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Erregaien prezioen igoera orokorrak piztu zuen askoren su-
mina 2018ko azaroaren 17an Frantziako Estatu osoan. Eliteek 
eliteentzat egindako politikaren erakusgarri ezarri zuten 
gobernuaren dekretu hori. Emmanuel Macronek ezin hobeto 
gorpuzten duelako, aditzaren esanahi osoz, europar neoli-
beralismoa. Eta Jaka Horiak dira aldiz, murrizketen mende 
honen hasieran pizten ari diren borroka sozialen erakusgarri 
nagusietako bat. Bat-bateko oldarraldia, zuzendaritza argirik 
gabea, garraiobideen mozketa oinarri duena eta biolentzia-
ren monopolioa Estatuarena dela dioen ideia ezbaian jartzen 
duena. Bidean milaka eta milaka zauritu eta atxilotu, 3.100 
zigortu eta horietatik 600 bat espetxe zigor eta 11 laguni bi-
zitza kendu die Poliziak. Eta halere, asteburuero-asteburuero, 
52 astez izan dira kalean, errepidean, barrikadan. Jaka Horien 
garaipena, momentuz, kulturala da, elite burgesen nahietara 
moldatutako botereak iradokitzen duenaren gainetik. 

   alamy         aXiEr lopEZ

Urtebete 
su-etenik gabe
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6 І panorama
Boliviako estatu 

kolpearen ondoren 
eskuin muturreko Jeanine 

añez  arrazista izendatu 
dute lehendakari. Hemen 

bere esaldi batzuk:

“Botereari itsatsia dago  
‘indio gizarajoa’” 

evo moralesi buruz 
urriaren 5ean

zer urte Berri aimara 
eta zer demontre 
satanikoak!! inork ez du 
jainkoa ordezkatzen!!

Herri indigenek haien 
urte berriari emandako 
ongi etorriari erantzunez. 
ekainak 20

indigenen erritu 
satanikoez aske dagoen 
Boliviarekin amets 
egiten dut. Hiria ez 
da indioentzat. joan 
daitezela altiplanora 
edo CHaCora

“deaBruari ez zaio inoiz 
oHore egin BeHar” 

Halloween ez ospatzeko 
esanez, urriaren 28an

BiBlia Hau oso 
esanguratsua da guretzat. 
gure indarra jainkoa 
da, Boterea jainkoa 
da, jainkoak Bedeinka 
gaitzala, Boliviar 
anai-arreBa maiteak

Lehendakari izendatu 
zutenean

Azaroaren 12a: 18:00etan dago deituta Euskal Tsunamiaren Barraskilo Ope-
razioa, Hegoaldean Oiartzungo AP-8ko ordainlekutik hasita. Ordu gutxi 
batzuk lehenago jakinarazi dute deialdia, eta denbora gutxian bertara elka-

rrekin joateko hitzordu publikoak egin dituzte herritarrek modu espontaneoan 
herriz herri. Euskal Herriko hamaika tokitatik mugarantz abiatu dira ehunka auto.

Hezur-haragizko antolatzaile ofizialik ezean inork ez daki oso ondo zer egin, 
gehienek aurreko autoak egiten duenaren arabera jokatzen dute. Baina noraeza 
umorez eta pozez bizi du jendeak. Aldarteetan antzematen da “zer edo zer” egi-
teko gogoa zegoela, Euskal Tsunamiaren jaiotzak tekla egokia ukitu duela. Minu-
tuak igaro ahala, ordainlekuaren alde batean eta bestean pilatzen den ibilgailu 
kopurua biderkatuz doa.

Hasi gara pixkanaka mugitzen. Tsunamiaren proposamen desobedientea mu-
gara arteko bidea 60 kilometro orduko abiaduran egitea da, baina proposamen 
desobedienteari espontaneoki desobeditu diote ekintzaileek. Edo obeditu: Ba-
rraskilo Operazioa izendatu dute ekintza, eta autoen abiadura hurbilago dago 
barraskiloenetik 60 kilometro ordukotik baino. Tarteka minutu batzuk erabat 
geldo, tarteka 10 edo gehienez ere 20 kilometro orduko abiaduran mugitzen dira 
ibilgailuak. 

“Elkartasunetik elkarlanera”, zioen txio batek astearte gauean; “Herri harresie-
tan bezala ‘elkartasunetik konpromisora’ egin dugu”, beste batek. Eraginkortasun 
handiko ekimen desobedientea izan da asteartekoa. Ordu gutxi batzuetako tar-
tean deitu eta gauzatu da. Sei orduz izan du muga kolapsatua, komunikabide as-
koren lerroburuak okupatu ditu eta Eusko Jaurlaritzak aurretik eta ondoren egin 
ditu balorazioak. Iturri batzuen arabera 15 kilometroko auto-ilarak sortu dira eta 
ehunka izan dira parte hartu duten ibilgailuak. Balorazio baikorra egin du Euskal 
Tsunamiak, baina Kataluniatik datorrenari itxaron gabe geure buruak geure eki-
menez aktibatzera ere deitu du. Kataluniatik, Tsunami Democráticek aukera zaba-
lik utzi du: “Ekimen honek ekintza bateratu eta konbinatuen frontea irekitzen du. 
Hurrengo hilabeteetan aztertuko dugu gaia”. Gauza batak ez du bestea kentzen, 
posible da ekimen propioak eta Kataluniarekin koordinatutakoak antolatzea. 

  ZiGor olEaGa 

euskal Tsunamiaren 
‘Barraskilo operazioaren’ 
bihotzetik
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HumanitatEarEn unE GorEnak EZ Hanka EZ Buru

aritZ GalarraGa

   adur larrEa
www.adurlarrea.com

errAuSTeGiAreN AurkAko MuGiMeNDuA
“Holandako ikerlari independenteek Zubietako erraustegiaren kutsadura 
neurtzeko diru bilketa egin du erraustegiaren aurkako mugimenduak. 
13.000 euro biltzea zuen helburu eta azaroaren 9ra arte 26.384 euro 
bilduak zituzten.  Bularreko esnearen kontrol lanak ere abiatu dira; 
zeregin horretarako, Usurbil, Lasarte-oria eta andoaingo 39 emakumek 
eskuzabaltasunez eskaini dituzte beren laginak. 
noaua (2019/11/15)

“iKeRLaRiaK ‘ZeRo PUnTUa’ maRKaTZen aRi DiRa, 
KonTRoLaRen aBiaPUnTUa Da HaU”

Lurrikarak

Notizia zen: non jazo dira 1980tik hona Frantziako lurri-
kara garrantzitsuenak. Egin baitu dardara, orain gutxi, 
Ardèche inguruak. Richter eskalan 5’1 gradu. Zaurituak, 

kalte materialak, zentral nuklear baten gelditzea. Panika oroko-
rra. Pixkanaka, itzuli dira ur erradiaktiboak bere bidera. Baina 
1980tik hona Richter eskalan 5 gradutik gora Frantzian erregis-
tratu den bederatzigarren lurrikara izan da, seigarren handiena. 
Handi-handiena, guztietan, Sant Esteve del Monestir udalerrian 
gertatu zena, Ekialdeko Pirinioak departamenduan, Ipar Kata-
lunian alegia: 1996ko otsailaren 18an, 5’6 gradu. Gertukoena, 
geografikoki eta sentimentalki, Hazparne inguruan jaso zen, 4’7 
gradu, 1984ko otsailaren 25ean. 600dik gora omen dira urtero. 
10-15 sentitzen. Horiek 1980tik hona Frantzia metropolitarreko 
lurrikara garrantzitsuenak.

