaren ondoeza ere.
Ez nuen kontuan hartu berrogei egunez
pisurik ez hartzearen gomendioa, ezta
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nire alabaren beharrak lehenetsiko nituela eta milaka feministen artean egotea
ez dela bi asteko haurrarentzat planik
egokiena ere.
(Nire sabel gainean lo zaudela idazten
dut. Titia hartu eta lokartu berri zara. Ez
zaitut sehaskan etzan nahi, esnatzen bazara ezin izango dudalako artikulu hau
bukatu. Baina batez ere ez dudalako zure
epeltasun goxoa galdu nahi).
Aste honetan ezagun batek haurdun
dagoela esan dit, baita nire haurdunaldiaren berri izateak amatasun desioak
eragiten ziola esan ere, barne gatazka baretu ziola nolabait. Alegia, ama izateko
ere erreferente feministak behar zituela.
Oraindik ere gure baitan errotuta
dago amatasuna patriarkatuak inposatzen duen proiektu alienagarria delakoaren diskurtsoa. Emakumeen* autonomia mugatzen duela eta sakrifizio
ugari egitera daramala.
Egia da, autonomia galdu dut. Orain ez
naiz ni neu, gu geu baizik.
Egia da, ez naiz Durangora joan, hara
hor lehenengo sakrifizioa.
“Bizitza eta zaintzak erdigunean jarri…”. Mugimendu feministaren barruan
lelo horrek indarra hartu du. Baina gure
buruari gogoratu behar diogu bizitza
ematea baliotsua dela. Mahai-inguruak
entzuten egon ordez pardelak aldatzen

egotea ez dela traizioa. Bularra ematea
nire lanbide berria dela gustura onartzen
dudanean, lan produktiboa eta erreproduktiboaren arteko hierarkia patriarkala
apurtzen ari naizela.
Durangon bildu diren milaka emakumeen* artean zenbat ama egongo
dira? Ehuneko 10, askoz jota? Militantzia –asanbladen ordutegiak, ondorengo poteak, asteburuetako topaketak– ez da haur txikiak haztearekin oso
bateragarria.
Itzuliko naiz asanbladetara, ala agian
ez. Agian, guraso elkarteak izango
dira nire militantzia esparru berriak,
eta parkea, eta pediatraren kontsulta.
Agian, indarkeria obstetrikoaren kontrako militantzian murgilduko naiz, nik
gozatutako erditze errespetatua salbuespen izan ez dadin. Eta hori ere aktibismo feminista da.
Batek daki.
Egia esateko, jardunaldietatik oso
urruti sentitzen naiz, beste galaxia batean
flotatzen –"lurtar bat gehiago estralurtarren planetan", idatzi du Ana Mendiak
puerperioari buruz, 2662. zenbakian–.
Egia esateko, orain ez nuke Durangon
egon nahi. Gustora gaude hemen, gure
egongelako sofan, epel-epel. Esnatzen
ari zara… Eta titia hartzen. Ene besoetan.
Gure planetan.
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Politikariak gu gara
Inma Errea
Idazlea

P

olitikari guztiak berdinak dira”. Esaldi hori aditzen dudan bakoitzean,
egonezinak kolpatzen nau. Norbaitek bere burua apolitikotzat jo edo munduko hiritar gisa aldarrikatzen duela entzunda nabaritzen dudan egonezin berak.
Beste klase bateko erranaldiekin ere
gertatzen zait: arinagoak izan daitezke
–proportzio baterako, aplikazio informatikoak intuitiboak direla ziurtatzen
dituzten azalpenak–, edo hanpadura larriagokoak –amatasunarekiko mirespenak aletzen dituztenak kasu–.
Gezurra edo egia izan, berdin dio azkenean: esamolde milaka aldiz errepikatu horiek tinko itsasten dira gure burmuinetan, eta zailak dira harrotzeko.
Sinplifikazioak direnez, tranpak hauteman daitezke haietan, esan gabe esaten diren gauzak, iradokiak, eta esan
gabe uzten direnak, ezkutatuta.
Horrek guztiak oso baliagarri egiten
ditu manipulazio-tresna gisara.
Politikari guztiak berdinak direla aldarrikatzen denean, jende asko dator
bat horrekin, segur aski ez dakielako
nola egin aurre politikak eragiten dion
dezepzio-sentipenari. Politikari guztiak
berdinak direla esanda, diagnostiko lasaigarri bati heltzen ahal diogu: politika
etsigarria da, baina gu ez gara horren
errudun, errua politikariena baita.

Esaldiak, ordea, herritarrengandik
aparte paratzen ditu politikan dihardutenak, arrakala sortuta batzuk eta
besteen artean. Arrakala faltsua, politikariak herritarrak baitira, herritarron
ordezkari, eta beraz, gure on eta txar
guztien isla.
Politikari guztiak berdinak direla esaten badugu, esan gabe esaten ari
gara haiek baino hobeak garela –zintzoagoak ote, eraginkorragoak?–. Eta
ezkutuan gordetzen dugu, esan gabe,
politikarekiko destaina lauso bat, aldentze bat. Politikarekiko asperraldia.
Eta hori, azken buruan, guztion aferetan (finean hori baita politika) guztiekin kontatu gabe manatu nahi dutenendako mesedegarria baino ez da. Horiek,
herritarren gauzetan herritarrokin
kontatu gabe agindu nahi dutenek, bultzatzen dituzte arbuioa eta nazka politikari eta politikan ari direnei.
Ez dakit nola, baina duintasuna itzuli beharko genioke jardun politikoari.
Politika inportanteegia da herritarrondako, funtsezkoegia, eta ez genuke utzi
beharko politika gutxiesteko helburuz
politikari guztiak berdinak direla iradokitzen digutenen eskuetan. Hauteskunde gehiegi egiten direla edo erreferendumak ez direla beharrezkoak diotenen
eskuetan alegia.

Belar jaleak
ITXARO BORDA
idazlea

H

azilaren 4an abiatu da Ipar Euskal
Herriko eskoletan, bi urte iraunen
duen bazkari begetarianoak zerbitzatzeko esperientzia. Astean behin, garbantzuak eta dilistak dastatuko dituzte
haurrek, agro-industriak ekoiztu sukrez
eta gurinez ito janarien ordez. Eginkizun
horrek, haragia ardatz daukan kultura
nagusiaren premiazko aldaketa mentalari irekitzen dio atea.
Txitxiaren inguruan fabrikatu kontsentsuaren horma pitzatzearen kontra direnak badira sare sozialetan eta
beren ez adostasuna agertzen dute bi
norabideetan: batetik, gobernu makroniarrak jasaten lukeen bobo-eko-

lo urrineko lobby indartsuen eragin
maltzurra salatzen dute eta bestetik,
errepikatzen dabiltza, ez dutela estatuaren esku-sartzea begi onez ikusten,
eguneroko jateko ohituren intimitatea
erabat aldatzea helburu. Bakarrek, haragia egunean bitan ez irensteak ekarriko lituzkeen ondorio medikalak ere
aipatzen dituzte.
Harrigarriak gara. Nahi dugun zaborra jateko, edo mugagabeko abiaduran
autoz ibiltzeko dretxoa aldarrikatu eta,
gero, istripuz geldotzen edo gaixotzen
garenean, estatuaren osasun sistemaz
baliatzea eskatzen dugu, fermuki. Kontra-erranez beteak gara, egiazki.
Azaroak 17, 2019
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Syriza sindromea
BIXENTE SERRANO IZKO
Idazlea

E

z da harritzekoa, kanpaina honetan,
Syriza greziar alderdiaz eta Tsipras
lehendakari ohiaz aipamen batere ikusi/entzun ez izana, nahiz eta pisu
handia izan duen, nik uste, greziar eskarmentu hark. Nahita ahazturik jendearen aurrean, baina presente, oso,
kanpaina diseinuetan. Oroitu Tsiprasek aurkeztu programaz eta irabaziriko
hauteskundeez: nola jarri ziren hala Europar Batasuna (EB) nola Nazioarteko
Diru Funtsaren aditu ekonomiko ultraliberalak. Makurrarazi zuten Tsipras, ezin
izan zien beronek aurre egin, Grezia eraman zuten hondamendira eta hurrengo
hauteskundeetan hain justu herriaren
zigortzaileak atera ziren irabazle. Bai,
gehiegi estutu zutela Grezia aitortu zuten gero aditu haietako batzuek, baina
ez zuten deus ere egin beraien neurriak
arintzeko.
Zezen larru-ko geografian, ez estatu
eremuko alderdiek ez iritzi emaileek ez
dute gogora ekarri greziar kasua. Ulergarria da ez Unidas Podemosek (UP) ez Más
País-ek (MP) ezer ez aipatu izana: bertze
guztiak probestu ziratekeen, hain ziur,
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PSOEk, ezinean
berriro ere bera bakarrik,
hautu egin beharko du,
hauteskunde berriak egin
ezean, norekin elkartu:
edo PPrekin CEOEk agindu
bezala (...) edo Syriza
sindromeari aurre egin
greziar eskarmentuaz ezkerreko aukerak
hondamendira eramateko. Bertze arrazoiengatik utzi dute ahanzturan ere Syrizaren umiliazio hura bertze hautagaiek.
Ultraliberalek, espainiar abertzalekerian
oinarritu dutelako euren kanpaina eta ez
zitzaiekeen ongi etorri Espainia Handiaren gaineko kanpo-botere horien kateak
aipatzea. Berdintsu PSOEri dagokionez:
behin bakarrik eta hanka galanki sartzen
aipatu du Sánchezek horrelakorik, CEOEren beldurra jakinaraziz, ezkerreko gobernu bat UPekin osatuko balu.

Hedabide handietan ere aipurik
agertu ez izanak mass-media horien
apustua utzi du agerian: laugarren boterearen mitoak erreka joz, botere bakarraren (IBEXaren) laugarren besoa
baizik ez dela agerian utziz.
Espero izatekoa hauteskundeetan:
PSOEk, ezinean berriro ere bera bakarrik, hautu egin beharko du, hauteskunde berriak egin ezean, norekin
elkartu. Edo PPrekin CEOEk agindu
bezala, Koalizio Handia hauteskunde
sistema aldatu, bipartidismoari habe
gogorragoak jarri, PPren legeak bere
horretan mantendu, ekonomia ultraliberala garatzen jarraitu, autonomien
eskumenak hutsaren hurrengoa bihurtze aldera… Edo Syriza sindromeari
aurre egin.
Sindrome horrek jotako Espainia
Handia berrezarrita erreka jo arte,
Sánchez historiara pasatu nahian. Eta
lortzeko bidean dago, nahiz eta ez preseski bere hantustean amestu duen
Historiara, sindromeari aurre egiten
ausartzen ez bada. Bitartean, Nafarroa,
oi, Nafarroa!, zer hautu eginen duen.
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EHKOlektiboa, Biharko Lurraren Elkartea eta ARGIA elkarlanean

emakumea umeak zaintzen eta
esnea eramaten: “Gameluen
esnea ez da lehen bezain ona.
Animaliek ez dute nahikoa
jaten” adierazi du Gubo Ukuruk.
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Klima larrialdiaren biktimak

Abeltzainentzat
erresistentzia
ekintza bilakatu
da Keniako North
Horren bizitzea
Klima larrialdiak ohiturak aldatzera
behartu ditu Keniako abeltzain
nomadak. Euri urtaroetan ez da
tantarik erortzen eta, ondorioz, ur
putzuak sikatu egin dira. Komunitate
horiek errefuxiatu klimatikoak bilaka
litezke etorkizun ez hain urrunean.
ane irazabal elkorobarrutia
angel ballesteros / muzungu
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silik eta erritu jakin bati jarraituz,
El Boru Magadho herrixkako gizonek lepoa moztu diote ahuntzari. Ohiko ekintza da urtaro berria
iristen den bakoitzean. Herritarrek
ahuntza odolustuta hil arte itxaroten
dute eta hesteak ateratzen dizkiote.
Ez da erritu makabroa, ehun urtetik
gorako ohitura baizik. Hesteek klima
igartzeko balio dute Keniako Gabra
komunitateko kideentzat. Herrixkako agureek, Jakintsuen Batzarrak,
hesteak irakurtzen dituzte eta hurrengo urtaroa nolakoa izango den
“asmatzen” dute.
Ahuntza hil ostean, bost agure
batu dira hestearen inguruan. Digestio-aparatuaren kolorea eta marrak aztertu nahi dituzte datorren
urtaroa nolakoa izango den aurreikusteko. Jakintsuen Batzarrak ez du
zalantzarik. “Euria hurbiltzen ari da
eta hurrengo asteak oparoak izango dira”, adierazi du bostetako batek. Gainontzekoek baietz esan dute
buruarekin. Errituaren ikusle izan
diren herrixkako biztanleen artean
poza sumatzen da.

Halere, Guyo Gonjoba abeltzaina ez dago oso konbentzituta. “Nire
aita da bost agureetako bat, baina
azken urtetan ez du asmatzen. Euriaren zeinuak nabaritzen ditu, haatik, ez da tantaka bakar bat ere erortzen. Duela hiru hilabete gauza bera
esan zuen, eta ezer ez”.
Badira hainbat urte El Boru Magadhoko abeltzain nomadek lehortearen ondorioak pairatzen dituztela. Guyok 45 urte ditu eta gogoan
du noiz nabaritu zuen aldaketa:
“1993ak inflexio puntua ekarri zuen.
Urtaro euritsuek porrot egin zuten
eta nire amonarengana joan nintzen
erantzun bila”. Etxeko matriarkak,
ordea, zera esan zion: “Arbaiak (jainkoak) haserretu egin dira”.
Orduz geroztik, txarretik okerrera egin du egoerak. “Euriak ez
ditu betiko urtaroak errespetatzen
eta ezohiko haize boladak ikusten
ari gara”, azaldu du Guyok. Gabra
komunitatea, Kenia eta Etiopia arteko Chalbi desertuaren inguruan
bizi da. North Horr da eremu horretako udalerri nagusia. “Abeltzai-
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Guyo Gonjoba abeltzain
nomada (ezkerretik hasita
bigarrena) El Boru Magadho
herriko agureekin.

urtaro lehorrean,
gizonezkoek animaliak
eramaten dituzte fora
Azaroak
17, 2019
edo larre
freskoetara.
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Herrixkako agureek, Jakintsuen Batzarrak, ahuntzaren hesteak irakurtzen dituzte eta hurrengo urtaroa nolakoa izango den "asmatzen" dute.