Kurioski, 1980tik. Zutabe hauek sinatzen dituena jaio zen urte-
tik. 1988ko uda, 9’2 gradu, gurasoak banandu berri, herri zaharre-
tik herri berrira egin genuen, amarekin, gero elkartzeko, denbora 
batera, berriz aitarekin; bigarren aldiz jaiotzea bezalakoa, sekula 
aski eskertzen jakingo ez dudan jaiotza berri bat –auskalo bestela 
zer izango zen nitaz–. 2006ko iraila, 8’8 gradu, betiko bikotekidea-
rekin, bizitza komunari, denboran atzera abiatutakoari, zentzu 
berri bat eman genion, herrialde zaharretik herrialde berrira egin 
genuen; orain naizen gisakoa bilakatu nau esperientzia horrek 
–ados, ez da beste munduko ezer ere–, ondu nau, eman dit hel-
dutasuna, bizitza bizitzen hasteko bultzada beharrezkoa. 2019ko 
azaroa, 6’7 gradu, etxera buelta egin nuen, herrialde berritik he-
rrialde zaharrera, herri berrira, are herri berriago batera; momen-
tuz bakarrik –atzera begiratu, eta ez dit inork jarraitu–, momentuz 
ordezko, momentuz proba gisa. Inolako sismografo ofizialek jaso 
ez dituen lurrikarak. Erreplikak espero dira. 
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Juan mari arrEGi

EkonomiarEn talaian analisia

  Gorka BErEZiartua mitXElEna 

8 І panorama

Desberdintasuna, diskriminazioa, 
prekarietatea eta injustizia era-
bat txertaturik daude emakumeen 

egunerokoan. Orain futbolaren arloan 
azalerazi zaigu ezkutuko mundu hori.

Iberdrola Ligan jokatzen duten Eus-
kal Herriko eta Espainiako Estatuko fut-
bolariek greba egin dute asteburuan. 
Gizonezko futbolariekiko soldata ber-
dintasunaz gain, jokalariek eskatzen 
dute profesional gisa aitortuak izan dai-
tezela, hitzarmen kolektibo bat eduki-
tzea eta euren lan eskubideak errespe-
tatuak izatea. Egun erdiko jardunagatik 
12.000 euroko gutxieneko soldata nahi 
dute, baina patronala (klubak) soilik 
8.000 euro bermatzeko prest dago. Go-
goan izan behar da jokalari gehienak 24 
orduz direla jokalari, futbola baita euren 
benetako lanbidea.

Aitortu eta txalotu egin behar da fut-
bolari emakumeen erabakia, legitimi-
tate osoz jo dute grebara, euren egoera 
guztiz injustua delako: baztertuta eta 
prekarioan lanean. Kirolaren munduan 
gutxitan egin izan da grebarik, eta ema-
kumeek egindako hau seguruenik lehe-
na izan da modu orokorrean egin dena.

Amatasunagatik eta lesioek eraginda-
ko ezintasunagatik laguntzak eskatzen 
dituzte, eta lanuzte hau beste pauso bat 
da emakumeek euren eskubideak lor-
tzeko bidean. Patriarkatuaren hidraren 
kontrako borroka luze horretan (zapal-
kuntza, esplotazioa, menperatzea eta 
kolonizazioa) emakume askok euren 
bizitza ere eman izan dute. Haien bo-
rrokaren berri dugu gutxienez XIV. edo 
XV. mendetik, baina zigarrerak, pospo-
logileak, eta ehungintzako langileak izan 
ziren, Euskal Herrian, Katalunian eta An-
daluzian lehen greba feministak egin zi-
tuztenak eta ondorengoei bidea erakutsi 
zietenak. 

emakume 
futbolarien 
eskubideak

Ohiko erakusketa batek baino oihartzun mediatiko handiagoa izan zuen 
Tabakaleran urri amaieran inauguratu zuten Orain diseinua! Euskadi eta 
industria-k. Segur aski, ezohiko arreta hori zor zaio egun hartan Donostia-

ko kultura garaikideko zentroan agertu ziren ordezkari politikoei edo, konkretua-
goak izateko, agintariek zapaltzen dituzten baldosak musukatzeko joera duten 
Euskal Erdiko hedabide nagusiei: egun hartan gauza “kultural” batez tartar egitea 
tokatu zitzaien, beste batzuetan hegaluzearen asteaz hitz egiten dute. 

Irakurlea ohartuko zen komatxo artean idatzi dugula “kultural” hitza. Izan ere, 
inpresioa daukat Orain diseinua!-k interesen bat baldin badu, ez dela erakusketa 
bera, eraiki nahi duen narratiba baizik: euskal industria zein garrantzitsua den 
aldarrikatu nahi da beste behin ere, baina oraingo honetan, inpaktu ekonomikoa-
rekin lotutako datuak erabili beharrean, beste legitimazio-bide batzuk bilatzen 
dira. Diskurtsoak dio ikus daitezkeen objektuak, daukaten “diseinu bikainagatik 
gure kultura, industria eta ekonomia garaikidearen adibide” direla. “Ekoizpen hori 
ezagutzeak eta aztertzeak harremanak sortzen ditu orainaldian eta, horrez gain, 
enpresaren, produktuaren, herritartasunaren eta kulturaren arteko lotura berriak 
proposatzeko aukera ematen digu”. 

Salgaien fetitxismoa, euskal abizenekin: produktuak subjektu izaerara aupa-
tzen dira, euskal identitatea gai industrialen bitartez definitzen ahalegintzen da 
erakusketa, kanpoko formari garrantzia emanez, objektu bukatuari. Baina ez digu 
ezer askorik esaten haiek fabrikatzen lan egin zuten euskal herritarrez. Eta, es-
pero izatekoa zen moduan, ez dugu deus jakingo prozesu horren amaieran Lam-
bretta motoaren piezak muntatzen aritu zen beharginaren jornalaz edo nagusiak 
eskuratu zuen plusbalioaz. Debate etiko serio bat ere planteatzen zaio sen kritikoa 
etxean utzi ez duen bisitariari: erakusketaren atal bat gurean ekoiztutako armek 
hartzen dute. Pistolak, metralladoreak eta subfusilak objektu estetiko bihurtuta, 
eta tresna horiek izan dezaketen erabilerari buruzko aipamenik ez –jendea hiltze-
ko erremintek ere irabaziak ematen baitituzte, beraz, ez da komeni–. 

Gainera, susmoa daukat erakusketa hau sinbolo bat dela EAEko erakunde publi-
koentzat. Tabakalera industriarantz belaunikatzeko operazioan urrats bat gehiago, 
argi erakutsiz zentroaren zuzendaritza aldatu zutenetik zein den hartu nahi duten 
norabidea: enpresarien neurrira egindako programazio kulturala. 

orain euskal salgaien 
fetitxismoa
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“iRUñean iZanGo GaRa, UDaLaReKin eDo GaBe”
BerriZ ZeNTSurA. Azaroaren 29an, Done Saturdi Egunean, Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsek ikuskizuna taularatu behar zuten Baluarten, Iruñeko Udalarekin hala 
hitzarturik. Udalak eta Irrien Lagunak maiatzean sinatu zuten emanaldia, azken lau 
urteotan egin bezala. Alkate aldaketaren ondotik, urrian, Navarra Suma agintean, 
udala haiekin harremanetan jarri zen, ikuskizuna bertan behera utziko zuela jakina-
razteko.  Joxe Mari Agirretxe Porrotx-ek Euskalerria Irratiari adierazi dio udalak “txi-
kikeria” bat argudiatu zuela “aitzakiatzat” ikuskizuna bertan behera uzteko: faltan ei 
zegoen txosten tekniko bat.

anoeta futbol zelaia

7 milioi
 anoetako futbol zelaia eraikitzen ari diren langileekin  
abendurako 22 enpresek izango duten zorra da, igor san 
José eLako eraikuntza arduradunak Gipuzkoako Batzar 
nagusietan salatutakoaren arabera.

70 milio euro balio behar zuen obra 50 milioitan egiten 
ari dira Reala eta Donostiako Udala , “langileen bizkar”, 
sindikatuaren arabera.

Ez Otoi Pentsa taldea dugu aurtengo 
taldekako Xilabako txapelduna. Miren 
eta Gorka Artetxe eta Maddi Ane eta 
Josu Txoperenak osatutako taldea na-
gusitu zaie Elixabet Etxandik, Lur eta 
Hodei Renteriak, Leire Laskaraik eta 
Maddi Sarasuak osatutako Hasta la 
2toria talde lehiakideari. Talde bakoi-
tzetik hiru aritu ziren kantuan, Miren 
Artetxe eta Txoperena anai-arrebak 
alde batetik eta Etxandi, Sarasua eta 
Lur Renteria bestetik.

Bertsolariek zein bertsozaleek aho 
batez azpimarratu dutenez, plazan 
egondako lagun arteko giro goxo zein 
beroa da benetako irabazlea. Hain 
zuzen, oholtza gaineko bertsolarien 
arteko hurbiltasuna eta laguntasuna 
sendi zitekeen hastetik buru, 300 en-
tzuleek behin eta berriz irri eta txaloz 
eskerturiko dinamika. 

Artetxe eta 
Txoperena 
anai-arrebak 
txapeldun, 
taldekako Xilaban

iBon fernandez iradi presoak eginda-
ko zigor etete eskaera onartu du Parisko 
Zigor aplikazioen auzitegiak, baina fis-
kaltzak helegitea jarri eta erabakia bi hi-
labete barrura arte atzeratu da. esklerosi 
anizkoitza du fernandez  iradik eta hori 
preso egotearekin ez dela bateragarria 
uste du epaileak. 

sinatura Bilketa Handiena egin nahi 
du Gure eskuk datorren udaberrian, “eus-
kal Herrian inoiz egin den handiena”. Ho-
rretarako gainditu beharko du elkarrik 
1995ean lortutakoa: 250.000 sinadura. 
autodeterminazioaren aldarria eae, na-
farroa eta iparraldeko instituzioetara era-
mango du ondoren.

eaj-k ukatu du Bolivian estatu kolpea 
egon denik. Jeanine añez ultraeskuinda-
rra izendatu dute Boliviako lehendakari  
estatu kolpearen ondoren, baina europa-
ko Legebiltzarrean egindako bozketan, 
eskuinak eta eskuin muturrak ukatu dute 
Boliviakoa estatu kolpea izan denik, bes-
teak beste, eaJ, PP, Ciudadanos eta voxek.

eLkArTeA poZik
Balorapen “baikorra” egiten du Xu-
mai Murua Bertsularien Lagunak 
elkarteko lehendakariak. Hain zu-
zen, Ipar Euskal Herriko bertsola-
riak oholtzara eramatea dute xede 
taldekako formularekin, “banakako 
txapelketaren jauzia egiten ez dute-
nei bertsoaren plazara hurbiltzeko 
parada eskainiz”.
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   pEllo ZuBiria kamino

Azaroaren laugarren ostiralak abia-
tzen du mundu osoan Eguberri au-
rreko erosketa sasoia, AEBetatik 

zabalduta orokortu zenetik Black Friday: 
salmenten multinazional handiek herrita-
rren kontsumo-egutegian betiko ospaki-
zuntzat txertatu dute, gero eta urriagoak 
diren  komertzio txikiei zintzurrak gehia-
go estutzeko. Egun horixe hautatu du At-
tac mugimendu altermundialistak kon-
tsumoa monopolizatu nahi duten saltzaile 
handienetako bat, Amazon, zigortzeko.

Attacek urriaren 12an sabotaje sin-
bolikoak antolatu zituen Frantziako Es-
tatuko dozenaka herri eta hiritan Total, 
Amazon eta BNP-Paribasen kontra, sa-
latzeko multinazionalek iruzur fiskala 
tarteko estatuari urtero dirutza handiak 
ostuz ongizate gizartea urpera darama-
tela eta eskatuz zerga sistemaren injus-
tizia ezabatzea. 