nak gara eta ohituta gaude muturreko
baldintzetan bizitzera”, adierazi du Guyok. Baina azken hamarkadetan apurtu
egin da naturaren, gizakiaren eta animalien arteko oreka.
Klima larrialdia? Abeltzainak ez du
zalantzarik: “Natura suntsitzen baduzu,
hark zu suntsituko zaitu. Amalurrak ez
du ahazten”. Keniako txoko ahaztu honetan, belaunaldi talka sumatzen da.
Nagusiek ohitura kristauak eta animistak batzen dituzte euri faltari erantzun
bat emateko. Gazteek, ordea, badakite
klima larrialdia gizakiaren gehiegikeriak eragin duela eta eraldaketak sustrai zientifikoak dituela.
North Horreko abeltzain gehienak herrixka txikietan bizi dira, bata bestearengandik kilometro gutxira. Familiek
manyatta izeneko egiturak eraikitzen
dituzte, alegia, enborrez eta oihalez osaturiko etxe zirkularrak. Desertuaren erdian iturburuez eta palmerez beteriko
oasiak daude, baina abeltzainek nahiago
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Nagusiek ohitura
kristauak eta
animistak batzen
dituzte euri
faltari erantzun
bat emateko.
Gazteek, ordea,
badakite klima
larrialdia gizakiaren
gehiegikeriak
eragin duela

dute urmaeletatik urrun bizitzea. Malaria tasa oso altua da eta moskitoek oasiak gustuko dituzte.
Urtaro lehorrean, gizonezkoek animaliak eramaten dituzte fora edo larre
freskoetara. “Gure komunitateko fora
hemendik 35 kilometrora dago. Hainbat
egun behar ditugu oinez gameluekin eta
ahuntzekin hara iristeko”, azaldu du Guyok. Animaliek eta gizonezkoek urtaro
lehor osoa igarotzen dute herrixkatik
kanpo. Emakumeek, berriz, komunitatearen ardura osoa hartzen dute.
Gubo Ukuru zazpi seme-alaben ama
da eta Goricha herrixkako emakumeen
batzarra zuzentzen du. “Nire ardura
da etxeko guztiak zaintzea senarra eta
seme nagusia kanpoan daudenean”. Ukuruk 52 urte ditu, baina nagusiagoa dirudi: “Bizitza ez da erraza izan, beti familiaren eta komunitatearen ongizaterari
begira”. Ukuruk gogoan du herrixkak urtaroaren arabera lekualdatzen ziren garaia. Abeltzain nomadak ziren eta ema-
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Gabra komunitatea herri sedentario bilakatzen ari da: lehen herrixka urtaroaren arabera lekualdatzen zuten. Abeltzain nomadak ziren eta emakumeen ardura zen
manyattak eraikitzea, alegia, enborrez eta oihalez osaturiko etxe zirkularrak (eskuineko argazkian horretan ari dira). Azken bost urtetan ez dute herrixka lekualdatu.

kumeen erantzukizuna zen manyattak
eraikitzea. Ukuru 18 urterekin ezkondu
zuten Godana izeneko bizilagunarekin
eta Goricha herrixkako kide bihurtu zen.
Edonola ere, azken bost urtetan ez
dute herrixka lekualdatu. Gabra komunitatea herri sedentario bilakatzen ari
da. Ukuruk ez dio inoiz bere buruari
galdetu nola izan zatekeen bere bizitza beste toki batean jaio izan balitz. Ez
du horretan pentsatzeko denborarik.
Emakumeak bi ume ditu bruzelosiaz
kutsatuta. Abeltzainen artean infekzio
ohikoa da bruzelosia. Animaliengandik gizakira transmititzen da esnearen
bidez. Familiek ez dute ahuntzen eta
gameluen esnea irakiten eta horrek kutsatzea eragiten du.
“Gameluen esnea ez da lehen bezain
ona. Animaliek ez dute nahikoa jaten”,
adierazi du Ukuruk. Iritzi berekoa da
Guyo: “Gameluek 20 egun pasa ditzakete
urik edan gabe, baina jan gabe ezin dute
denbora askorik igaro. Euri faltak pobre-

zia ekarri du abeltzainen komunitateetara. Eremu lehorretan miseria zabaldu
da. Larre berdeen inguruan, berriz, gatazkak piztu dira”.
Hala, lehorteak komunitateen arteko
gerra piztu dezakeen beldur da abeltzaina. “Gabrek ez dugu inoiz bizilagunekin
arazorik izan. Gure familiaren larreak
Turkana Lakuaren ondoan daude eta
beste hainbat talderekin elkarbanatu
ohi ditugu. Eremu honetan ez dago jabetza pribaturik, lurrak estatuarenak dira”,
azaldu du Guyok. Baina azkenaldian ez
dago animalia guztien sabelak betetzeko
adina zelairik.
Eta ez hori bakarrik. Ura ateratzeko
erabiltzen diren putzu asko lehortu egin
dira akuiferoak hustu direlako. Beste putzu asko, berriz, kutsatuta daude mineralen korrosioarengatik: “Ikusten duzu
zulo handi hori?”, seinalatu du Guyok,
“putzu handi bat da, baina iragan urtarrilean 175 gamelu hil ziren bertako ura
edan zutelako”.

Klima aldaketak ekarritako arazoen
ondorioz, komunitatearen ardura beregain hartu du Guyok: “Duela bi urte
telefonoz deitu ninduen aitak. Oso arduratuta zegoen. Familiaren biziraupena arriskuan zegoela esan zidan eta ez
nuen bi aldiz pentsatu. Nairobiri agur
esan nion eta El Boru Magadhora itzuli
nintzen”, gogoratu du abeltzainak. Izan
ere, Guyo apaiz protestantea izan zen
urte luzez: “Gaztea nintzenean mundua
ezagutu nahi nuen eta hiriburura joan
nintzen. Baina seme zaharrena naiz eta
atxikimendu handia dut familiarekiko”.
Horiek horrela, herrixkako neska batekin ezkondu dute Guyo, eta gurasoen
manyattaren ondoan bizi da emaztearekin eta bi alabekin.
Abeltzainak teknologia berriak txertatu ditu komunitatearen egunerokoan:
Guyok bat egin gu Italiako Turingo Unibertsitate Politeknikoak abiarazi duen
proiektu aitzindariarekin. Ekimenak
TRIM du izena eta mugikorreko apliAzaroak 17, 2019
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kazio bat da. TRIMek datu meteorologikoak, animalien gaixotasunak, flora
eta haizearen norabidea bezalako informazioa batzen du eta GPS sisteman
oinarrituriko datu basea eskaintzen die
abeltzainei. Helburua da mugikorraren
bidez ur putzuak eta larre freskoak non
dauden seinalatzea.
Guyo datu-biltzaile bilakatu da:
“Aplikazio berriak ez du miraririk egiten, baina patroi jakin batzuk ulertzen
laguntzen digu. Klima joerak zeintzuk
diren identifikatu eta horiei erantzun
azkarrago bat ematen saiatzen gara.
Badakigu behin-behineko adabakia
dela, baina gure lana errazten digu”.
Abeltzain komunitateentzat erresistentzia ekintza bilakatu da North Horren bizitzen jarraitzea, eta borroka
hori ez dago soilik klima larrialdiari
lotuta. Marsabit hiritik bost ordu behar
dira kotxez El Boru Magadhora iristeko. Chalbi desertua gurutzatu behar
da eta ez dago errepiderik. Eremuaren
isolamenduak ohiturak mantentzen
lagundu du, baina Keniako agintariek
bidea asfaltatzeari ekin diote aurten.
“Zer gertatuko da herrixkako agureak
hiltzen direnean?”, galdetu du Guyok.
Zaila dirudi belaunaldi berriek tradizio

Guyo Gonjoba: “Natura suntsitzen baduzu, hark zu suntsituko zaitu. Amalurrak ez du ahazten”.

abeltzainari eustea. “Gazte asko unibertsitatera joan dira eta beste hainbestek
kostaldeko zonalde turistikoetara ihes
egin dute. Nire anaiak, adibidez, Mombasako hotel handi batean lan egiten
du”, esan du Guyok.
Urbanizatu edo alde egin. Abeltzainak ez du beste alternatibarik ikusten.
Izan ere, argi dauka klima aldaketak

ez duela atzera bueltarik: “Agian Keniako mugak zeharkatu beharko ditugu eta beste herrialde bateko ateak
jo. Abeltzain izaten jarraitu nahi dut,
baina, horretarako, Ekuatoretik iparralderago joan behar dugu”. Guyok
ez daki errefuxiatu klimatikoak zer
diren, baina aurki horietako bat bilakatu daiteke.

Oinarriak: cafelhuyarsariak.elhuyar.eus
Lanak aurkezteko azken eguna: 2020ko otsailaren 7a
ANTOLATZAILEAK
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Maseual herria, mexiko

Kooperatiba, lurraren eta
hizkuntzaren alde borrokan

Tosepan Titataniske Kooperatiba
Elkartea orain dela 42 urte sortu
zuten. Maseual herri indigenako
kideek abiatu zuten. Mexikoko
Puebla estatuko ipar-ekialdeko
Cuetzalan udalerrian ari
dira garatzen erresistentzia
egitasmoa. Ez da kasualitatea
izango, Tosepan dagoen lurretan
bizi direnen %80k jatorrizko
hizkuntza erabiltzen jarraitzen
du. Nahuatl izena du haien
hizkuntzak. Elkartearen helburu
nagusia lurra defendatzea da.
Argi ibili beharra dute, lurrak eta
hizkuntza, biak, gal ez ditzaten.
onintza irureta azkune

U

nescoren arabera, Mexikon
jatorrizko 143 hizkuntza hitz
egiten dira, guztien artean ia
hamaika milioi hiztun. Hizkuntza
horien artean nahuatl da gehien hitz
egiten dena, milioi eta erdi hiztun.
Mexiko osoa hartuta, nahuatl hiztunak %5 dira.
Garabide elkartearen eskutik, Tosepan Kooperatiba Elkarteko bi kide
izan dira urrian Euskal Herrian. Hizkuntzaren normalizazioan hemen
eman diren pausoak eta horretan
ari diren eragileak ezagutzera etorri dira. Kooperatibako Álvaro Aguilar eta Amelia Domínguezekin egon
gara, Tosepan Kooperatiban hizkuntza normalizazioan ematen ari diren
pausoak ezagutzeko.
Nahuatl hizkuntza arriskuan ez
dagoela sinetsi genezake eman diguten lehen datua entzunda: Cuetzalango herritarren %75-80k erabiltzen du egunerokoan hizkuntza.
Ez da zifra makala. Letra txikia ira-

kurtzen hasiz gero ordea, argi antzeman daiteke hizkuntzaren iraupena
ez dagoela inondik ere bermatuta.
Batez ere familian eta komunitatean
hitz egiten dute jatorrizko hizkuntza. Gurasoek, neurri handi batean,
seme-alabei transmititzen diete.
Etxe girotik aterata ordea, gauzak
aldatzen dira. Haurrak ez dira ari
nahuatlez ikasten ikastetxeetan.
Espainiera ikasiko ez duten beldur
dira, eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzan arazorik ez izateko Haur
Hezkuntzan espainieraz irakasten
hastea da ohikoa. Komunitatetik
kanpoko harremanetan, gobernu
erakundeekin, herri handiagoetara
jotzen dutenean... etxeko hizkuntza utzi eta espainieraz aritzen dira.
Alegia, ez dute nahuatl erabiltzen
bizitzako eremu guztietan, eta beste
datu oso garrantzitsua: ez dute idazten eta irakurtzen haien hizkuntzan.
Beraz, hizkuntza gutxiagotua izaten
jarraitzen du.
Azaroak 17, 2019
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amelia domínguez

“Corpusa erabiltzeko
inor ez badugu, gu
hizkuntzaren erudito
bihurtuko gara”

álvaro aguilar

“Zuen kide
sentitzen gara”
“Tosepanen ekintza bat hasten dugunean begiratzen dugu ea munduan
nork egin duen antzeko esperientziarik eta ea kidetasunik dugun haiekin.
Bagenekien Euskal Herrian hizkuntzaren normalizazioan zer lan egin
den eta zuen kide sentitzen gara.
Frankismoan, adibidez, inposatu
nahi zuten hizkuntzaren aurka egin
zenuten. Tosepan hainbat zapalkuntza gainetik kentzeko jaio zen, ez zen
zapalkuntza espainiarra, baina bai
mestizoek eragindako zapalkuntza.
Zortzi urte dira Garabide elkartearekin harremana hasi genuela”.
Azaroak 17, 2019
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“Lan ona egiten ari gara corpusa
osatzen, baina bukatutakoan erabiltzaileak beharko ditugu. Erabiltzaileak ikastetxeetan daude, umeak, eta
haien gurasoak. Haiek dira oinarria.
Ez baditugu erabiltzaileak izango,
gu hizkuntza alorreko jakintsu bilakatuko gara. Esan izan dut antropologoak-eta etortzen direla hona
eta ikerketa gai erabiltzen gaituzte
nahuatl hiztunok. Halako hitz nola
esaten dugun, nola ahoskatzen dugun
galdetzen digute, grabatzen gaituzte,
eta badoaz. Gure lantaldeak arrisku
horixe du, baina Euskal Herrian ulertu dut bestelako erabilgarritasuna
eman diezaiokegula gure lanari”.
“Gure lurrak, zorionez, oso aberatsak dira. Zoritxarrez ere bai, zeren
agintariak eta enpresak lurrak ustiatzen ari dira. Hidroelektrikak eta
meategiak egin nahi dituzte. Lurra
ez badugu defendatzen, bidali egingo gaituzte, eta sakabanatu. Ezezagunen lurrera banaramate ez nuke
izango norekin hitz egin nahuatlez
eta hizkuntza galduko nuke. Lurraren eta hizkuntzaren defentsa eskutik helduta daude”.

tosepanen nahuatl
hizkuntza ofiziala da

Tosepan hainbat zapalkuntzari aurre
egiteko sortu zen duela 42 urte. Komunitate hartako nekazari eta indigenei
elikagaiak oso garesti saltzen zizkieten,
uztak oso merke erosten zizkieten, eta
dirua maileguan ematen zieten interes tasa oso altuetan. Praktika zehatzak, herri indigena gutxiesteko giroan.
Nahuatl hitz egiten ez zutenen aurrean
ere (mestizoak deitzen diete), eusteko beharra zuten. Hasieratik pentsatu
zuten komenigarria zela hizkuntza indartzea, nortasuna eraikitzen garrantzi handia izango zuelako. Kooperatiba
elkarteko ia bilera guztiak nahuatlez
egiten dira, alegia, elkarteko gaiak hizkuntza horretan lantzen dituzte. 29 herritan sortu diren 430 kooperatibentzat zerbitzuak eskaintzeko bederatzi
kooperatiba-ardatz dituzte, eta haien
izenak nahuatlez daude. Duela gutxi
erabaki dute Tosepanen eraikinetan
hizkuntza ofiziala nahuatl izango dela.