“Oraingoan [azaroaren 29an] –diote 
Attacekoek– urrunago joan nahi dugu, 
jende gehiago askatu multinazional ho-
riekiko lotura tamalgarritik. Zeren eta  
gure kontsumitzeko erak aldatzea posi-
ble badugu, kolektiboki ere aurre egin 
ahal izango diegu aldaketa askoz sako-
nagoa eragiteko. Oraingo ekintza are an-
biziosoagoa da: Amazon blokeatu behar 
dugu azaroaren 29an. Black Friday -k 
ospatzen ditu prezioen hondoratzea eta 
muturreko kontsumismoa, planeta txu-
kun batean duintasunez bizi ahal izatea-
rekin inolaz ere ezkondu ezin dena”.

Globalizazio neoliberalaren salatzaile 
nagusietakoa den Attacentzako, Amazon 

da aginte handiegia eta arriskutsuegia 
eskuratu duten multinazionalen adibi-
de argia. Eskubide sozial, giza eskubide, 
ekosistemekiko begirune edo iruzur fis-
kalei dagokienean, estatuen gainetik jar-
tzea lortu dute, egitura politikoak ahu-
legi direlako haien indarraren eta lobby 
egiteko ahalmenaren aurrean.

 Hain dira boteretsuak, ezen eta 
dauden legeen zirrikituak oro baliatzen 
baitituzte gogoko ez dituzten arauei 
iskin egiteko, eta bestela agintari poli-
tikoei presio egiten diete haien kome-
nentziara aldarazteko legeak: “Multi-
nazionalok dira merkataritza askearen 
irabazle nagusiak, horri esker herrial-
deak elkarren arteko borrokan jartzen 
dituzte, nork eskainiko arau sozial, fiskal 
eta ekologiko ahulagoak”.

Amazon erraldoiari aurre egiteko 
arrazoi lokal bat ere badu Attac frantse-
sak: munduan 10.000 milioi produktu 
on-line saldu eta banatzeaz gain hedabi-
deak, zinema, adimen artifiziala eta bai-
ta espazio-proiektuak ere biltzen dituen 
multinazionala ahalegin berezia egiten 
ari da Frantzian indartzeko. Erraldoi 
amerikarra dagoeneko Hexagonoan ere 
liderra da internet bidezko janzkien, eta 
produktu kulturazko eta elektronikoen 
salmentan, baina Frantziako enpresek 
ekoiztutako produktu gutxiegi saltzen 
dira oraindik Amazonen sarean.

2007an iritsita, Amazonek Frantziako 
lehen biltegia Orleans hirian eraiki zuen, 
70.000 m². Geroztik, armiarma bezala 
doa hedatuz bere sarea, berrikitan Gas-

par Allens kazetariak “Amazonen Fran-
tziarako plan sekretua” kronikan azaldu 
duenez. Biltegiak gero eta erraldoiagoak, 
logistikan ohikoak direnen zortzi edo 
hamar halakoak: 107.000 m²-koa inau-
guratu zion Bovesen Emmanuel Macron 
lehendakariak, Paris ondoan aurten ber-
tan 142.000 m²-ko beste bat abiarazi-
ko du...  Helburua denean sal-erosketa 
guztien monopolioa lortzea eta edozer 
banatzeko epea egun bakarreraino mu-
rriztea, gutxi axola hori lortzeko azpie-
gitura dementzialen lorratz ekologikoa, 
edo langileen bizi eta lan baldintzak.

MORATORIA ETA BESTELA BLOKEOA
Iruzur fiskalean munduko txapeldunen 
artean dago Amazon. Agintariak hasi 
dira zenbait neurri hartzen iruzurra-
ri eufemismoz saiheste fiskala deitzen 
diotena kontrolatzeko, Macronek abian 
jarri duen GAFA tasa (GAFA: Google, Ap-
ple, Facebook, Amazon). %3 soil bat... 
berehala Amazonek erantsi diena bere 
plataforman saltzen duten konpainiei, 
legegileei barre eginez.

Attacen ustean ia deusetarako ez du 
balioko zerga berriak, multinazionalek 
herrialde bakoitzean deklaratzen bai-
tute aktibitate osoaren nahi adinako 
zatia, ez gehiago. Frantzian mugitzen 
duen guztiaren %58 ezkutatzen du ho-
rrela Amazonek, Attacen kalkuluetan. 
Gainerako dirutza berriro fakturatzen 
die atzerriko filialei, tartean Europar Ba-
tasunaren barne paradisu fiskala den 
Luxenburgokoari. Beste zati bat, jabego 

azaroaren 29ko 
black friday 
amazonen ostiral beltz 
bihurtu nahi dute frantzian  
Urriaren 12an Total petrolio konpainiaren, Amazon banatzailearen eta 
BNP-Paribas bankuaren bulegoak “Hors-service”  (funtzionatu ezinik, panan) 
uzten saiatu ziren Frantziako Estatu osoan. Orain Attaceko militanteek, beste 
zenbait mugimendutakoekin elkarlanean, kontsumismo globalizatuaren 
ikurretako bat den on-line banatzaile erraldoiari Black Friday amesgaizto bihurtu 
nahi diote: azaroaren 29a Amazonen Ostiral Beltza izatea lortu nahi dute.
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intelektualez beztiturik, AEBetako Dela-
ware zerga-paradisura igortzen du, ete-
kinetatik deskontatuz. Eta abar.

Amazonek enpresa frantsesei erantsi 
dienean Macronen GAFA tasa (%3), hor-
nitzaileok ez dute txintik atera, hain dau-
de saltzaile handiak harrapatuta, ohituta 
kontratu baldintzak edozein momentu-
tan aldatzen ikustera. Egia esan, Ama-
zonek muturrerago eraman baizik ez du 
egin komertzio handiak hornitzaileekiko 
aspalditik ezarritako zanpaketa.

Langileei ematen dien tratua da Attac 
Amazonen kontra mobilizatzeko beste 
argudioa. Jean-Baptiste Malet kazetaria 
multinazionalak Montelimarren daukan 
biltegian kontratatzea lortu eta oinezko 
langile gisa pairatu eta ikusi zituenak  
kontatuak ditu “Amazonie. Infil-tré  dans  
le  “meilleur  des  mondes” –Amazonia, 
mundu perfektuan infiltraturik– libu-

ruan. 2013an Maletek kontatutako lan 
baldintza prekarioak Amazonetik alde 
orotara zabaldu dira geroztik.

Maletek erakutsi du jendeak uste due-
naren kontra Amazon ez dela liburu edo 
kultur produktuen saltzaile bat, logis-
tikako korporazioa baizik, Txinako usi-
nen antza gehiago duena Europako kul-
tur enpresena baino, teknologia berriei 
esker ugazabek daukatela langilearen 
kontrol osoa, nahieran antolatzeko lan 
erritmoak, harremanak edo soldatak, 
lan harremanok hizkera orweldarrez 
mozorrotuta (langilearen produktibita-
tea, motibazioa, hazteko irrika...). 

Horrelakoa da Frantziako agintariek 
urteotan elikatu duten Tartalo berria.  
Hollande bezala Macron saiatu dira 
Amazon limurtzen. Alkate eta udal go-
bernu taldeak edozer eskaintzeko prest 
egon dira, udal zorrak arindu eta enple-

gu berriak kontabilizatzeaz obsesiona-
tuta: onartu dituzte klase guztietako in-
bertsioak, zerga arintzeak edo lurren 
antolamenduak, batzuetan planak se-
kretuan negoziatuta.

Attacen protestak ingurura bildu 
ditu beste zenbait elkarte ere, hala nola 
ANV-Cop21 eta Lurraren Lagunak talde 
ekologista, eta Jaka Horiek ere parte har-
tuko dutela iragarri dute, Amazon dela 
beren etsai nagusia. Hauen 42 eskarie-
tako bat izango da azaroaren 29ko mo-
bilizazioaren helburua: moratoria batez 
etetea Amazonek, merkataritza elektro-
nikoko beste enpresek eta komertzio 
handiek aldirietan eraiki nahi dituzten 
biltegi berriak eraikitzeko planak: “Lor-
tzen ez badugu, orduan zuzenean joko 
dugu Amazonen kontra: blokeoak eta 
klase guztietako trabatzeak, Frantziatik 
alde egitea erabakitzen duten arte”. l

BANAkeTA kuTXAk 
izANgO dirA AzArOArEN 
29kO PrOTEsTETAkO 
iTUETAkO BAT. ArgAzkiETAN, 
dUNkErkE hiriAN 
AmAzONEN kUTxETAN 
UrriAN EgiNdAkO EkiNTzA.
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Betidanik liburu-saltzaile?
Bai. Nire lehen oroitzapenak Kale Be-
rrian genuen dendakoak dira. Denbo-
ra asko ematen nuen han eta baita San 
Frantzisko plazan jostetan ere.

Nola hasi zen Abarzuza familia 
liburuak saltzen?
1944an Víctor Abarzuza, gure aitak, uda-
letxe ondoko Carnicerías kalean liburu
-denda zabaltzeko baimena eskatu zuen. 
Bere izenean eskatu zuen, baina aitona 
Andres zen negozioa abiarazi zuena. Ai-
tona udaletxeko atezaina zen eta semeen 
laguntzaz ireki zuen Abarzuza. La Feria 
del Libro. 1952an udaletxea handitzeko 
lanak egin zituztenean, karrika horreta-
ko dendak itxi eta Kale Berrira eraman 
zuten liburu-denda. 

Ceferina Fontellas zuen ama nola 
iritsi zen dendara?
Gure ama umezurztegikoa zen eta 
Beuntzako familia batek adoptatu zuen. 
Oso familia xumea zen eta denetik egi-
tea egokitu zitzaion: ikatza egin, behie-
kin joan… eta 12 urte zituela neskame 
etorri zen Iruñera. Gaztetan lanean ari-
tu zen aitonaren etxean eta han ezagutu 
zuen gure aita. Berehala hasi zitzaion 
dendan laguntzen eta aita 45 urterekin 
hil zenean, berak aurrera atera gintuen 
bost anai-arrebak, dendan lanean, jos-
ten eta ahal zuen guztia egiten.

Zuen ama xaloa mostradorean egon 
da azken unera arte. irribarretsu eta 
euskaraz solastatzeko beti prest.
Bai, halakoa zen. Euskaldun peto-petoa 

zen eta gaztelania ongi ulertzen bazuen 
ere, berak erraztasun askoz handiagoa 
zuen euskaraz mintzatzeko, horregatik 
askotan joaten zen autobus geltokira ea 
Beuntzako jendea edo beste herrietako 
euskaldunak ikusten ote zituen solas 
egiteko. 

Hala ere, zuek ez zenuten euskara 
etxean ikasi, ezta?
Ez. Senideen artean ni zaharrena naiz 
eta jaio nintzenean ama nirekin beti 
euskaraz aritzen zen, baina aita, osa-
sun eskasekoa izanik, askotan egoten 
zen erietxean eta etxera itzulita triste 
jartzen omen zen gu euskaraz adituta 
berak ez zuelako ulertzen. Horrega-
tik amak erabaki zuen etxean erdaraz 
egitea. 

Martzela Abarzuza
liBuruak eta Bezeroak maite dituen saltzaile irriBarretsua

  rEyEs ilintXEta      dani BlanCo

durango efektuaren 
ondorioz 

liburu on batzuk 
oharkabean pasatzen dira

iruñeko liburu-saltzaileen artean abarzuza familiak toki berezia du, 
1944an andres abarzuzak lehen denda zabaldu zuenetik. 
egun, haren bilobek jarraitzen dute liburuen negozioan. 

Horietako bat martzela da, santo Domingo aldapako denda 
xarmangarriko nagusia. Garai batean ezkutuan saltzen zituzten 
euskal liburu eta aldizkari debekatuak. orain, aldiz, horiek dira 

abarzuzako apalategi ikusgarrienak hartzen dituztenak. 
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iruñean sortu eta betidanik 

liburu-dendan aritu da ama-

rekin. hasieran kale Berriko 

dendan, gero xalbador eta 

xalemen, eta duela 26 urtez 

geroztik santo domingo alda-

pako Abarzuza liburu-dendan. 

Abarzuza denda euskal kultu-

raren ezinbesteko erreferen-

tea da iruñean, familia honek 

orain dela 75 urte lehen den-

da zabaldu zuenetik.  

Noiztik zaudete Santo Domingo 
kalean? 
Denda hau duela 26 urte zabaldu ge-
nuen. Urte asko egon nintzen Kale Be-
rriko dendan. Gero Rafa senarra eta biok 
Xalbador eta Xalem dendetan aritu gi-
nen gurea zabaldu arte. Gainera, ama 
Kale Nagusian bizi zen bigarren pisu ba-
tean eta hemen denda eta lehen solai-
rua batera saltzen zutenez,  hona etorri 
ginen hirurok eta gurekin izan da duela 
lau urte hil zen arte. Oso gustura izan 
gara hemen. 

eta Abarzuzatar gehiago daude 
liburuen negozioan, ezta?
Bai, hainbat denda izan dituzte. Gaur 
egun Kike eta María lehengusu-lehen-
gusinak Iratxe dendan ari dira, lehen El 
Bibliofilo zen, eta haien espezialitatea 
liburu zaharrak dira, eta beste bi Pablo 
eta Patxo, Elkarren daude.