Hizkuntza berrindartu bai, baina
ez da komunitatearen ardatz bakarra,
inondik ere. Horren parean ari dira
janari eta sendagai tradizionalak berreskuratzen, landareez duten jakituria gordetzen, dantza erlijiosoak berreskuratzen... baita erle europarrak
ia suntsitu duen bertako erleari bidea
irekitzen ere.

galtzen ari den bizitza
hitzetan gordetzen

Nahuatlez hizketan ari dira, ez ordea
idazten eta irakurtzen. Ahozko ondarea galtzeko beldurra dute eta corpusa
lantzen ari dira buru-belarri azken dozena bat urteetan. Bitxia da. Tosepaneko kideak hizkuntzalaritzan pausoak
emateko aliantzak bilatzen aritzen
dira eta oraingoz harreman estuena
bi aditu atzerritarrekin egin dute, bata
kanadarra eta bestea estatubatuarra. Amelia Domínguezek Jonathan D.
Amith estatubatuar aditua ezagutzen
du, haren ikerketa taldean ari baita

NAZIOARTEA І 29

DANI BLANCO

Goian, Amelia Domínguez, 8.500 sarrerako hiztegia egiten laguntzen ari den kooperatibako kidea.
Ezkerrean, Álvaro Aguilar Tosepan kooperatibako aholkularia. Aretxabaletan egin genien elkarrizketa, Garabide elkartearen egoitzan.

lanean. Berak azaldu digu zein lan dituzten esku artean.
8.500 sarrera inguruko hiztegia osatua dute. Gaur arte hiztegi soilak baino
ez zituzten, hau da, nahuatl hizkuntzan
emandako hitz baten esanahia espainieraz, eta kito. Azken hamabi urteetan
egin duten hiztegia askoz osatuagoa da.
Sarrera bakoitzak hainbat testuingurutan dituen adiera guztiak jaso dituzte
eta hitzokin esaldiak eskaini dituzte.
Hiztegia ez dago erabilgarri. Horixe du
arantzatxoa Domínguezek, hainbeste
urtez lanean aritu eta oraindik ez dagoela hiztunen eskura. Horixe dute helburu nagusia, interneten jartzeko plataforma prestatzen ari dira. Domínguezek
garbi du herritarren eskura jarriko ez
bada hiztegia, egindako lanak ez duela

askorako balio. Gramatika ere ari dira
lantzen, baina hiztegiarekin alderatuta
oso urrats txikiak eman dituzte. 600
bat bideo-grabazio dituzte. Herritarren jakintza zehatzak bildu dituzte.
Esate baterako, zur kontuez asko dakiten herritarrei zurei buruzko azalpenak emateko eskatu diete, eta horrela,
zuhaitzen, egurren, eta zuren inguruko
hiztegi aberatsa lortu dute. Beraz, materiala daukate hiztegirako eta balio handiko grabazioak gordeta.
Bestetik, inbentarioak egiten ari dira,
florari buruzkoa eta hegaztiena. Domínguezek gogoeta egin du. Bizitzeko moduak aldatu dira, natura suntsitzen ari
gara, klima aldaketa hor dago. Bizitza
bera desagertzen bada, bizitza zatiak
izendatzeko hitzak ere desagertzen

dira. Hegaztiak eta landareak suntsitu ahala, hiztunaren ahotik lehendabizi, eta oroimenetik ondoren, erortzen
dira hitzak. Adibide bat eman du: “Gaur
egungo umeak zortziretan edo hamarretan jaikitzen badira, ez dute ezagutuko ihintza, eta hitza ez badute erabiltzen galduko da”. Ez dira oraindik hasi,
baina berreskuratze lanetan zomorroak
ez dituzte ahaztuta. Domínguezek berak aitor du zomorroak nazkagarri samarrak iruditzen zaizkiola gizarteari
eta egia dela gizakiari min egiteko gai
direla, baina ezin bazterrean utzi onura
asko eman diezaguketela. Maseual herrian ere, herbiziden eta intsektiziden
erabileraren ondorioz zomorroak galtzen hasiak dira. Sikiera bizi diren espezieen inbentarioa egin nahiko lukete.
BABESLETZA:
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nicole
ndongala
Duela hamarkada bat,
Kongoko Errepublikako
gerratik ihesi, Madrilen
amaitu zuen Nicole
Ndongalak. Gaur egun,
migratzaileei harrera
egitea helburu duen
Karibu elkarteko zuzendari
orokorra eta Afrikako Etxea
aholkularitza batzordeko
kide da, besteak beste.
CEAR-Euskadik Bilbon
antolaturiko Mugak
gurutzatzen dituzten
bizitzak. Hegoaldeko Mugari
buruzko analisi feminista
bat kongresuan parte
hartu duela aprobetxatuz,
berarekin mintzatu gara.
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Sistema diseinatuta dago
emakume migratzailea biktima
sexual edo lan esplotazioaren
biktima izateko
mikel garcia idiakez

dani blanco

Orain iristen diren migratzaileei
Zergatik eta nola egin zenuen
harrera egiteko, zertan izan zaizu
ihes Kongotik?
Gerra zibilak eztanda egin zuen eta baliagarri zuk bizi izan zenuen
1997-98an jende askok alde egiteko esperientzia?
erabakia hartu genuen. Ordura arte Migratzaile ilegal gisa (hala esaten diguneska zoriontsua nintzen, bizimodu te, ilegal) bizitakoak laguntzen dit egoenormala neraman, baina ziurtasunik ra berean datorrena hobeto ulertzen,
gabeko etorkizuna nuen aurrean, eta begirada hori izaten. Migratzaile izatea
familiaren laguntzaz herrialdea uzteko zer den jakiteko, bizipen horiek izan
behar dituzu, errazagoa da anhautua egin nuen; 20 urte ingutzematen zein behar dituen
ru nituen. Afrikatik kanpoiritsi berriak. Kariburen
ra bidaiatzeko bisa lorbarruan esaterako, nik
tzea ezinezkoa da eta
nik pasaporte faltsua
Emakume izateagatik, emakumeen formaeta promoziorako
erabiliz egin nuen hegizonek baino are migrazio zio
zentroa sortu nuen,
gan, Kongotik Belgiprozesu gogorragoa bizi
hona etortzen garen
kara eta Belgikatik
emakume afrikarrak
Espainiara. Lehenendugu; emakumeak dira
beti iristen garelako
go egunak atzerrian
bidaian xantaia eta
ikasteko espiritu hoziurgabetasun eguindarkeria gehien
rrekin, baina gizarteak
nak izan ziren, babesjasaten dutenak”
ez dizkigu horretarako
gabe sentitzen zara, noateak zabaltzen. Paperik ez
raezean, gazte eta bakarrik
baduzu, itzalean geratzen zara,
atera nintzelako nire herrialdetik eta helmugako gizarteak beste formazioa ezin eskuratu, eta traba hoaldera begiratzen duelako; ikusezinak riek gainera handitzen joan dira, okegara jendartearentzat. Egun gutxira, rrera egin dugu.
zorionez, Karibu elkartea ezagutu nuen
Madrilen eta esperantzaren atea ireki Pertzezpzioa da Afrikatik batez ere
zitzaidan. Hazten eta aurrera egiten gizonek migratzen dutela.
lagundu zidan elkarteak, biktimismoan Emakume migratzaile afrikarrez hitz
erori gabe. Hori bai, bakardadea, inko- egiten da soilik haurdun bagaude edo
munikazioa, herrimina… ez dituzu gai- ume batekin iritsi bagara. Pertsonen
salerosketa sareen bidez iristen direnak
netik hain erraz kentzen.

ere ikusezinak dira, bidaia anonimoak
dira eta ez dira hedabideetan ateratzen.
Migrazio prozesuak anitzak dira eta
noski emakumeek ere migratzen dutela,
baina bidaia nola egiten duzun, ezkutuan egiten duzu maiz.
Sarri salerosketaren biktima gisa
baino ez al ditugu ikusten emakume
afrikarrak?
Oro har, emakume afrikarrez hitz egiten denean gutxiesteko da. Inoiz ez dira
aipatzen adibidez eskubide berdintasuna borrokatzen lehen lerroan aritu diren emakumeak, bizikidetzaren alde lan
handia egin dutenak… Kultura gutxikoak
bagina bezala irudikatzen gaituzte, nahikoa prestaturik ez bageunde bezala, diote ahulak garela… Topiko andana. Prostituzioan dagoena sarri engainatu egin
dute, bai, baina emakume indartsuak
izaten jarraitzen dute. Errepikatzen dut:
migrazio bakoitza prozesu ezberdin bat
da, ezin ditugu emakume afrikar guztiak
biktima gisa etiketatu. Emakume portzentaje altu bat komunitatearen zutabe
dira Afrikan, komunitateek funtzionatzen dute emakumeen lanaren inguruan.
Kuriosoa da emakume migratzaileak
ahultzat hartzea, hain bidaia
arriskutsu eta gogorra egiteko gai
izan direnean.
Egia da emakume izateagatik are bidaia
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eta migrazio prozesu gogorragoa bizi
behar izaten dugula, salto egin beharreko
horma gehiago dugulako, gizon migratzaileek baino. Emakumeak dira adibidez
bidaian xantaia eta indarkeria gehien jasaten dutenak, biolentzia sexuala militarren partetik, migratzaileen euren partetik bidaian eta kanpalekuetan… Hori
errealitate ukaezina da, hona iristen diren emakumeek kontatzen digute. Horregatik, sarri gizonen babesa behar dute
pasabide klandestinoetan, edo gizonen
borondatearen menpe daude, baina ez
emakume ahulak direlako, beste aukerarik ez dutelako baizik. Egin kontu, hile-

koa duen emakumeari ziurrenik ez diote
mugara iristean [Maroko, Aljeria…] erdiitsasoratzen utziko, debekatua du,
tu da, bada konboiek esango dioesaten dutelako odolaren usaite ez dutela jaioberririk onarnak marrazoak erakartzen
tzen, zarata asko ateratzen
dituela. Pateran sartu nahi
dutelako. Haurra koskortu
badute, hilekoa ez izaarte han geratzera konGeu gara migrazio
teko emakumeek pasa
denatuta dago emakuordenatua
eskatzen
behar dituzten egoerak
me hori.
beldurgarriak dira. Ho- lehenak, baina migrazio
Emakumeek jasaten
rrelako estigmatizazioa ordenatua ez da mugak dituzten gehiegikeriak
gizonek ez dute bizi.
ixtea, seguru bidaiatu handiak dira, tradizio
Beste adibide bat: bipatriarkal eta familiarren
ahal izatea baizik” menpe:
daian behin baino gehiagoezkontza behartan bortxatu dute emakumea,
tuak, mutilazio genitala…
haurdun geratu da eta hegoaldeko
Azpiratze horrek pertsona gisa
gutxiagotzen gaitu, baina egoera horietan ere, harrigarria da emakumeak zer
nolako indarra eta irmotasuna bereganatzen duen, beti aurrera ekiteko, bere
bizitzaren jabe egiteko. Hartzen dituzten
erabakiak errazegi juzgatzen ditu gizarteak batzuetan, baina ezin da egoera bati
buruz hitz egin, egoera hori eragin duen
zergatia ezagutu gabe. Oro har, emakume
afrikarrek partekatzen duten ezaugarri
bat nabarmenduko nuke: abilak dira irtenbideak aurkitzen, eta aurrera segitzeko baliabideak lortuko dituzte.
Migratu ostean, helmugan ere
aurreiritzi askori egin behar diote
aurre.
Sarri shock egoeran iristen dira, zaurgarri, hiru horma handi igaro behar izan
dituztelako: jatorrizko herrialdean bizi
duten diskriminazioa, bidaian sexualizatua eta merkantilizatua izatea, eta helmugan trabak baino ez aurkitzea. Bizitakoak
bizita, egokitzea gehiago kostatu ohi zaie.
Hemen denbora bat daramagunok iritsi berriak laguntzen ditugu, ez bakarrik
oinarrizko arreta eskaintzen (leku bat,
janaria, osasun arreta…), baita formazioa eta aholkularitza juridikoa ematen
ere. Gakoa da beraiek adierazten dituzten
beharretatik abiatzea, horiei erantzuna
ematen laguntzea, bakoitzaren bidaia eta
bizitza-helburuak ezberdinak eta pertsonalak direlako. Aktiboki entzutea da gure
oinarria, gizarte honetan maiz ez baitugu
entzuten, eta funtsezkoa da norbere autonomia errespetatzeko. Migratzaileek
ahotsa dute, baina harrera-gizarteak batzuetan ahaztu egiten du hori, migratzaileak tratatzen ditu subjektu pasiboak
bailiran, zer komeni zaien eta zer lortu
nahi duten jakingo ez balute bezala.
Salaketa ildo bat ere badugu Karibun,
migratzaileen eskubideak nola urratzen
diren ikusaraztea helburu. Adibidez, migratzaileen CIE zentroetan egiten diren
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Kontatu zigun migrazioari buruzko
basakeriez hitz egiten dugu, kartzelak lako eta gure bizitzetan beti oso prejardunaldietan aditu zuriek hartu
baino okerragoak direlako. Edo Europa- sente egon delako. Beharbada harreohi dutela hitza eta migratzaileak
ko legeek nola darabilten migratzaileen ra-gizartea da gehiago harritzen dena,
soilik gonbidatzen dituztela euren
eta bereziki migratzaile emakumeen aur- esplizituki hitz egiten delako horretaz,
esperientzia azaltzeko, biktima
kako indarkeria instituzionala, gure es- modu askean eta agerikoan ari baitira,
gisa. Oraindik ere hala al da?
baita instituzioetatik ere. Eta hori
kubideen kontra doazen egoerak
Guk bizi izandako migrazio esperienkezkatzekoa da, bai, esplizitusortzen dituztelako. Gure estziak berak balio handia du, baina egia
ki hitz egiteak indarra eta
kubideak babesteko ardura
da migrazioa eragiten duten arrazoiez
hauspoa ematen diolako
publikoa duten erakuneta aurrera egiteko irtenbide eta gamuturreko diskurtso
deek kontrakoa egiten
Ez dugu erori behar
koez ere hitz egin dezakegula, eta egia
baztertzaileari.
Baina
dute: ez dituzte bizitzak
'jarri beltz bat zure
da harrera-gizarteak hor ez gaituela
garbi izan dezatela: diserrespetatzen, zaurgamahaian' dinamikan. kurtso horrek ez digu behar adina aintzat hartzen. Kongrerri egiten dituzte. Inor
Landu behar dena da beldurrik ematen, ba- suetan, foroetan eta sare sozialetan
ez da ilegala, inork ez
gero eta gehiago ikusten ditugu migraluke ilegala izan behar, migratzaileok nahikoa dakigulako migratzea
tzaileak ahotsa jartzen, baina oraineskubidea dela, ez gara
eta manifestazioetan ozen
ahots izatea”
dik asko dago egiteko. Eta hori esanda,
mesedeak eskatzen ari, eta
aldarrikatzen dugu gure
azpimarratu nahi dut ez dugula erori
estremista batzuk hau edo
dokumentazioa arautzea eta
behar “jarri beltz bat zure mahaian” dihura esaten ateratzen direlako ez
lan egiteko aukera izatea, baina
namikan, kultur aniztasuna landu dutraba legal eta burokratikoak ikaraga- gaituzte geldiaraziko, orain arte bezala
zun irudia emateko. Landu behar dena
rriak dira. Urteak eta urteak pasatzen borrokan jarraituko dugu.
da migratzaileok nahikoa ahots izatea
ditugu, gure egoera legeztatu arte.
eta nahikoa gaitasun, atzean dugun koHainbat agintarik bereizten dute
lektibo oso batek entzun nahi duena
etor daitezkeen eta etor ezin
Babesteko behar lukeen
transmititzeko.
daitezkeen migratzaileen artean.
legeak, beraz, klandestinitatera
Emakume migratzaileen kasuan, are
Lehenengo eta bigarren mailako
kondenatzen zaituzte.
handiagoa da ikusezintasuna, baina boGuztiz, paperik ez lortzeak babesgabe migratzaileak daudela uste duzu?
rrokan ari dira baita ere.
uzten gaituelako, eskubiderik, lan au- Gure azalean bizi dugu hori: migratzaikerarik eta aukera sozialik gabe. Euro- le afrikarrak zuzenean migratzaile ekoOrokorra da galdera, baina nola
pan, sistema diseinatuta dago emakume nomiko gisa sailkatu dituzte, nahiz eta
ikusten duzu Afrika?
migratzailea biktima izateko, biktima askok herrialdetik ihes egin gerragatik,
Nik ere orokor erantzungo dizut. Espesexual, edo lan esplotazioaren biktima. indarkeriagatik, jazarpenagatik… Belrantzaren kontinentea da Afrika, nahiz
Are gehiago, lege horiek dira ume, ema- tza ikusten bazaituzte, joera da pentsaeta Mendebaldeko eta Afrikako politikume eta gizon askoren bizitzak arris- tzea diru arazoengatik bidaiatu duzula,
kari ustelek agintzen duten herrialde
kuan jartzen dituztenak eta hainbate- ez zaituzte errefuxiatu politiko gisa aiaskotan eta bertako ondare eta abetan heriotzara kondenatzen dituztenak. tortzen. Gainera, hain da zaila epaitzea
rastasuna espoliatzen ari diren. Gerrek
Pertsonak legeztatzea da alternatiba pertsona batek zergatik utzi duen atzean
eraginda afrikar askok jasandako suerreal bakarra, elkarbizitza duina ber- bere etxea, bere herrialdea; bidaia bafrimendua eta pobrezia oraindik agematzeko. Eta gu geu gara, migratzaileak, koitzaren atzean faktore ugariz betetako
rikoak dira, baina Afrikako emakumigrazio ordenatua eskatzen lehenak, historia bat dago. Itsasoan edo basame eta gizonengan konfiantza
itsasoan norbait hiltzen den bakoitzean mortuan bere bizia arriskuan
daukat. Afrikak bakea desufritu egiten dugulako. Migrazio orde- jartzen duenak bake bila
sio du. Gogoratu, Afrinatuak, ordea, ez du esan nahi beti mu- egiten du, ez gogo hutsaka da humanitatearen
gak ixteaz hitz egiten jardutea, egiten gatik. Eta migrazioaren
Diskurtso xenofoboak erreserbaren bihotza.
duten moduan; esan nahi du jatorrizko arrazoia edozein dela
herrialdeekin komunikazioa bilatu eta ere, gogoratu nahi dut
ez digu beldurrik
legearen barruan bidaiatu ahal izateko Giza Eskubideen Deklaematen, badakigulako Zein harreman duzu
jaioterriarekin?
moduak ezartzea. Kontua zein da? Mi- razio Unibertsalak bere
migratzea eskubidea S e n i d e a s k o d i t u t
grazio ordenatu edo arautuaren atzean, lehenengo artikuluan
dela; ez gaituzte
Kongon eta harremagobernu bakoitzak nahi duena ulertzen ezartzen duela pertsona mantentzen dut, nire
duela. Pertsona batek bere herrialdea na guztiak jaiotzen direla
geldiaraziko”
identitatea ez dudalako
uzteko urteak eta urteak behar izatea libre eta berdin duintasun
inoiz galduko. Hogei urte bainola izango da migrazio ordenatua? eta eskubidetan. Badakit nahiko
no gehiago daramatzat Espainian biziGauzak ongi egitea da migrazio ordena- utopikoa dela, baina hori ez da inolaz
tzen, nire bigarren herrialdea da, baina
ere errespetatzen: migratzaileak objektu
tua, seguru bidaiatu ahal izatea.
begirada Kongon dut jarria, bertako
bihurtu eta sailkatu egiten ditu botereak.
jendeak behar gaituelako. Nahiko nuke
Hainbat agintariren ahotan indarra
nire sustraiekin elkartu eta zahar2017an Moha Gerehou
hartzen ari den diskurtso xenofoboak
tzaroa nire herrialdean igaro, baina
elkarrizketatu genuen (2543.
beldurra ematen al dizu?
epe motzean zaila da nire etorkizuna
Migratzaileoi diskurtso xenofoboak ez zenbakian), orduan Madrilgo
zehaztea.
digu beldurrik ematen, beti hor izan de- SOS Arrazakeriako presidente.
Azaroak 17, 2019
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ADI! Elkartearen jardunaldiak

Ustel usaina
dario alderdien
sistemari
Erakunde eta alderdi politikoetako ustelkeria izan
zuen hizpide Gasteizko ADI! Elkarteak antolatu dituen
ustelkeriaren aurkako jardunaldien azken hitzaldiak.
Urriaren 30ean, Europa Biltzar Etxean, Manuel Villoria eta
Manuel Maroto unibertsitateko adituak ziren hizlariak, eta
Zigor Zuzenbideko katedradun Ines Olaizolak gidatu zuen
saioa. Ustelkeria egiturazkoa dela eta berarekin amaitzea
borondate kontua dela frogatua geratu zen saioan. Baita
ere herritarren presioak soilik alda dezakeela egoera.
ZIGOR OLEAGA

DOS POR DOS

M

anuel Villoria Mendieta Zientzia
Politikoetako eta Administrazioko katedraduna da. Madrilgo Rey
Juan Carlos Unibertsitateko Gobernantza Onaren Behatokia zuzentzen du, eta
Transparency International antolakundeko kide da, besteak beste.

Ustelkeria, horren
pertzepzioa eta gobernantza

“Zenbat ustelkeria dago Espainian?”,
galdetu zuen Villoriak. Datu judizialekin erantzun nahi izan zion galderari: 2015eko azken sei hilabetean 700
pertsona baino gehiago zeuden ustelkeriagatik inputatuta Espainiako Erresumako epaitegietan; 2019ko lehen sei
hilabetean, aldiz, 52. “Ematen du arrakasta izaten ari garela ustelkeriaren aurkako borrokan”, ondorioztatu zuen. Azken hamarkadan ustelkeria orokortua
dagoela uste duten pertsonen kopuruak
nabarmen egin du gora, ordea, hainbat
ikerketekin frogatu zuenez.
“Zer axola du pertzepzioak, datu objektiboak onak badira?”, jarraitu zuen
hausnartzen Villoriak. Pertzepzioak onAzaroak 17, 2019

dorioak ditu sistema demokratikoaren
“zilegitasunaren eta gobernantzaren”
alorrean, eta, ondorioz, “bizitza sozial
eta politikoari” eragiten dio. 2006an alderdi politikoengan konfiantza zuten
espainiarren portzentajea %31koa zen,
2018an %8koa. Parlamentuan biztanleriaren %41ak zuen konfiantza 2006an,
2018rako berriz, %14ak. Ustelkeriaren
pertzepzio altua –eta ustez faltsua– eta
sistema demokratikoaren deslegitimazioa eskutik doaz, Villoriaren esanetan.
Puntu ahul bat izan zuen oinarrian
Villoriaren esposaketak: ustelkeria mailaren neurgailu nagusi eta “objektibo”
bezala erabili zuen epaitegietan inputatutako pertsona kopurua. Baina botere judiziala urrun dago botere politikoarekiko burujabea izatetik. 2015ean
hainbeste inputatu egoteak ustelkeriaren aurkako borroka zintzo bati erantzuten zion? Edo, aldiz, sinesgarritasun
krisi nabarmenean zegoen sistema demokratikoari sinesgarritasuna bueltatzea zen xede bakarra? Hain zuzen ere
2015ean onartu zuen Espainiako Kongresuak “erregenerazio demokratikora-

ko” proiektu arranditsua, besteak beste
ustelkeriaren aurka borrokatzeko helburua omen zuena. Villoriak emandako
datuen arabera, sistemaren legitimitate
eza 2015ean eta gaur egun antzekoa da.
Baina bada alde nabarmen bat: 2011n
eztanda egin zuen legitimitate krisia jarrera aktibo eraldatzaileetan gorpuztu
zen; egungoa pasiboa da –erreakzionarioa ez bada–.

Alderdi ustelen
jaiotze ustela

Gasteizen ustelkeriaz aritzeko abizen
jostalaria daukan gonbidatu batek itxi
zuen jardunaldia: Manuel Maroto Calatayud zuzenbide penaleko irakaslea
da Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean. Espainiako alderdi politikoen legez kanpoko finantzaketaren inguruan
dagoen “aditu nagusi” bezala aurkeztu
zuen Olaizolak. Suabe eta modu pausatuan adierazi arren, alderdien sistema
bera dardarka utzi zuen.
Sistema politikoaren legitimitate eza
handia dela esan zuen Marotok, erantzukizun nagusia alderdiei egotziz. “Al-
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derdiek beti egin dute porrot” legitimitate hori sortzeko orduan, eta horren
zergati garrantzitsuenetarikoen artean
haien finantzaketa modua aipatu zuen.
Ustelkeriaren jatorrizko bekatua finantzazioan eta jaiotza unean bertan
kokatu zuen Marotok. Trantsizio garaian
sortu ziren “bat-batean” alderdi gehienak, apenas oinarri sozialik gabe. Europan ohikoa den militanteen kuoten
bidezko finantzaziorako aukerarik gabe,
beraz. Dirua lortzeko zer iturri erabili zituzten alderdiek?
Bata, atzerria –ilegala zena eta dena–:
trantsizio garaian PSOE edo AP alderdiek Alemaniako hainbat fundazioren
dirua jaso zutela gogoratu zuen Marotok,
adibide gisara. Bigarrena, subentzio publikoak: gaur egun ere, deklaratutako diru-sarreren %85-90ek jatorri publikoa
du. Zalantza egin zuen Marotok horren
egokitasunaren inguruan. Interes pribatuekiko menpekotasuna ekiditeko balio
lezake. Baina “alderdiak euren oinarrietatik independizatzea” ere ekartzen du,
barne demokrazia kaltetuz. Hirugarrenik, bankuen maileguak: 80ko hamarka-

darako alderdiak oso zorpetuta zeuden.
UCD zorrei aurre egin ezinagatik desegin
zen, PSOEk Filesa ustelkeria sarea zorrei
aurre egiteko antolatu zuen –ohikoagoa
da bankuek alderdiei zorrak barkatzea–.

Inventa lege, inventa fraude

Finantzaketa iturri horiek indarrean
diraute, Marotoren arabera. Arazoak
Trantsiziotik daude identifikatuta, baina aurre egiteko aldaketak “txarto eta
ezin geldoago” egin dira. Lehendabiziko
urteetan arau eza izan zen arau, “finantzaketaren garai basa”. Alderdien finantzaketaren inguruko legea 1987koa da,
“erabat eskasa eta ia ez aplikatzeko pentsatua”. Eskandalu ugari tarteko ere, ez
zen neurri berririk planteatu 2007. urtera arte. 2007-2015 epean alderdien ustelkeriaren inguruko “eztanda legegilea”
gertatu zen: “Krisi ekonomikoak sistema
politikoaren legitimitate krisia sortzearekin lotuta dago. 78tik lehendabizikoz,
alderdien sistema arriskuan egon zen”.
Neurrien artean izar mediatikoak
2015ekoak izan ziren, aipatutako “erregenerazio demokratikorako” proiek-

tuaren barnean. Bi izan ziren erabaki
nagusiak. Bata, enpresen donazioak debekatzea: “Ordurako donazioen bidea
guztiz minoritarioa zen, alderdiei ez zien
galerarik ekartzen”. Bestea, finantzaketa
ilegala delitu izendatzea. Baina kanpoan
edo zehaztugabe geratzen dira praktika
ugari: “Adibidez, delitu izateko 500.000
eurotik gorako iruzurra izan behar du,
eta apenas dago horrelakorik; edo delitua da enpresa batek alderdi bati 100
euro ematea donazioan, baina ez 10 milioi euro alderdiaren fundazioari”.

Herritarrak
esperantza bakar

“Aplikatzeko oso zailak diren legeak
egin dira, zer edo zer egiten ari denaren
mezua bidaltzen den bitartean. Nahita
iruzurtiak dira neurri horiek”. Ba al da
esperantzarako motiborik? “Alde ona
da aspaldi identifikatuta daudela aldatu
behar diren gauzak. Zaila dena da aukera
politikoa irekitzea”. Aukera politikoak ez
dira berez irekitzen: 2011-2015 urteen
artean egin zuten bezala, herritarren borrokak soilik zabaldu ditzake.
Azaroak 17, 2019
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hostoen
altzoa
Ectoedemia generoko sitsak
gai kimiko bat jariatzen du,
neguan ere landarearen hostoari
berde eta bizi eutsiz. Argazkian,
lertxunaren hostoan ageri da.

N

eguan sartu gara
eta noiznahi nonahi
izotza egiteko sasoia da. Urtebete gehiago
bizitzeko itxaropena duten landareek erreserbak
gizendu dituzte, azalak
loditu eta begiak ezkataz
jantzi eta babestu. Hostajeari eusten diotenek
hostoen eta orrien azala zaildu egin dute, mugertu. Hostoak botatzen
dituztenek, aurrez ahalik eta gehien hustuko
dituzte, bertan dagoen
energia berreskuratu eta jasotzeko.
Hostoa beti da landarearen zati kuttuna. Landarea energiaz hornitzen du
eguzkiaren argia barneratuz. Orain, neguan, landarearen gainean geratuta edo
lurrera jausi eginda ere energia ematen
jarraituko du. Izotz hotzena ere goitik
behera zuzen-zuzen jaisten da. Hostoa
gainean izango da, landarearen gainean
edo lurraren gainean eta izotzetik babestuko du. Gainean, bizi-bizi jarraitzen
duten adarrak eta begiak eta baita parean dauden lurpeko sustraiak ere. Lurreratu diren hostoek sustraiak babestuko dituzte.
Baina landarea ez da izaki isolatu
bat. Bere burua ez da ezer bakarrik,
beste inor gabe. Alta, badaki ingurukoen laguntzarik gabe ez litzatekeela
ez nor ez inor. Milaka izakik osatutako sistema baten partaide delako bizi
dela badaki. Neguan hostoen babesa
antolatzean ere ez du soilik bere buruan pentsatzen, sistema osoa babestu behar duela badaki. Orbeltzen ari
den hostoak animalia, onddo, landare
eta abar asko hartuko ditu altzoan. HuAzaroak 17, 2019

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

IRAKURLEAK GALDEZKA

Azaroko ze ilargitan komeni
da tipula landatzea?
Ainhoa Alkorta

rrengo sasoian bere magalean aterpetu
dituen horiek berebiziko lana egingo
dute landarearen bizimodua erraztuz.
Horietako asko, gainera, nahitaezkoak
ditu irauteko bezala bizitzeko.
Hostoan dagoen janaria hustutzeko
bidea ikusgarria egiten zaigu. Hostoak
kolore berriak hartuko ditu. Espezie bakoitzak kolore batzuk edo besteak hartzeko joera du. Joera hori indartu edo
makaldu egingo da eguraldiaren edo
kokapenaren arabera. Intsektu batzuek
ere joera hori alda dezakete.
Ectoedemia generoko sitsak, adibidez,
arrautza berandu jarri eta harra jaiotzen
denerako, hotza gainean izan dezake.
Har horrek hostoaren bi aldeetako azalen artean zulobideak egiten ditu barruko mamia janez. Hostoa orbeltzen hasia
badago bazka amaitzen zaio harrari. Harra, azkarra, bere parean dagoen hosto
zatiari berde eusteko gai da. Gai kimiko
bat jariatzen du, landarearen hormona
baten antzera lan egingo duena: bazkari
berde eta bizi eutsi. Lertxunean (Populus tremula) eta zume zurian (Salix alba)
ikusten da, batez ere.

Tipula beti ilbeheran landatu behar da. Ilbeheraren barruan sustrai egunak dira
onenak. Aurtengo azaroko
ilbehera 16ko 14:55etatik
29ko 11:35 artean izango da.
Sustrai eguna 22a izango da.
Nola tratatu ala saihets
daiteke armiarma gorria
leketan?
Ana
Zeure esku dauden bi gauza
egitea komeni da behintzat.
Batetik inguruneko hezetasuna handitu. Aire eta inguru lehorrak indartzen du
armiarma gorria. Bestetik
gehiegizko ongarriketarekin
kontuz, eta batez ere nitrogeno gaindosiarekin. Hau da,
ondo heldu gabeko edo luartu gabeko ongarririk ez erabili. Eta ondo egindakoa ere
tamainan.

Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus
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iruñea

zinema eta nekazaritza
lotu ditu zinelur zikloak

EUSKAL HERRIKO
AGENDA
azaroak 23

duzunaritze
Ehun urteko paisaian 111 pauso
egun-pasa berezia antolatu dute
EHKOlektiboa, Biharko Lurraren
Elkartea eta Argiak elkarlanean.
10:30ean Duzunaritzeko
Idiartia etxaldean da hitzordua.
Goizean ibilbide gidatua Jakoba
Errekondorekin, ondoren etxaldea
eta Arto Gorriak Elkartearen
lana ezagutzeko aukera Jon
Harlouchetekin, jarraian Idiartia
etxaldean bazkaria eta bazkalostean
111 liburuaren aurkezpena eta
kultur emanaldi berezia Pantxika
Maitia, Itxaro Borda, Sustrai Colina
eta Ibon RGren eskutik.
Prezioa: 20 euro.
Izena emateko:

argiak100urte@argia.eus
616 79 62 84

Garazi Zabaleta
@tirikitrann

A

zaroaren 5etik 7ra zinema ziklo
berezia egin dute Nafarroako Filmotekan, INTIAk eta Reyno Gourmetek antolatuta: Zinelur. Nekazaritzari
eta elikadurari lotutako hainbat dokumentalen proiekzioak eta eztabaidak
izan dituzte Iruñean, landa eremuaren
eta hiriaren artean zubiak eraikitzeko.