Liburu-saltzaileak derrigor izan 
behar du irakurzale amorratua?
Txikitan nire anai-arrebak oso irakur-
zaleak ziren, baina ni batere ez. Amak 
ahalegin handiak egiten zituen arren, 
nik ez nuen batere gustukoa izan 16 ur-
tera arte. Gogoan daukat zer liburu izan 
zen iritziz aldatzera eraman ninduena: 
Felix Urabayenen El barrio maldito. Hura 
irakurri eta izugarri gustatu zitzaidan. 
Geroztik ez diot inoiz utzi irakurtzeari. 
Nire ustez, ordura arte falta zitzaidana 
ulertzea zen, eta hori da, hain zuzen ere, 
egungo haur eta gazte askoren arazoa. 
Sinetsita nago norberak bere liburua 
aurkitzea ezinbestekoa dela irakurketa-
rekin zaletzeko eta hori bizitzaren edo-
zein momentutan gerta daiteke. 

Nola doa liburuen salmentaren 
negozioa?
Azken urteotan teknologia berrien era-
gina nabari da eta paperezko liburuen 
salmentak beherakada handia izan du. Ni 
liburu elektronikoen aurka ez nago, pira-
teriaren aurka baizik, horrek min handia 
ematen baitigu.

Hala ere, uste dut paperezko liburuak 
ez direla desagertuko eta oraindik geldi-
tzen dela toki bat guretzat. Argitaletxeak 
berrasmatzen ari dira eta gero eta libu-
ru erakargarriagoak ari dira plazaratzen 
eten gabe: nobela grafikoak, komikiak, 
liburu ilustratuak… oso lan ederrak dira. 
Haur eta gazte literaturan oraindik ba-
dago merkatu indartsu bat, bai euskaraz 
bai gaztelaniaz ere, eta nire adineko be-
launaldiko irakurleok, papera eta tekno-
logiaren artean gaude. Teknologia era-
biltzen dugu, baina papera maite dugu. 
Oraindik badago merkatu esparru bat, 
ez guk nahiko genukeen bezain handia, 
baina bada. Modako eleberriak digita-
lean gero eta gehiago irakurtzen diren 
moduan, bertako gaiak edo haur eta gaz-
teentzakoak, gehiago saltzen dira pape-
rean. Edozein modutan ere, liburu-denda 
gisa jarraitu ahal izateko gero eta paper
-dendako material gehiago saldu behar 
dugu biziraun ahal izateko. Liburu-sal-
tzaileok, orokorrean, ez gu bakarrik, oso 
erromantikoak izaten gara eta titulu pila 
izaten dugu, nahiz eta horietarik agian 
soilik %10 saldu. 

Dena den, esan behar dut euskal jen-
deak fideltasun handia duela. Oraindik 
badago euskal liburuak edo bertako gaiak 
erosteko kontzientzia. Horregatik eske-
rrak eman behar dizkiegu gure bezeroei. 

euskal gaia da zuen berezitasuna?
Bai eta Nafarroako gaia. Plazaratzen den 
gehien-gehiena dugu. 

entzierroaren bihotzean egonda, 
bezeroen artean turista asko izaten 
dira?
Bai, asko. Horiek hemengo historia eta 
gidaliburuak eskatzen dituzte, gehienbat. 
Espainiako Estatutik etortzen direnen 
artean oso ongi saltzen ditugu Euskal He-
rriko ohiturak, kondairak.

Alor horretan ba al da best sellerrik?
Askotan Orhipean liburua gomendatzen 
dut. Lan ederra egin zuen Xamarrek due-
la 26 urte lau hizkuntzatan plazaratu 
zuen lan honekin. Oso ongi dago, labur 
erakusten dizulako zer den Euskal Herria 
ikuspegi askotatik eta gainera ilustrazio 

Martzela 
Abarzuza 
Fontellas

iruñea, 1959

14 І martZEla aBarZuZa
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ikurriNAk eTA 
ZeNTSurA

“1979an Joxe Lacalle, argazkilari 
eta tabernari ezagunak, ikurrina 
handi bat jarri nahi zuen Jarauta 
kaleko bere tabernan, eta gure 
amak, josten zuenez, gau bakar 
batean egin zuen. Joxek erasoak 
jaso zituen, lehergailua ere jarri 
zioten tabernan. Ama ez zen oso 
konforme gelditu egindako la-
narekin, ikurrina hura oso zeha-
tza ez zelakoan. Berak bazekien, 
noski, ikurrina nolakoa zen, Kale 
Berriko sotoan ezkutatu eta gor-
deka saltzen zituzten liburu eta 
disko askotan agertzen zelako.

Nik lehen ikurrina Zeruko Ar-
gia-n ikusi nuen. Aldizkari guz-
tiak toki berezi batean jartzen 
genituen, pintzez zintzilikatuta. 
Oraindik legalizatuta ez zegoe-
nean, Argia-k azal osoa hartzen 
zuen ikurrina handi bat jarri 
zuen eta amak denen bistan jarri 
zuen. Denetik entzun behar izan 
zuen, gaixoak, baina ez zuen etsi. 
“Hau merkatuan dagoen aldiz-
kari bat da eta nik ez dut zertan 
ezkutatu”, esaten zuen.

Gure amak ez zion inori traba 
egin nahi izan, baina pentsatzen 
zuen euskalduna izanik, zerga-
tik egin behar zion horri uko. 
Gure familiako dendetan, bai-
ta Iruñeko beste batzuetan ere, 
liburu ezkutalekuak genituen. 
Ikuskatzailea oso pertsona ona 
zen eta dendetara etortzen ze-
nean galdetzen zuen ea zerbait 
ote genuen deklaratzeko, beste-
rik ez. Amak esaten zion ezetz, 
dena ongi zegoela eta agur, hu-
rrengora arte. Gure ama oso au-
sarta zen”.

askorekin. Joseba Asiron eta Martin Al-
tzueta Martintxo-ren Euskal Herriko his-
toria ilustratua nobela grafikoa ere oso 
ongi saltzen dugu.

Durangoko Azokak liburu betekada 
dakar?
Bai. Azken bolada honetan, argitaletxeek 
horren aldeko apustua egiten dute era-
kusleiho ona delako, baina guretzat oso 
zaila da. Dena erakutsi nahi eta ezin. Hobe 
litzateke lanak urtean zehar plazaratzea. 
Durango efektuaren ondorioz liburu on 
batzuk oharkabean pasatzen dira. Egile 
ezagunenak nabarmentzen dituzte ko-
munikabide guztietan eta egile berri asko 
bigarren planoan gelditzen dira. Batzuek 
besteei egiten diete itzala eta oso ongi an-
tzematen da, literalki, apalategietan. 