Erdi-kasualitatez sortutako
proiektua
Patxi Uriz zinemagile nafarrarekin
egin zuten topo duela zenbait hilabete
INTIAko kideek. Tuterako mejanako azken baratzezainen inguruko dokumentalaren grabaketan buru belarri zebilen
Uriz, eta INTIA institutuko kideei bururatu zitzaien interesgarria litzatekeela
hurbileko pertsona horren bidez ziklo
bat antolatzea.
Zinemagilea bera izan da hiru egunetako pelikulak proposatu dituenak.
“Guk nekazaritzaz zerbait badakigu
agian, baina zinemagintzaz oso gutxi” azaldu du Juanma Intxaurrandieta
INTIAko kideak. Institutu honetako teknikariak eta langileak aritu dira Urizekin elkarlanean Zinelur zikloaren lehen
edizioa antolatzen.

Landa eremuko errealitate
gordina erakusgai
Egun bakoitzean pelikula dokumental baten proiekzioa, aurkezpena eta eztabaida
izan dituzte Nafarroako Filmotekan. Lehen
egunean Desde que el mundo es mundo
dokumentala bota zuten, Gaztela Leongo
nekazari familia baten istorioa kontatzen
duen filma. Bigarrenean, Aroak pelikula
izan zen gonbidatua: “Bizkaian filmatutako pelikula da hau, hamar pertsonen esperientzien bidez azken belaunaldietan
nekazaritzan eta landa eremuan egon den
bilakaeraz dihardu”. Azkeneko egunean
Patxi Urizen Los últimos de la mejana-ren
txanda izan zen. Dokumentalen zuzendariak eta protagonistak zikloan bertan izan
dira, eta eztabaida interesgarriak sortu
dira proiekzioen ondoren.
Hiru pelikulek nekazaritzaren eta landa eremuaren egungo errealitate gordina
erakusten dutela adierazi digu antolatzaileak eta ikuspegi nahiko nostalgikoa dutela. Hurrengo edizioetan alternatiben inguruan solastatzeko aukera izanen dutela
gehitu du: “Nik pentsatu nahi dut oraingo
errealitate zail hori ez dela betiko joera
bat izanen eta hemendik aurrera pixkanaka sortuko ditugula bide berriak”.

azaroak 24

bilbo
San Andresetako nekazaritza azoka.
Ametzolako plazan, Akuilua Kultur
Elkarteak antolatuta.

azaroak 24

usurbil
Erle Eguna. Ezti erakusketa, dastaketa
eta salmenta eta XIX. lehiaketa.

azaroak 26

iruñea
Habiak eta txoriak erakusketaren
irekiera Ingurumen Hezkuntzako
Museoan. Azaroaren 27an 19:00etan
leku berean Hegaztien populazioaren
eboluzioa Nafarroan hitzaldia
emango du Juan Ignacio Dean-ek.

azaroak 28

orereta
Superrelikagaiak ikastaroa emango
du Jone Mendartek. 18:00etatik
19:30era Xenpelar Etxean.

Azaroak 17, 2019
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1936ko apirilaren 18a

argiak 100 urte

argiaren argazki artxiboa

Historia eta
istorioen gordelekua

koldo izagirre

E

rromatik: Migel Olano apezpiku.
Hamasei urte uhartean, gaztea eta
jantzia. Uhartea, Guam, Lakarozko
kaputxinoen misioleku kutuna. Kontsakrazioa Europan. Erroman Aitadonearekin solastatu zen amerikarrek egiten
zituzten presioez. Donostiako katedralean kontsakratu 1935eko maiatzaren
5ean, Irun eta Errenteria uholdeak hartuak zeuzkala. AEBetara jo zuen gero,
politikoekin eta militarrekin biltzeko.
Ez zuen uhartea haien esku utzi nahi.
Gold Star baforean itzuli zen Guamera
arimak salbatzen jarraitzeko. Sumatu
bezala, ordurako Aitadoneak Detroiteko kaputxinoei emana. Nahastea areagotzeko japoniarren inbasioa, II. Mundu
Gerra laster. Misiolariak atxilo 1942an.
Espainia neutraltzat zeukatenez, libre
utzi zituzten Tokion, jesuiten ardurapean. Goa, Bombay eta Australian zehar
Guamen berriro 1945ean. Gogor, Olano. Elizak berreraikitzen saiatu, txamorroz eta ingelesez predikatu, hitz
egin… 1945eko abuztuan New Yorkeko
Spellman apezpikua mezulari, Erromaren aholkua eskura: utz zezala mitra
amerikarrentzat.
− Alde egiten badut, txamorroz dakien misiolari bakarra geratuko da ordea!
Hantxe dago oraindik altzotarra,
Dulce Nombre de Maria santutegiko
kriptan. Gero eta hiztun gutxiago txamorrok.
Azaroak 17, 2019

Miren Osa Galdona

A

rgiaren argazki galeria altxor handia da, ez baita nolanahikoa biltzen duen artxibo kopurua.
70eko hamarkadan kokatu daiteke
argazki artxiboaren hasiera, nahiz eta
lehenagoko datetan sinatutako makina bat obra izan dokumentatuta. Mikel
Olabide da egun argazki multzo erraldoia behar bezala sailkatzeaz eta txukuntzeaz arduratzen dena. Aurtengo
urte hasieratik ari da sailkatze lanetan argazki artean, eta, egiari zor, ez
du lan makala egin: gaur gaurkoz, galerian 54.392 argazki erregistratu ditu;
30.179 koloretan, 24.207 zuri-beltzean.
Alberto Elosegi argazkilariarenak dira
irudi gehienak, artxibo osoaren herenak bere sinadura baitarama. Zer topatu zuen Olabidek lanari ekin aurretik?
“Guztira 184 artxibadore daude, eta horietatik 78 pertsonen argazkiak dira,
hainbat karpetetan banatuta. Nahiko
lan nekeza izan da, argazki piloa baitaude eta batzuk ez dute inongo informaziorik atzealdean. Argazkiak banan-banan hartu, argazki bakoitzari loturiko

informazioa aurkitu eta behar bezala
sailkatzeaz arduratu naiz”.
Asko dira argazki esanguratsuak, garai
eta gertakizun jakinei lotutakoak. Argazki artxiboa hemerotekarekin lotuz, eta
efemerideei tira eginez, oinaze handia
utzi zuen gertakariarekin egin dugu topo.
Duela 35 urte, azaroaren 20an GALek
Santi Brouard HASIko presidentea eta
HBko Mahai Nazionaleko kidea hil zuen
Bilboko bere pediatria kontsultan. Argia
astekaria inprentara bidali eta sei ordutara hil zuen GALek Brouard. Hurrengo
astekarian hilketaren inguruko erreportaje zabala kaleratu zuen Argiak, hiletak
utzitako argazki ederrez lagunduta.
Argazkiok, gainontzeko 50.000 argazkiekin batera, guztion esku jartzeko
lanetan dihardu Argiak. Argazki artxiboa digitalizatzen ari da, eta aurreikuspenak betez gero, lehen probak abendua iritsi orduko egingo dira publiko.
Apaletan hautsa hartzen egon baino,
Argia Jendearen eskura egotea baino
zer hoberik merezi dute ba argazkiok?
Laster ikusiko dugu emaitza!
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ongi-etorri jenofa berhokoirigoin

Neguko fitxajeak (I)

Argia Jendea
kartzelatik mintzo

1919-2019

dani blanco

Ehun urte
iluntasuna
argitzen

Itsaso Zubiria Etxeberria

G

ustura dago taldea. Indartsu. Jende berriak beti dakar aldaketa, eta
jende ona denean lantaldera gehitu dena, haizeak alde jotzen du. Jenofa
Berhokoirigoin da hamaikakoan sartu
den jokalari berria, eta irabazia du titularitatea.
Etxe honetako kolaboratzailea izan da
2015etik eta hilean behin astekariko Argi-kontra atalean hausnarketara bideratzen gaituzten elkarrizketak egiteaz gain,
beste hainbat erreportaje eta entrebista
puntual ere egin ditu. 2009-2014 urteen
artean Berrian kazetari lanetan aritua,
Argiako erredakzio lantaldera batu da
orain.

Lurraldetasuna. Beti puntaren
bat atera beharra
Baionatik ariko da lanean. “Baionatik?”,
galdetu du hegoaldekoak, asaldaturik;
“baina Argiak ez al dauka egoitza Lasarte-Orian? Ez al da errazagoa inguruko
norbait bilatu eta bulegotik bertatik aritzea?”, jarraitu du. Bai, guk beti puntaren
bat atera behar, generoa ez bada lurraldetasuna, eta lurraldetasuna ez bada bilatuko dugu beste zerbait korrontearen kontra egiteko. Baina nola eraikiko dugu herri
bat lurraldetasunari garrantzirik eman
gabe? Eta nola zainduko dugu lurraldeta-

suna bertakoari kasurik egin gabe?
Herri honetan ondo dakigu kanpokoak sarri ez duela kontakizunarekin asmatzen, ahazten dituela hamaika xehetasun eta xehetasun horiek gabe ezin dela
historia osoa egin. Beraz, aplika dezagun
formula bera eta zaindu ditzagun zazpi
lurraldeak barrutik. Konta ditzagun hango eta hemengo historiak, konta diezazkigutela haiek.
Baionatik ariko da Berhokoirigoin
lanean eta Ipar Euskal Herriko aktualitatearen berri emango du. Ez soilik
Lapurdiko kostaldean gertatzen denaz,
Zuberoan eta Nafarroa Beherean diren
mugimenduen berri ere eman nahi du.
Maiteak ditu nekazaritza herrikoia,
kapitalismoaren aurrean egon daitezkeen alternatibak edo feminismoa bezalako gaiak. Azken honetatik tiraka egin
ditu lehen pausoak lantaldeko kide bezala, Euskal Herriko Jardunaldi Feministen jarraipena egin baitu bertatik sare
sozialetan.
“Euskaraz lan egin eta idatzi nahi dut
eta Argiaren baloreekin bat egiten dut,
ez baita diskurtso soil bat, ekintzetan eta
lantzen dituen gaietan antzematen dira
balore horiek”, azaldu du kazetariak.
Ez da neguko fitxaje bakarra izango,
beraz, adi datorren astekariko berriei.

Zeruko Argia-tik Argia-ra,
XX. mendetik XXI.era
sugarratik zohardiara
Euskal Herri ahula suspertzen,
antzinakoa eta gaurkoa
enbor bereko bi ezpal
ehun urte euskaraz idazten,
kultura letra larriz sustatzen.
Zaharra izan arren gaztea,
jendarte berria ikusteko leihoa,
objektiboa artikuluen lerroetan,
elkarrizketa mamitsuetan,
ekologista, internazionalista,
berdinzalea…beste,
feminista giza eskubideak lez,
gure askatasunentzat izarra,
bakearentzat adiskidea.
Argia maite zintudalako
zurekin harpidetu nintzen,
Mariren deia sentituta
euskara batua hobetzeko,
zure orri leunak irakurrita
gogoan bor-bor pizkundea,
oporretan izan ezik gu beti batera,
hain ederra zen zurekin egotea!
Tamalez banandu gintuzten
bi milagarren urteko urrian,
nahiz zu gabe urtetan egon,
ariman zinez iraun duzu,
solidarioa zarelako,
gaur egun, ziegan astero batzen gara,
etxean gurekin biziko zara,
harmonian euskal prentsarekin.
				
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta
Cordobako espetxean,
2019ko abuztuaren 25ean.
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Eraginkortasunaren
izenean

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

M

walter reed medical center

iles City (Montana, AEB), 1919ko
abuztuaren 30ean. Maurice Hilleman mikrobiologoa jaio zen,
munduan milioika hildako eragin zituen
gripe pandemia betean. Askorentzat
ezezaguna izan arren, beste askok diote
historian bizitza gehien salbatu dituen
pertsona dela.
Hillemanek, guztira, 40 bat txerto garatu zituen, besteak beste, elgorriaren,
paperen, errubeolaren, astanafarreriaren, A eta B hepatitisen, meningitisaren
eta pneumoniaren aurkakoak. Egungo
txerto programetan gomendatu ohi diren 14 txertoetatik 8 hark eginak dira.
Paperen edo hazizurrien aurkako
txertoa, esaterako, etxean bertan hasi
zen garatzen. Jeryl Lynn alabak hazizurriak harrapatu zituen 1963an eta
aitak parotiditis birusaren lagin bat hartu zuen haren eztarritik. 1967an lortu
zuen txertoa, hau da, lau urteko lanaren
ondoren. Eta 40 txerto merkaturatzeak,
lan handiaz gain, prozedura burokratiko
astunak –Hillemanek bereziki gorroto zituenak– eta baliabide ekonomiko
handiak ere eskatu zizkion. Horregatik,
Chicagoko unibertsitatean doktoretza
bukatu bezain pronto eremu akademikotik hainbat lan eskaintza egin zizkioten arren, denei uko egin zien, eta hasieratik industriara jo zuen.

Maurice Hilleman (1919-2005) mikrobiologoak 40 t xerto inguru garatu zituen,
industria farmazeutikoaren baliabideak erabiliz.

Aurkikuntzak jendearengana ahalik eta
lasterren iristea nahi zuen eta horretarako baliabideak ez zeuden akademian, industria farmazeutikoan baizik. Hainbat
enpresetan aritu zen 1957an Merck kon-

painiarentzat lanean hasi zen arte. Eta han
jardungo zuen erretiroa hartu bitartean.
Maurice Hillemanek milioika bizitza salbatzea zuen helburu eta milioika dolarrez
gizendu zuen industria farmazeutikoa.

Pentsamendu sinbolikoa lepoan

C

antonio rodriguez-hidalgo

alafell herriko Foradada kobazuloan (Tarragona, Katalunia) ikerlariek pieza bitxia aurkitu dute:
duela 39.000 urteko eguzki-arrano
baten erpe zatia, apaingarri modura
erabili zutena.
Châtelperroniar garaikoa da, hau da,
neandertal kulturaren azken aldikoa,
eta lepoko baten alea zela diote adituek. Antzeko beste pieza batzuk ere
aurkitu dituzte lehenago, neandertalek

Azaroak 17, 2019

ere pentsamendu sinboliko konplexuak
zituztela frogatuz. Lehen pentsatzen
zen apaingarriak Homo Sapiensen kontuak zirela eta neandertalgo gizakiak
imitazioz hasi zirela halakoak erabiltzen. Pieza hauek, alez-ale, teoria hori
iraultzen ari dira, abstrakzio sinbolikorako gaitasuna adierazten duten jarrera horiek neandertalek sortu eta gizaki
modernoek kopiatu zituztela pentsarazten baitute.
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Serpiente
Musika taldea

Etiketei ihes
egiten dien sugea
Giro ezezagunen bila jarraitzen du Serpientek Krisanteilu estreinako lan luzean.
Ez da erraza lehen kolpean post-punk klasikoa oroitarazten duten bederatzi abestiak
etiketa bakarrean kabiaraztea, bat behingoan ohartzen baita segituan hasten
direla kategoria zurrunetatik ihesean, batzuetan atmosfera ilun eta tetrikoetarantz,
besteetan pop melodia argitsuetarantz. Hirukoteko bik –Ana Arsuagak eta Elena
Nuñezek– azaldu digute zein koordenadatan aurkitzen diren une honetan.

L

agun egin ziren aurrena, musika
talde bat sortu zuten gero. Serpiente 2015ean hasi zen entseatzen, eta hainbat kide aldaketaren ostean, bost kantuko EP bat
grabatu zuten handik bi urtera egun
taldea osatzen duten hirurek: Ana Arsuaga mikroan eta teklatuan, Beatriz
Perales baxuan eta Elena Nuñez baterian. Peralesek eta Nuñezek Octopussys
taldean jotzen zuten aurrez; Arsuagak,
aldiz, piano eta kantu ikasketak egin
bai, baina artean ez zuen talderik osatu.
Oinarrizko instrumentaziozko abesti
soilak grabatu zituzten, entzulea era-

KEPA MATXAIN

maten zutenak baxu-lerro errepikakorren gainean eraikitako giro ilunetara,
ahots gozo baten estalkipean. Argitaratu berri duten Krisanteilu (Humo Internacional, 2019) lehen lan luzean ere,
aurrekoaren ildotik, 80ko hamarkadako post-punkera joaten zaio bati oroimena, baina agerikoa da kantek ez dutela bertan goxo gelditu nahi, eta ihes
egiten diotela inon izozteko saiakera
orori, aditzera emanez bezala jarrera
horrek baizik ez diola balio taxuzko bilaketa artistikoan dabilenari.
Abestien soiltasuna amateurismoarekin nahastu izan die inoiz kritikak,

baina taldekideei ez die grazia handirik
egiten horrek. “Zergatik deitzen digute
guri amateur? Amateurismoa nahasten
delako oraindik birtuosismo ezarekin”,
dio Arsuagak. Aipatzen duenez, gainera,
emakume izateak zerikusi zuzena dauka
halako etiketak hain erraz jartzearekin.
“Denetik irakurri behar izan dugu. Beste behin “las crías” (“neskatxak”) bezala bataiatu gintuen kronikalari batek,
noiz eta justu gu baino talde gazteago
batekin kontzertua eman genuenean.
Haiek mutilak ziren, noski”. Soiltasuna
ez da Serpientekoentzat besterik egin
nahi eta ezinaren ondorio. “Hori bilaAzaroak 17, 2019

DANI BLANCO
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tzen dugu. Abestien sortze prozesua ere ahotsak sartzen ditugu”. Arsuagak idaztaldeak asko gustatzen zaizkigunez, ez
halakoa da: gutxirekin ahalik eta gehien ten ditu hitzak, euskaraz zein gaztelagenuen bitan pentsatu”. Grabaketa proateratzen saiatzen gara, lau gauzarekin niaz, baina paperekoa beti moldatzen
zesuan dena ez da sufrimendua izan,
kalitatezko zerbait egiten. Filosofia hori du abestiak iradokitzen dion horretara.
une ederrak ere bizi izan dituzte. “Soi“Ahotsarekin egiten dudanaren arabera,
nabaritzen da abestien akaberan”.
nuaren kontuarekin, adibidez, asko ikasi
Oroitzen dutenez, egungo hirukoa edo oinarriak transmititzen didanaren
dugu. Gu ez gara inoiz soinuaren friki baarabera, lehendik idatzitakoa aldaelkartzearekin bat hasi ziren soitzuk izan, eta harrigarria da zer mundu
tzen dut, edo zuzenean beste
nu propio hori aurkitzen. Bidagoen hor. Flipatu egin dugu”. Halaber,
hitz batzuk sortzen ditut. Nilaketa horretan bereizgarri
prozesu guztian laguntzaile izan dute
retzat, melodia garrantzigarrantzitsu bat izan zen
Vulk taldeko Andoni de la Cruz. “Bilbon
tsuagoa da hitzak baino,
Nuñezek bateria jotzeko
badago lagunarteko eszena bat. VulkeZergatik deitzen
eta, beraz, beti moldadaukan modua: taldeko
koez gain, Lukiek, Karpatos… musika
digute guri amateur?
tzen ditut hitzak meloaurreko bateriak ez bealdetik agian ez dugu zerikusi handirik
Amateurismoa
diara”.
zala, zutik jotzea erabaizango, baina oso gertu sentitzen dituLehendabiziko EPan
ki zuen, bonborik gabe,
gu”. Soinuari dagokionez, berriz, lotunahasten delako
eta
disko
berrian
antzekaxa eta danbor gutxi
gehiago topatzen dute esperimentaoraindik birtuosismo rako apustu estetikoa ba- ra
batzuekin. “Adiskide baziotik edaten duten apustuekin, edota
ezarekin”
dago ere, jauzi bat nabari
tek gomendatu zidan hala
ildo atonalagoetarantz jotzen dutenekin.
dute. “Disko berria aurrekoa
egiteko. Taldean hasi nintzeAkauzazte, Ibon RG eta Sacco aipatu dibaino konplexuagoa da. Ez soinean, ohartu nintzen soinuak
tuzte, besteak beste. “Denak gu baino
lik orain hobeto jotzen dugulako, mubazuela kutsu melenga bat, suabea,
nagusiagoak dira, ordea, eta apenas elgozoa, eta bateria zalapartatsu batek sikalki eboluzionatu dugulako baizik”.
karbanatu dugun eszenatokia haiekin”.
enbarazu egin zezakeela. Probatzen hasi Nuñezek oroitzen du aurreko lanean jo
Kontzertuei ekiteko gogoz daude
nintzen, eta uste dut neurri egokia topa- bai, jo zuela, baina abestien sortze proorain. Zuzenekoetan entzulearekin patu dudala”. Kantak sortzerakoan, baxua- zesuan parte hartu gabe. Disko berrian,
rez pare jartzen diren une horretan gerren riff-etik abiatzen dira gehienetan, aldiz, hasieratik parte hartzea izugarri
tatzen dena interesatzen zaie. Musikari
eta erritmo horren gainean inprobisa- garrantzitsua izan da berarentzat. Baita
gisa gehien gozatzen duten uneetako bat
tzeari ekiten diote gero. Hirurak arte gogorra ere. “Asko sufritu dut bateria
dela diote. “Zuzenekoetan ikusten duzu
mundutik etorriak izateak sortze proze- grabatzen. Grabatzean denak garbi-garinon baino argiago musikak besteengan
suan eraginik ote duen galdetuta, baiez- bi gelditu behar du, nik neure modua
eragiteko daukan ahalmen izugarria. Bat
koan dago Arsuaga: “Sentitzen dugu daukat jotzeko, eta asko kosta zait. Egun
dantzan hasten da, bestea hunkitu egielkarrekiko lotura bat. Ideia berri bat bakar batean grabatu nuen dena, baiten da… oso indartsua da hor entzuleasortzean oso aske aritzen gara, beldurrik na a ze eguna… negar eta guzti
rekin gertatzen dena. Komunigabe. Musika modu arautuan ikasi duen egin nuen”. Aurreko EParen
kazio mota bat da, hitz hutsa
bati askotan kosta egiten zaio teknika grabaketan denek batera
iritsi ezin den dimentsio
egokia mantentzetik haragoko ikuspegi jo zuten estudioan, zuzebatera iristen dena. Ez
bat izaten. Maila eman behar du, lehenik nekoa balitz bezala, eta
dago musika baino kaKonposatzen ari
eta behin. Aldiz, guk ez daukagu halako errazago egin zitzaien.
nal indartsuagorik
garenean bat-batean
presiorik, eta horrek ausartago egiten Oraingoan, ostera,
bestearekin azkar kopistak banaka gra- ideia batek forma hartzen
gaitu sortzerakoan”.
nektatzeko”. Sentsazio
batzeak zehaztasun
du, denok ohartzen gara horren bila ekiten diogehiago eskatzen zien.
te zuzeneko bakoitzaCollagetik harago
horretaz aldi berean,
ri, askotan lortzea zaila
Etiketetan kabitzen ez badira, ez da ho- Postprodukzioan ahaeta oilo-ipurdia
dela jakin arren. Ostera,
rren bila aritu direlako. “Jotzen hasi eta lik eta tranparik gutxien
jartzen zaigu”
ustekabekoak ere izaten
horixe atera zitzaigun, ez dago aurrez egin nahi zuten, gainera.
dituzte. “Zuzenekoan zerbait
pentsatutako ezer”. Norbaitek zer jotzen “Nahiago genuen saiakera on
ematen duzu, eta trukean eranduten galdetuz gero, prest daukate eran- bat grabatzea lortu arte segi, gero
tzun bat jasotzen duzu. Literalki. Baina
tzuna: “Entzun diskoa eta ikusiko duzu”. emaitzan asko eskertzen da. Baina une
badira beste une batzuk, konposatzen
“Baina disko osoa entzun!”, gehitzen gogor samarrak pasatu behar izan dituari garenean adibidez… Bat-batean ideia
dute barrez. Berritasunaren bila aritzen gu horretarako”.
batek forma hartzen du, denok ohartzen
dira konposatzean. Eroso sentitzen dira
gara horretaz aldi berean, eta oilo-ipurinoiz landu gabeko lengoaiak bilatzen
Lagunarteko eszena
dia jartzen zaigu”.
eta haietatik abiatutako abesti txatalak Subitzan grabatu dute diskoa, Montreal
Hilaren 28an Bilboko El Muelle tasortzen. Ondorengo pausoa zaie gogo- estudioetan, Urtzi Iza eta Hans Krugebernan ariko dira, eta abenduan Zarata
rrena: koherentzia topatzea, abesti zati rrekin. Humo Internacional zigilu astuFesteko programazioaren barruan. Sersolteak collage hutsean geldi ez daitezen riarrak argitaratu die lana. “Galizia inpientek irristan jarraitzen du, oraindik
lortzea. “Batetik besterako trantsizioak guruan jo izan ditugu kontzertu batzuk,
aurkitu gabeko zerbaiten bila, eta zuzeegitea kostatzen zaigu gehien, amaieran eta haietako batean ezagutu genuen Panekoetan buru-belarri aritu arren, jada
kantak osotasun bat izan dezan. Dena blo Fernandez, diskoetxearen sortzailea.
hasi dira abesti berriak egiten, “abesti
dela, oso naturala izaten da prozesu guz- Proposatu zigun lan berria beraiekin
zaharrak atzean uzteko bada ere”.
tia. Eta behin oinarriak definitutakoan, ateratzeko, eta berak ekoizten dituen
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Transgresioaren irudikapena
egunerokotasunarekin lotua
dagoenean interesatzen zait”
Izibene Oñederra Aramendi, zinemagilea
Satorrak bogan daude zineman. Izibene Oñederraren satorrek, euren
sinbologia nahiz konnotazio propioak dituzte ordea, eta deitu ere, bere
molde propio zein ederrez deitzen ditu. Animazio irudietan islatu ditu eta
mikroipuinen gisara plazaratu du Lursaguak. Zinemaldian aurkeztu eta
munduan barrena dabiltza lur sakonetatik aterata.
Gorka Erostarbe leunda

A

nimazioa forma hartzen joan zen
egin ahala. Abiapuntuan jatorri
desberdineko irudiak nituen, tartean argazkitara ekarritako arbasoen irudi bakanak, marrazkitan jasotako
emakumeen erretratuak... filmeko eszena
moduan pentsatu nuen irudi bakoitza,
jatorri desberdineko pasadizoa jasotzen
zuen txatala. Literaturarekin analogia
egingo banu mikroipuinen bilduma itxura izango luke, elkarren artean lotu daitezkeen narrazioek osotasunari zentzua
ematen diotenak”. Izibene Oñederrak
(Azkoitia, 1979) Donostiako Zinemaldian
aurkeztu zuen Lursaguak lan berriena. 11
minutuko lan intentsoa da; erraietakoa,
mugitua, iradokitzailea. Geroztik munduan barrena dabil. Bosnian, Mexikon,
Perun, Buenos Airesen, Madrilen… eta
egunotan Bilboko Zinebin ere bai. Lan horretaz eta zinema nahiz arte sorkuntza
ulertzeko moduez aritu gara egilearekin.

Arte sorkuntzan narratiba desberdinak
arakatzea interesatzen zaizu?
Geroz eta gehiago interesatzen zait helburu bezala ez edukitzea narratiba konbentzionalik. Hizkuntza zinematografikoa menperatzen dutenak badaude, hori
kontrolatu behar izatea pisu handia da
niretzat. Abiapuntuan gidoiak oso ondo
landua izan beharko luke, eta horrek izugarrizko zama sortzen du nire lan prozesuan. Buruan bueltaka ditudan ideiak
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ordenatzeko, arrazoia erabili beharrean
eta ulergarri egitearekin sinplifikaziora
jo beharrean, nahiago dut senari jarraituta irudien lotura bilatzea, eta horretan
ari naizela, modu naturalean sortzen ari
den eraikuntza narratiboari kasu egitea,
saiatuz ez kopiatzen aurreko ezer. Bideak
egitea, sortzen utzi ideien etorriari eta
beraien arteko lotura ia inkontzienteei,
irregularra izango den zerbait bideratzeko, amorfoa ziurrenik, baina fidela izanik
kontatu nahi nuen izaki konplexu horri.
Transgresioak gorri kolorea dauka?
Zure filmean gorriak presentzia zabala
dauka, bai satorretan, bai emakumeen
irudietan…
Ez dakit ba... ez da nahita egindako aukera. Egia da gorri kolorearen gama desberdinekin lotu daitezkeela filmean agertzen
diren gertakizun batzuk. Hildako satorkumeak eta pontxetan igerian dabiltzan
tanpoiak, diskoko argiak ere bai agian,
bukaerako obarioak irudikatzen dituzten
landare basak... Uste dut gorria kasu guztietan kontrastean dagoela beste koloreekin, dela berdea, dela hori bizi-biziak eta
kontraste bortitzak ematen diola indarra.
Transgresioaren irudikapena egunerokotasunarekin lotua dagoenean interesatzen zait, egunerokoa zartatzen duen
umore beltzezko ekintza denean, kontzientzia hartzera garamatzanean... ezkutuan ateratako argazkia apurtu edota

hildako satorrak oparitzea hil zituztenei.
Hala ere, Buenos Airesko feministen performancea, tanpoiak ketchup-ez busti
eta euren erakusketa zabaltzean eskaintzea handia iruditzen zait ... Gorriaren
erabilera kasu horretan bai izan daiteke
transgresioaren sinbologia garbia.
Zinema transgresiorako tresnatzat
duzu?
Egia da nire posiziotik, animaziozko film
laburrak egitea asko kostatzen zaion egilea
naizen aldetik, kontatzen dudanak bai ala
bai merezi behar duela kontatua izatea.
Ezin naiz ibili gaur egunean egiten den horri begira, edo ez behintzat egiteko modu
horrek baldintzatuta. Pentsaezina litzateke
sariak biltzen dituzten filmei begira egotea
tankerako animazioak egiteko. Filmak egiten “denbora galtzen badut” eginbeharrak
bultzatzen nauelako da. Kontatzeko desioak, agian kontatzearen bitartez buruan
dabilkidan hori ulertzeko desioak.
Uste dut lengoaia bat bilatu behar izaten dudala justu istorio hori kontatzeko,
eta nik hautatu baino gehiago lan prozesuak ematen didala lengoaia hori. Ez dakit
den zehazki zinematografikoa, den plastikoa, bien arteko erdibidean dagoen… Elementu horiek egiten dute lengoaia hori
izatea transgresibo samarra.
Bestalde, uste dut film labur horretarako neurri egokia dela, eskatzen duen
denbora, aurrekontua, aurrera eramate-
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ko taldearen lan baldintzak bermatzea bideragarria delako, eta hortaz transgresio
tresna egokia da.

kanpo dago, hiltzaile baten gisara. Michael
Hanekeren Happy end filma ikusarazi zidaten eszena erakutsi nuenean. Hanekeren
filmaren hasieran ikusten da norbait ari
dela familia bat grabatzen eta ez dakigu
zein den, baina grabatzen duenaren arabera egilearen erretratua egiten hasten gara,
zein izango den, zertarako... Nire animazioan argazkilari gehiago ere agertzen dira
eta argazkilariaren aurrean hain pasibo ez
dauden emakumeak, euren betikotasunera pasatzeko modua gehiago aztertzen dutenak. Bukaeran emakumeak dira argazki
egileak: biluzirik daude, baina ez dira objektu bilakatzen. Bilakaeraren irudikapen
moduan ulertu daiteke filma. Erreminta
horrek ematen die, nolabait, gidari izateko
aukera, ez beste norbaitek gidatuak.