Bernardo Atxaga ez bazara, hobe 
beste edozein garaitan argitaratzea?
Bai, eta Atxaga bazara berdin dio noiz 
ateratzen duzun, Durangoko Azokan edo 
uztailaren 6an. Berdin dio arrakasta ziur-
tatua duzulako. Hala ere, afera honetan 
argitaletxeen iritzia ere entzun beharko 
litzateke.

Jarana peñako bonboa eman zizueten 
iazko Sanferminetan. pozik?
Oso hunkigarria izan zen ikusi genuelako 
jendeak zenbat maite gaituen.  

Nabarmendu zuten Abarzuzako 
ateak beti zabalik egoten direla, baita 

entzierroetako korrikalarientzat ere.
Aspalditik sartzen dira korrikalari batzuk 
entzierroa hasi baino lehen haien gau-
zak hemen uztera. Normala da gurean eta 
berdin izan beharko luke toki guztietan, 
nire ustez. Goizeko bostetan mahaitxo 
bat ateratzen dugu kalera egunkariak sal-
tzeko, baina dendako atea zabalik egoten 
da eta lasterkari batzuk sartzen dira gau-
zak uztera edo komunera joateko. Dena 
oso modu naturalean hasi zen. Gogora-
tzen dut nor izan zen lehena: Iñaki Ochoa 
de Olza mendizale zenaren aita. Korri-
ka egiten zuen hemen, Santo Domingon, 
semeak bezala, eta behin eskatu zigun 
baimena betaurrekoak hemen uzteko. 
Horrela hasi zen dena. Gero bata bestea-
ren atzetik hasi ziren etortzen. Bakoitzak 
uzten ditu bere mugikorra, diru-zorroa… 
nahi duen tokian eta entzierroa pasata-
koan bakoitzak berea hartu eta hurrengo 
egunera arte. Txarrena da bila etortzen ez 
denean, horrek esan nahi duelako agian 
zezenak harrapatu duela . Zorionez, gu-
txitan gertatzen da. 

Gure dendako ateak beti irekita daude 
jende guztiarentzat. Denda txikion in-
dar-gunea jendearekin dugun harreman 
zuzena da, hain zuzen ere. 

Hotza da liburua hipermerkatuan 
erostea?
Nire ustez, bai. Dena den, uste dut bade-
la jendea hori nahiago duena, ez delako 
denda txiki batera sartzera ausartzen, 
agian, ez duelako ezer erosiko. Ulertzen 
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dut, eta horregatik ez gara joaten beze-
roen atzetik. Dendariak psikologoa ere 
izan behar du eta begiratu pertsona ba-
koitzak zer nahi duen. Bezeroak laguntza 
behar badu eskatuko dizu, baina lasai sar-
tzen bada gauzak patxadaz ikustera, utzi 
begiratzen eta gozatzen.

Galdetzen dizutenean, liburuen 
gaineko kritika txarrak ere egiten 
dituzu?
Beti egia esaten dut. Gustuak desberdi-
nak direla kontuan hartuta, begi-bista-
koa da merkatura ateratzen den guztia ez 
dela ona. Lasto asko dago. Pertsona os-
petsu batzuek liburuak ateratzen dituzte 
famatuak direlako, baina horrek ez du 
esan nahi idazle onak direnik. Youtuber 
batzuek, esate baterako, izugarrizko arra-
kasta dute liburu txarrak idazten.

Horrek ere badu alderdi positiboa, 
ezta?
Jendea, eta batez ere gazteak, horrela 
behintzat hurbiltzen badira liburuetara, 
gaitz erdi!

Liburu-denda askotxo itxi dute 
azkenaldian. Zer pentsatzen duzu?
Beti dira berri txarrak, baina zorionez 
beste batzuk, gutxi eta oso espezializa-

tuak, ireki dituzte. Saltzaileon artean oso 
harreman ona izan dugu betidanik eta 
ekimen gero eta gehiago egiten ari gara 
elkarrekin: Liburu Azoka, Liburuaren 
Eguna, eta azken bi urteetan literatur sari 
berri bat banatu dugu. Aurten Harkaitz 
Canoren Fakirraren ahotsa, Santiago Lo-
renzoren Los asquerosos eta Júlia Sardà-
ren Los Listz liburu ilustratua, saritu di-
tugu. Ekimen hau oso ongi etorri zaigu 
harremanak estutzeko eta arreta libu-
ruetan jartzeko, ez soilik logistikako gau-
zetan ohi bezala. Literaturari buruz hitz 
egiteko biltzen gara eta gozamen handia 
da guretzat. Buruan proiektu berriak di-
tugu, jendeak ikus dezan liburu-dendatan 
ere gauza asko gertatzen direla. 

Zenbat saltzaile zaudete Nafarroan?
Gu Diego de Haro elkartean gaude eta 
orain hamazazpi gara, gehienak Iruñe-
rrikoak. 

Zenbat denbora irauten du liburu 
berri batek erakusleihoan?
Gero eta gutxiago.  Liburu berrien 
mahaian, urte garaiaren arabera, baina 
batez beste hiru hilabete inguru. Saltzai-
learen iritziak asko balio du. Norberak 
bere gustukoak nabarmentzen ditu eta 
oso polita da hori, liburu-denda bakoi-

tzak bere nortasuna eta berezitasunak 
dituela erakusten duelako. 

Best sellerrak oso inbaditzaileak dira 
normalean eta saltzaileak beste lan ba-
tzuen aldeko diskriminazio positiboa 
egin behar izaten du, liburu gutxi batzuek 
ia espazio osoa har ez dezaten. Euskal 
munduan normalean hori ez da gerta-
tzen. Idazle handi baten lana iristen de-
nean, Atxagaren bat iristen denean, adi-
bidez, zalantzarik gabe espazio nagusia 
ematen diogu. Haur eta gazte literaturak 
ere lehentasunezko tokia izaten du, ira-
kurleok gure etorkizuna baitira, eta orai-
na ere bai. Liburu ilustratu asko eta asko, 
adibidez, artelanak dira eta argitaletxe 
batzuek horien aldeko apustua egin dute, 
badakitelako jendeak erosiko dituela.

etorkizuna nola imajinatzen duzu?
Senarra eta biok daramagu Abarzuza li-
buru-denda eta ideia asko dugun arren, 
behar genuke dendarekin jarraitzeko 
prest dagoen norbait, gu hemendik urte 
gutxira jubilatuko garelako. Fisikoki al-
datuko nuke liburu-denda, haur eta gaz-
teen atala handituz. Aurkezpen gehiago 
egingo nituzke eta dendaren informazioa 
zabalduko nuke sare sozialetan. Esparru 
horietan presentzia irabazi behar dugu, 
zalantzarik gabe. 
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koherentzia 
zenbakitzen

Barne Produktu Gordina izan da his-
torikoki lurralde jakin baten gara-
pena neurtzeko adierazle nagusia. 