Lehen-lehenik, irudi bat datorkizu
burura, marrazki bat?
Ez, irudi pila bat datozkit burura, senari
jarraituta analogiak egiten hasten naiz, askotan nahigabe. Kasu honetan argazkiak
izan dira abiaburua eta bizitzako pasadizoak, memorian gelditu direnak baina
haurra nintzela gertatu zirenez erdizka
gogoratzen nituenak. Gogoan nituen gure
amamaren baserriko argazkiak, gure ama
nerabe zela ateratakoak haietako batzuk,
eta banekien argazki horiek banituela, gainera, txuri beltzekoak, konposizio aldetik
zaindu gabeak baina niretzat oso ederrak;
eta giroa, garaia, tokia ulertzeko edota neuEuskal matriarkatu mitikoa zalantzan
re erara interpretatzeko iradokitzaileak.
Memorian iltzatutako argazkien artean jartzeko saiakera bat ere bada filma?
daude filmeko lehen eszena eginarazi zi- Ez dakit, konplikatua da hori horrela denik
datenak: gogoratzen dut nire ama sukal- esatea. Amaren pertsonaiarekin umoreadean kafea hartuz eta ducadosak
ren bidez estrategia bat garatzen
erretzen, eta argazki bat pusda baserri giroko errealitate
katzen. Akordatzen naiz arzurruna zartatzeko. Basegazki harekin, oso umea
rriko eszena da hori, filnintzela gertatu bazen
meko mugarria, gabon
ere pasadizo hura; orafaria, gizonezkoak
duan, neuk ere atzera
kopa edaten eta faegin dut, eta fikzioaren
riasak erretzen alde
bitartez landu dut arbatean, haurrak besgazki hori, berreraiki
tean, eta emakumeak
egin dut. Gure ama neaparte… Gu umeak girabe zeneko baserriko
nen garaiko telebistan
argazkiak, aldiz, gordeak
Sabrina dago kantuan,
ditut, eta hor jardun dut andenok gaude adi ea titia
tzeman nahian nolakoa izango
ageriko zaion edo ez; eta gure
zen neska gazte hura baserri
amari okurritzen zaio farias
giroan. Are, batzuetan etorkaxan bilduta hildako satotzen zitzaidan Marisolen
rra ateratzea mahai gainekantak izango zituela
ra, aurrez umeen aurrean
Ez da arriskua
buruan, eta irudikatzen
bazterrean hilda utzi
baloratzen, kultura txiki bide
nuen baserritar izan nahi
zituen osabari oparitzeez zuen gazte hura Mari- batek esportatu dezakeen ko. Emakumearen irudi
berezitasuna izan
sol imitatu nahian. Bazen
hori berritzailea da, apurbaserritarra, eta ezin zuen
tu egiten du estereotipoadaitekeen arren”
hortik erabat deslotu, bairekin, zirrikituak bilatzen
na era berean, bazituen beste
ditu bere bidea egiteko.
erreferentzia batzuk, eta beste erreferentzia horiek ere egin zuten bera zena.
Zuretzat ere, animazioa lantzea, artea
azken batean, errealitatea zartatzeko
Lehen eszena aipatu duzu;
tresna bat da?
bukaerakoan emakume bat ikusten
Baliagarriak zaizkit emakumearen irudida korrikan badoana. Emakumearen
kapen hori eta filmean agertzen diren besliberazio sekuentziak dira?
teak, eredugarritzat ditudan emakumeen
Lehenengoa ez da emakumearen liberazio ekintzak egunerokoan bizitzen laguntzen
sekuentzia, baizik eta bere gogoaren kon- didatelako eta lan sortzaileetan jarraitzeko
tra erretratatu eta betirako izoztu nahia, beta ematen, neure burua guztiz arraroa
eta argazkia ateratzen duen egilea fokuz kontsideratu gabe. Garrantzitsua da zeu-
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re antzekoekin harremanetan egotea, historiako beste momenturen batekoak izan
edota kilometro askotara badaude ere.
Hortik Hélène Cixousen sator edo lursaguaren ideiaren defentsa. Eta filma laburtzeko
erabili dudan aipua: “Inoiz ezagutu ez den
espezieko milioika lursagu, milaka urteko
kulturaren oinarri kontzeptuala birrintzen
ari diren garai horretantxe bizi gara”.
Zinemara arte ederretatik hurbildu
zara. Oztopo asko aurkitu dituzu
bidean?
Oztopoak baino gehiago, esango nuke bazterretik, mugetatik lan egiteko aukera izan
dudala, batzuetan bakar xamarrik ere aritzen naizen arren. Zorteduna sentitzen
naiz egin ditudan filmak oihartzuna izan
dutelako, eta nazioarteko zinema jaialdietan interesa pizten dutelako.
Arteleku ondo ezagutu zenuen eta
Tabakaleran aurkeztu duzu Lursaguak.
Nola bizi izan duzu batetik besterako
trantsizio hori?
Urrun ikusten dut hori guztia. Saiatu izan
naiz neure kabuz sortzen proiektuak, besteen menpekotasunik gabe eta zinema
egiteko lehengaia betidanik marrazkia
izan dut. Elementurik merkeena zen espresio-bide moduan aukeratu nuen iraganean, gero Hezurbeltzak nire lehenengo animazio filma bilakatuko zen haren
jatorrian sortu nituen zientoka marrazki.
Denborarekin ohartu naiz, menpekoak
garela gizakiak definizioz; eta garrantzitsua dela besteen indar sortzailea proiektuak aurrera ateratzeko. Hala ere, ez dut
behar makinaria konplexurik pelikulak
egiteko, denbora baizik, eta talde txikitan
lan egitea gustatzen zait, taldeko bakoitzari askatasuna emanik bere erara ideiak
garatzeko. Talde handian eskuetatik hanka egingo zidan metodologia honek, baina
eremu murritzean potentzial handia du.
Arteleku ondo zegoen, noski, beste
jendea aldameneko geletan zebilelako
euren proiektuetan barneratuta. Hala
ere, zentroa azken fasean harrapatu
nuen, pixka bat pertsona helduen antzera iraganeko garai hobeagoei begira
zegoenean. Uste dut proiektuaren dekadentziaren pisua bizkarrean eraman
genuela han lanean geundenok denbora
tarte batean. Bestaldetik, baliagarria izan
zen, hainbat ekimenetan parte hartu genuelako urte haietan, MAPA taldearen
barnean bestelako zinema ikusi eta erakusten genuen, hainbat nazioarteko animatzaileren eskolak jaso genituen...
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Eta Tabakalera, nola ikusten duzu?
Apenas ezagutzen dudan, baina ez
nago desiratzen sortze guneen erdigunean egoteko. Gustukoa dut periferiak
ematen duen ezkutatzeko aukera eta
askatasuna. Errazagoa da kontzentrazioa eta norberaren beharrei begira lan
egitea. Hala ere, horrek eskatzen du,
sorkuntza prozesutik aparteko lan baldintza duinak izatea, filma posible egingo duen laguntza izatea eta behin obra
amaitzean ikusgarritasuna emango
dion makinaria bat egotea filma ulertu
eta zabalduko duena.
Arteleku eta Tabakaleraren
bitartean Kalostra ere egon zen. Itxi
egin zuten.
Bai, itxi egin zuten, baina ireki zutenean ere ez gintuzten nahi. Sentitu dut
animatzaileak arte aplikatua egiten dugula, ez gara zinemakoak, ez gara artearen ingurukoak, ez pinturakoak eta
ez eskulturakoak ere, jakina… Ez ditugu umeentzako filmak egiten bereziki,
beraz zeinentzako egiten dugu animazioa? Periferian mantentzen gaituzte,
eta hori oso ona da arautik aske dauden
sorkuntzetarako, baina bestalde… Beste kultura batzuetan animazioa barneratua dute, Europa ekialdean esaterako.

Erakundeen eta artearen arteko
harremanaz zein iritzi duzu?
Susmoa dut gaur egun garrantzi handiagoa duela erakusketa edo Zinemaldia
pentsatzen duenaren lanak gero edukiz beteko duen artistaren lanak baino.
Alde horretatik komisarioa da artista,
pentsatzailea. Bere ikus-ildoak urrea balio du eta inguruan artista edo sortzaileak lerrokatzen dira atentzio eskean.
Nire lanerako erakundeen diru laguntza
ezinbestekoa da, suizida litzateke diru
partidarik gabe lanean hastea. Era horretara menpekoa naiz, erakundeak diru
laguntzetarako jartzen duen epaimahaiaren menpekoa. Garai bakoitzean ospea
jasotzen duten zinema tendentzien arabera, nire lana balioztatua egongo da edo
ez zaio garrantzirik emango. Herri txikia
izanda, uste dut garaika proiektu kultural
konkretuak defendatzen direla, musikari
hau, zinemagile hau, idazle hau... Ez dakit
erakundeen hautua den aukeraketa zorrotz hori edo barrurago dugun zerbait
den, bat nabarmentzea eta erakusleihoan
jartzea, bestelako proiektuak itzalera eramanez. Hala ere, egile sakrifikatua naizen
aldetik, nahiko frustragarria da. Eta hala
ere esker onekoa izan behar dut, eskatu
dudan bakoitzean jaso dudalako babesa.
Perspektiba gutxi dagoela iruditzen zait,

autore-lanak diren horiei babes inkondizionalik ez zaiela ematen. Harribitxiak diruditen proiektuak diru laguntza jasotzeko erreguka ibiltzen direla antzematen
ditut nire inguruan, behin proiektua eginda dagoenean, lan horrek nazioartean
izan dezakeen oihartzunaren indarra ez
dela aski aurreikusten erakundeetatik. Ez
da arriskua baloratzen, kultura txiki batek esportatu dezakeen berezitasuna izan
daitekeen arren. Ez gara onenak izango
Hollywoodeko aurrekontu handiko filmak egiten, baina izugarrizko potentziala
izan genezake desberdinaren ikuspuntutik begiratutako istorioei formak ematen.
Irakasle zara EHUn, Arte Ederren
fakultatean. Unibertsitateak,
akademiak zer ematen dizu
sorkuntzarako, eta zer kendu?
Arte Ederretan eskolak emateak gauza
asko ematen dizkit, hasteko eta garrantzitsuena, lanbide serioa... Bestetik, etorkizuneko artisten proiektuak aurrez aurre
ikusteko aukera ematen dit, entrenamendu
modukoa, eurei lagungarri izango zaizkien
ideiak garatzeko, betiere euren ikuspuntua
ulertzen ahaleginduz. Bestalde, kontzentrazioa kentzen dit, ez delako posible animazio proiektuak eskatzen didan denbora
eta dedikazio jarraitua edukitzea.
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LIBURUA

“Ez naiz inoiz izango
naizen bezalakoa”

Moio. Gordetzea
ezinezkoa zen

Kattalin Miner
Elkar, 2019
AMAIA ALVAREZ URIA

L

erroburruko hitz horiek irakur ditzakegu Moioren agur-gutunean.
Kattalin Minerrek bere lagunari buruzko lana ondu du: agur esateko, auzi
politikoa dela aldarrikatzeko, transfobiari eta suizidioari buruz argi hitz egiteko, eta gertatutakoa jasota geratzeko.
Dolua, agurra. Ikuspegi desberdinetatik kontatuko digute elkarrizketa,
narrazio, kronika, argazki, gutun eta
oroitzapenen bidez Moio trans hernaniarraren bizitza eta heriotza. Kattalin,
Ainara, Ane, Uso, Ander, Ana, Josebe,
Maialen, Iratxe, eta Brayanen ahotsak
bilduz osatuko da Moioren irudia.
Ikusgarri, publiko egin. Genero ariketak liburuko hitzaurrean (2013) Ikusezina ikusten ikasten bideoari esker
“gorputz kodeek eragindako zaurien
tamainaz ohartu zirela” diote. Baina
minaz gain aldarri politikoa ere bazeAzaroak 17, 2019

goen: gorputzaren “normak” eta gorputz “normal”-en inguruko diskurtsoak
iraultzeko deia.
Transfobia. Miquel Misséren Transexualitateak (2013) liburuan ordea,
transfobiaren definizioa aurki daiteke:
batetik denok sentitzen dugun presioa da
gizonek gizon eta emakumeek emakume
joka dezaten, bestetik pertsona transen
kontrako diskriminazioa da (cisek, beste
transek, eta norberak eragindakoa).
Historia, genealogia. Memoria kolektiboa ezinbestekoa da Misséren ustez, norberak bere nortasuna eraiki ahal
izateko, gutxiengo sozialen kasuan diskriminazioa eta biolentzia gainditzen,
komunitatea sortzen eta sendotzen, eta
memoria eta erreferenteak izaten laguntzen duelako. Kontzientzia piztu eta
ahanztura saihestu behar ditugula dio.
Artxiboa, dokumentazioa. Ann

Cvetkovichek Sentimenduen artxibo bat
liburuan (2003) proposatzen du homofobiari sozialki eman zaizkion erantzunek ez dutenez asebetetzen, aktibismoa
eta dolua uztartzea eta gai horren inguruan publiko bihurtu diren gertaera
pribatuak dokumentatzea; ez daitezen
galdu, ez ditzaten txarto irudikatu eta
marko erreferentzial bihurtzeko. Izan
ere, esperientzia emozionalak kultura berrientzako oinarria izan daitezke,
eta sentimenduen artxiboarekin bizitza
afektiboa politiko bihurtuko da. Hori da
Minerrek egindakoa.
Gauzak asko aldatu dira azkenaldian
transexualitatearen inguruan, baina, liburuan dioten moduan, oraindik badago
zer egin gaia urrun eta arrotz sentitzen
dutenen artean (senideak, lankideak,
lagunak…). Liburu hau mugarri da bide
horretan.
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kontzertua

Anabasa eta argia

Grand Finale. Hofesh
Shechter Company
Koreografia eta musika:
Hofesh Shechter
Eszena-zuzendaritza:
Leon Smith
Bilboko Arriaga Antzokia
azaroaren 2a

Hofesh Shechter Company-aren “Grand Finale” Bilboko Arriaga Antzokian.
Montserrat Auzmendi del Solar

O

so gutxitan aurki dezakegu dantza garaikideko ikuskizun original bat. Ematen du garaikidea
izateagatik zerbait berria izan behar
dela, baina etiketa horren atzetik askotan hala moduzko espektakuluak
eskaintzen dira, Maurice Béjarten edo
Russell Maliphanten estiloa jarraituz
(modu traketsean askotan). Horrexegatik, zerbait benetan fresko eta iradokitzaile baten aurrean gaudenean wow
bat ateratzen zaigu.
Zur eta lur utzi gintuen Hofesh Shechter koreografo israeldarraren azken lanak. Grand finale koreografian, egilearen hitzetan, komikotasuna, edertasuna
eta bere buruarekin desadostasunean
dagoen munduaren isla nahasten dira.
Ez nago oso ados deskribapen horrekin.

Deserosotasuna, goibeltasuna, kaosa,
eta momentu batzuetan kaos horretatik
atera daitezkeen argi izpi batzuk sentitu ditzakegu, baina komikotasunik ez,
barregarritasunik ez, arrastorik ez.
Dantza eta musika zirraragarri baten
bidez –koreografoarena da musika ere–,
munduaren anabasari buruz, gure zibilizazioaren kolapsoari, lur-jotzeari eta,
beharbada, berreraikitzeari buruz hitz
egiten du Grand Finale espektakuluak,
Shechterren koordenatu estetikoak jarraituz. Oso estilo berezi eta berezkoa
du Shechterrek: giro estugarria, argi bizia, soinu estridentea, dantza histerikoa
baina milimetrikoki neurtua, perfektua,
hauexek dira bere ezaugarriak. Une batzuetan dantza librea ematen du baina
segituan urtu egiten dira dantzari guz-

tiak koreografia guztiz konplikatu eta
doi-doia egiteko.
Bestalde, berrikuntza interesgarriak
dauzka proiektu honek. Dantzariak
nahastu egiten dira musikariekin –bost
musikarik jotzen dute zuzenean–, haien
artean elkarri eraginez, eta, honez gain,
ikuskizuna aberastu egiten da taldearen lan korala eginez, dueto eta hirukoteen bidez.
Horri guztiari gehitzen badiogu musikariek atsedenaldian egindako numerotxo komikoa, ba, esan behar da
oso saio atsegina izan zela. Ez bakarrik
atsegina, bikaina esango nuke. Shechterren artea hipnotikoa da, harrapatzen
zaitu hasieratik bukaeraraino eta, dantza bukatu ondoren, pentsatzen uzten
zaitu. Gutxitan gertatzen zaigu hori.
Azaroak 17, 2019
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Abenturazko bidaia
marta sendiu

G

dospordos

aurkoan ez dago kontzerturik, ez
dago musikarik, ez dago soinurik.
Belarrien ordez, begiek egingo
dute lan eta ez da makala izango. Isiltasuna nagusi izan arren, soinua eta
irudia gurutzatzen diren habitatean
murgilduko gara. Eta horretarako, Muinoko Hotsak kolektiboko kideak izango
ditugu bidelagun.
Duela hiru urte eta erdi Gasteizko
Gaztetxearekin eta Hala Bedi Irratiarekin elkarlanean jaiotako talde honek
bere txokoa egin du hilabeteroko kultur
agendan. Eskaintza zabal bezain eguneratuan oinarritzen da haien arrakasta
eta jada, 18 kontzertu antolatu dituzte.
Ibilbidearen hasieratik ahalegindu
dira adostutako politikak errespetatzen
eta musikarien tratuan arreta jartzen.
Berebiziko garrantzia ematen diote talAzaroak 17, 2019

deek egiten duten esfortzuari. Lokaleko
entseguak, muntaketa, desmuntaketa,
zuzenekoak, kargatzea… Lan asko duen
abentura gisa definitzen dute, xumea
ez den eta esfortzu asko egin behar den
bidaia bat.
Lumi, Dupla, Kaskezur, Tara, Anari,
Ther Lookers, Inoren Ero Ni, Vicepresidentes, Arenna, Azken Aukera eta The
Brontes izan dira eszenatokia astindu
duten taldeetako batzuk. Haiekin batera,
Dospordos izenaren atzean ezkutatzen
diren Raul Choren eta Albaro Anta argazkilariak egon dira. Hileroko zitak iruditara eraman dituzte hauek.
Haien lanaren emaitza da Gasteizko
Arte eta Ofizio Eskolan kartelez, argazkiz eta kontzertuetako sarreraz osatuta
dagoen erakusketa. Kamera bat eta lau
eskuren arteko koordinazioak eginda-

ko argazkiak lau haizetara zabaldu nahi
izan dituzte.
Material grafiko horrekin batera, Antak egindako kartelak ere aurki daitezke. Estilo propioa duten horma-irudiak
dira eta kolore biziz josita daude. Guztietan bozgorailu eta etxe bana ageri
dira ezkutatuta. Lehenengoak, irratiari
egiten dio erreferentzia eta bigarrenak,
aldiz, kontzertuak egiten diren muinoko gaztetxeari.
Zuzeneko guztietatik ateratako bizipen errepikaezinak ikusteko aukera
emango digute erakusketako argazkiek.
Kontzertuak iragartzeko kartelen irudiek oholtza atzeko lanak duen balioa
gogoraraziko digute, eta sarreretan erabiltzen den diseinu zehatz eta umoretsuak emanaldiez gozatzeko gonbidapena luzatuko digu.
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EGILEA i Ana Zambrano

Bertso-zopa

Sudokua

Osatu Miren Artetxek 2008an Markina-Xemeingo Jaialdian botatako bertsoa.
Laguntza behar izanez gero, bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu.
Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak Gaia: Auzolana krisian dago?
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irtenda/beteta gure festetarako/ekimen denen zerrenda/baina
gurean konpromisua/minututan kontatzen da.
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Gure kultura auzolanean
oinarritua ____ da
baina gezurra bihurtu zaigu
esaldia jada benga!
Pozik ________ kontsumituaz
eta kalera _______
beteta gure festetarako
ekimen denen ________
baina gurean konpromisua
minututan kontatzen da.

2

5

5 3

“Herriko jaiak talde honekin
berez ez doaz_____”
“Karpa horrela jarrita nola
ingo du giroak ____”
“Jarri ezazu barra horrela
egin _____ aproba”
“ Hau nik esanda bezela askoz
egokigo ______ da”…
Besteen lana kritikatzeko
hartu ohi dugu______.
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Zenbat ekimen gelditu dira
berriz bertan ______aurten?
Txosnetarako txandetarako
ez da _______ izaten
nahiz auzolana maite dugula
ja ohitu garen ______
nola denbora gutxi daukagun
ta nola bizitza bat den
lanean merke saltzen dugu ta
doan ez dugu ______.
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Oiane Valero Belasko
Historia irakasle e ta
ikerlaria IPES-en

“Oso mitifikatuta daukagun
figura maskulino horrek egun
ez dio erantzuten langile
herriaren kontzeptuari”
Euskal langile andreak. Antzinako erregimenetik
kapitalismora IPES fundazioaren bekari esker,
kolektibitatean oinarritutako ikerketa-lana dela dio Oiane
Valero Belaskok. Historia irakasleak (Erandion ari da
aurten, DBHn) diosku zapalkuntza hirukoitzaren ikuspegia
jorratzen duen lanik ez dela egon orain arte, eta ikerketa
abiapuntua dela etorkizunean lan gehiago egiteko.
Marijo Deogracias

Hodei Torres

Kapitalismoaren garatze
prozesua non hasten da zuen
lanean?
Kapitalismoaren sortze prozesua
kokatu dugu 1789an, Frantziako
iraultza burgesa eman zen urtean.
Batez ere, Ipar Euskal Herrian eragin zuzena izango du eta hor hasten
dira kapitalismoak, industrializazioak eta liberalismoak ekarriko dituzten aldaketa guztiak.

Etxean ikusitakoa
ikerketa motibazio
“Nire amamek etxean egin dute lan, beti.
Gogoan dut, Amorotoko amama Bilbora etorri zela zaintza lanak egitera, beste
batzuen seme-alabak zaintzera. Oso ohikoa zen batez ere herri koxkorretako andreen artean; hori izaten zen askorentzat
intenbide bakarra. Hala ere, ikusi dugu nola
errepublika garaian andreek mentalitate
irekiagoa zuten ondorengo belaunaldiko andrazko horiek baino, nire amamen
belaunaldiko emakumeek baino. Frankismoak eragin nabarmena izan zuen”.
Azaroak 17, 2019

Eta aldaketa nagusiak zeintzuk
lirateke?
Soldatapeko lanaren egituratzea.
Kapitalismoak ekarri du soldatapeko lana orokortzea eta dikotomia bat sortzea: andrazkoentzat,
“ez-lan” deitzen duguna, edo maitasunagatik egindako lana; eta
gizonentzat , soldatapeko lana,
ofiziala. Baina andrazkoek beharra izango dute etxetik kanpo lan
egiteko, gizonen soldata osatzeko,
biziraupena bermatzeko; hori, baina, merkatu beltzean izango da.
Horixe litzateke tesia: kapitalismoak ekarri du soldatapeko lana,
baina andrazkoak hortik kanpo
kokatu ditu.

Bizirauteko esaten duzu;
gaur egun ere bizirauteko
ekonomia-sisteman ari gara.
Gauzak ez dira horrenbeste aldatu.
Kapitalismoak egiten duena da forma aldatu, egoera berrietara moldatu. Lehen bertako andreek egiten
zituzten hainbat jarduera, prekarioenak, gaur egun egiten dituzte emakume atzerritarrek, etorkinek. Eurak
dira lan-baldintzarik kaskarrenak
dituztenak, kontraturik gabeko jarduerak egingo dituztenak, euren familiak utzi eta besteenak zaintzera
behartuta ikusiko direnak. Formak
aldatzen dira, baina zapalkuntzak
bere horretan dirau.
Zapalkuntza hirukoitza diozu,
baita kapitalismoaren aurretik
ere?
Euskaldun garen heinean, gure historia zapalkuntzaren historia da. Andre
garen heinean, genero zapalkuntza
pairatu dugu historikoki; patriarkatua zapalkuntzarik zaharrenetarikoa
da. Ez dugu esango kapitalismoak
sortu duela patriarkatua, baina baliatu du negozioa borobiltzeko. Bestetik, langileriaren kontzeptua XIX.
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“Gauzak ez dira horrenbeste aldatu. Kapitalismoak egiten duena da forma aldatu, egoera berrietara moldatu. Lehen bertako andreek
egiten zituzten hainbat jarduera, prekarioenak, gaur egun emakume atzerritarrek egiten dituzte, etorkinek”.

mendearen amaieran sortzen da, langile
klasearen sorrerarekin. Baina aurretik
ere, matxinadetan, euskal jendartean
nolabaiteko kontzientzia sortzen da,
burgesiaren kontra altxatzeko.
Euskal feminismoak zer ekarri dio
euskal langileen ikusgarritasunari?
70eko hamarkadan gorpuztuko da, batez ere Ipar Euskal Herrian (Hegoaldean
oraindik diktaduran bizi ziren), 68ko
maiatzari lotuta. Andrazkoak ohartu
ziren ez zirela protagonistak iraultza
hartan eta hortik hasi zen sortzen euskal feminismoa. Zapalkuntza bikoitza
nahiko garbi ikusi zen orduan: langileak
eta emakumeak gara; horri gehitu zaio
nazio zapaldu baten parte izatea. Hirugarren zapalkuntza hori Aizan taldeak
gehitu zion, 90eko hamarkadan. Hor bukatu nahi izan dugu, nolabait, bilakaera
horren emaitza euskal feminismoa izan
daitekeelako.
Liburuaren aurkezpenean aipatu
zenuen zaintza lanak eremu
pribatura eraman direla, emakumea
lan merkatutik ateraraziz.
Zaintza lanak egokitu zitzaizkien emakumeei eta, gainera, merkatu ofiziale-

tik kanporatuak izan ziren, zaintza lan
horiek egiteko. Baina emakumeak lan
merkatu ofizialean sartzen hasi zirenean, zaintza-lan horiek berdin egin
behar ziren; beraz, lanaldi bikoitza inposatu zitzaien, eta tranpak hor jarraitzen du. Ikusten dugu nork garbitzen
duen mundua, besteen etxeetan daudenak, gure nagusiak nork zaintzen dituzten, gure umeak… Lehen guk egiten
genituen lan horiek guztiak, orain atzerritik datorren migratzaile batek egiten
ditu eta, gainera, oso diru kopuru murritzaren truk.

duena eta bizi dena da". Egia da emakumeak ez zituela aintzat hartzen, ze
langilea irudikatzen dugunean, burura
datorkiguna da gizona, buzoduna eta
fabrikako langilea. Hori tranpa da. Langileek aurpegi anitzak dituzte, hainbat
jardueratan ari dira; are gehiago, langabetuak ere barne hartzea ezinbestekoa da. Oso mitifikatuta daukagun figura maskulino horrek gaur egun ez dio
erantzuten langile herriaren kontzeptuari. Eta hortik dator, baita ere, gure
liburuaren izenburua: "Euskal langile
herria, euskal langile andreak".

Garai batean Euskal Herrira etorri
ziren emakumeak ere barne hartzen
dituzu euskal nortasuna aipatzen
duzunean?
Nazionalismo tradizionala etnizista
izan da eta etorkin horiek guztiak nazionalismotik kanpo utzi dira. 50eko
hamarkadan ezker ikuspuntutik sortutako abertzaletasun berriak, nolabait,
langile horiek guztiak barne hartzen zituen. Hor dugu, esaterako, Argala ideologo gisa. Sekulako saiakera egin zen
hemengoak ez ziren langileak "euskal
langile herria" kontzeptuan sartzeko:
"Euskalduna Euskal Herrian lan egiten

Egindako azterketak ematen dizun
perspektibatik, ondo ari ote gara?
Aurrerapausoak ikaragarriak izan dira,
martxoaren 8ko mobilizazioetan, adibidez. Kontzientzia-hartze prozesuan
bagoaz aurrera. Horrek ez du esan nahi
berdintasun egoeran bizi garenik; bidea
oraindik luzea da. Eman diren urratsak
borroka baten emaitza dira, eta ondo
antolatuta, estrategikoki gauzak ondo
lotuz gero, aurrera jarraitzeko moduan
gaude. Gaur egungo egoera ez da berdintasunean oinarrituriko egoera, baina
urratsak eman dira eta gure aurrekoek
egindako borrokaren ondorio dira.
Azaroak 17, 2019
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Kronika seriosa egiteko
Bidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus

Murias-eko ziklistak
kontratatuko ditu Glovok

SAREAN ARrANTZATUA

Zure amets xurgagailua

Haginlari hegalari
Murias taldea desagertu egingo dela-eta, bertan aritu diren zenbait ziklista
kontratatuko du Glovo enpresak, Gasteizen eta inguruko herrietan banatzaile lanak egiteko. “Arazorik ez dute
izango, adibidez, gaueko 23:00etan
Forondatik Betoñorako 12-13 kilometroak 3 minutuan egiteko, bizkarrean
eramaten dituzten bitartean dozena bat
hanburgesa, 24 zerbeza-lata, bost pizza
familiar, zazpi gazta-tarta eta Gorka Ur-

taran bat”, azaldu digu Iudas Prekariotek, enpresak EAEn duen ordezkariak.
Gaineratu du zikloturisten artean ere
bilatuko dituztela gloveroak. “Imajina
ezazue. Jada ez dira aitzakia bila aritu
beharko seme-alabak zaintzerik nahi
ez dutenean. Bikotekideari –edo amonari– ‘lanera joan behar dut’ esan eta
bakea, gehien maite dutena egingo dute
eta gainera lau txakur txiki irabaziko
dituzte urtean… literalki”.

ETBk eguraldiaz bakarrik informatuko
du aurrerantzean kate guztietan
Aldaketa historikoa iragarri du Euskal Telebistak euri-denboraldia hastearekin batera: kateen orain arteko antolaketa bertan behera geratuko da eta aurrerantzean
24 orduz eguraldiaz bakarrik informatuko dute. Maite Iturbe EITBko zuzendariak
azaldu duenez, “euskal gizarteari zerbitzu hobea eskaintzea da aldaketa honen
helburua”. Meteorologiaren gorabeherez
herritarrak ongi informatuta egon daitezen, aurrerantzean ETB1 euriari buruzko
Azaroak 17, 2019

kanala izango da, ETB2 txingorraz arituko da eta ETB3k elurra izango du ardatz.
“Elurra asko gustatzen zaie haurrei eta
ez genuen galdu nahi etxeko txikienekin
konexio hori hirugarren katean”, esplikatu du Iturbek. ETB4 berriz esklusiboki
Lorentxo Portularrumeren argazkiei dedikatutako katea izango dela iragarri du
EAEko irrati-telebista publikoak. 1983ko
Bilboko uholdeei buruzko saio berezi batekin abiatuko da programazio berria.

azoka.argia.eus
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karta-jokoa

Ezagutu
Euskal Herriko
animaliak!
Euskal Herriko lurralde
banatako zazpi ekosistema eta
42 animalia ezagutuko ditugu.
Karta hauekin
5 jolas ezberdin egin daitezke:
familia jolasa, puzzlea,
ezkutaketa eta memoria eta
azkartasun jokoak.

Edukiak

Iñaki Sanz Azkue
Biologoa
Ikuspegi pedagogikoa

Lore Erriondo
EHUko irakaslea
Marrazkiak

Eñaut Aiartzaguena

Braun pabiloia, Irratiaren erakusketa, Frankfurt 1959. Otl Aicher, Hans Conrad. ©HfG-Archiv, Ulm
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