BPGak, edo herrialde bateko ekoizpe-
nak, lurralde baten ongizatea azaldu 
nahi izan du hainbatetan. Jakina da, or-
dea, adierazle horrek ahulguneak izan 
badituela. Aldizkari honetan argitara-
tutako Gini indizearen zuloa artikuluak, 
adibidez, modu argian azaltzen zuen 
BPGak lurralde bateko aberastasuna-
ren banaketan izan daitezkeen desber-
dintasunak azaltzeko duen ezintasuna. 
Honetaz gain, adierazle horrek ez du 
ekoizten diren ondasun edo zerbitzu 
horien artean desberdintasunik egiten. 
Hots, kontabilizatu daitekeen ekoizpen 
oro hartzen du kontuan, izan bizirau-
teko behar ditugun jakiak, izan mila-
ka kilometrora erabiliko diren armen 
ekoizpena.

Azken urteotan zurrunbilo handia 
sortu da Saudi Arabiari saldutako ge-
rraontzi eta armen kontura; Yemengo 
irudiak ikusita, arma horiek segurta-
suna bermatzeko baino, sarraskia era-
giteko balio izan dutela agerikoa da. 
Gai horrek, dudarik gabe, administrazio 
publikoan eragina du, interes ekonomi-
koak eta giza eskubideak bermatzearen 
artean talka sortu duelako, eta politi-
ka desberdinen arteko inkoherentzia 
agerian geratu delako. Honen harira: 
Garapenerako Politiken Koherentzia 
kontzeptuak indarra hartu du azken 
bi hamarkada hauetan. Garapenera-

ko Lankidetzaren alorretik etorrita-
ko eskaera izan da. Nolabait, hainbat 
administrazio mailatatik hirugarren 
munduko herrialdeetan (hegoaldeko 
lurraldeetan gehienbat) sustatzen di-
ren proiektuetan pobreziari aurre egi-
tera edota bakea sustatzera funtsak 
bideratu badira, administrazio berbe-
retatik kontrako eragina izan dezake-
ten jarduerak identifikatu eta bistaratu 
nahi izan dira lankidetzatik.

Ikergai garrantzitsua da Garapene-
rako Politiken Koherentzia. Molde as-
kotarikoak izan dira berau sustatzeko 
ekimenak. Horietako bat da GPKI edo 
Garapenerako Politiken Koherentziaren 
Indizea (www.icpd.info), herrialdeak 
koherentzia mailaren arabera ebalua-
tzeko saiakera. Ikuspegi ekonomikoaz 

gain, soziala, ingurugiroari loturikoa, 
ikuspegi globala eta ekoizpen alorra 
barneratzen ditu. Herrialde baten ga-
rapena neurtzeko erabil daitekeen 
tresna horrek negatiboki baloratzen 
diren aldagaiak barneratzen ditu (gas-
tu militarra, aztarna ekologikoa edota 
sekretu finantzarioaren tasa, besteak 
beste), eta hori izan daiteke ziurrenik 
bere ekarpen nagusia. 2016tik argitara-
tu diren bi txostenek BPGak bistaratzen 
ez dituen elementuak mahaigaineratu 
dituzte. Ingurumenaren ikuspegia az-
tertuz adibidez, lehen 45 postuetan ez 
da europar lurralderik ageri.

Orduak pasa daitezke GPKI adieraz-
leak planteatzen dituen berrikuntzen 
saltsan, baina ezin da ahaztu lurral-
de baten ongizatea zenbakitan neur-
tzeak beti izango duela kritikarako 
gaia, zenbakitu ezin diren faktoreak 
askotarikoak baitira. Politiken arteko 
koherentzia neurtzeak, interes ekono-
nomiko eta finantzarioak aldatzeko da-
goen erresistentzia bistaratzen duela 
deritzot, eta zentzu horretan BPG ere 
ezegonkorra dela gogorarazteko ba-
liagarria dela uste dut. Ezin da ahaztu, 
datuz bete gaituzten –iragan berri den– 
kanpaina politiko honetan, emandako 
datu bakoitzaren atzean interes jakin 
bat egon dela, eta erabilitako adierazle 
bakoitzak errealitatearen egia partziala 
eman digula. Egiatan, edozer izanik ere 
frogatu nahi dena, dudarik ez dut, adie-
razle egokia aurki daitekeela, beti. 

Zurrunbilo handia 
sortu da saudi arabiari 

saldutako gerraontzi 
eta armen kontura; 

Yemengo irudiak ikusita, 
arma horiek segurtasuna 

bermatzeko baino, 
sarraskia eragiteko balio 
izan dutela agerikoa da  
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Historiaren 
narrazioaz

Agintari politikoek beti inposatu 
nahi izan dute beren aldeko ira-
ganaren narrazioa: Kristo aurre-

ko I. mendean, Julio Zesarrek berak 
eskaini zuen Commentarii de Bello Ga-
llico-n eta berantago Augustok bere os-
pearen propagandaren zerbitzuko epo-
peia bat manatu zion Virgiliori, Aeneis. 
1065an, Turold kronikalariak bururatu 
zuen 778ko gertakarien berridazketa, 
La Chanson de Roland izenburupean 
ezaguna dena, Karlomagnok bultzatu 
konkista guduak justifikatzeko. Esko-
la frantsesean, ikasleei erakusten zaie 
identifikatzen erregimen totalitarioek 
hedatu narrazio antisemitak, buruza-
gi autoritarioaren apologia edo ideo-
logia faxista baten propaganda zabal-
tzen dutenak. Bistan dena, gaztetxoen 
espiritu kritiko politikoaren ondotik, 
horretan gelditzea galdegina zaie ira-
kasleei: arren, ez diezaietela azterrarazi 
patriarkatua, estatu-nazioa, kolonia-
lismoa, kapitalismoa bermatzen dituz-
ten narrazioak. Ikasleek jakin dezatela 
historialari adituak badaudela narrazio 
historikoak aztertzeko eta zuzentzeko, 
eta uler dezatela bereziki estatu gara-
tu liberal eta demokratetan, historia ez 
dela gehiago botere politikoaren eragi-
nez kontatua.

Bizkitartean, hori iruzurra da: ma-
natzaileek dituzte eskola programak 
hala edo hola moldatzen, kontakizun 
nazionala ideologia berezi baten alde 
bihurtzen eta menderatzen dituzten he-
dabideei esker gizarteratzen, egiaren 
izenean ari diren historialari zintzoen 
lanak trabatzen. Gehiago dena, Europa-
ko demokrazietatik jalgi egungo hau-
tetsiek ez dute neholako arrangurarik 
historiaren narrazioa eraldatuko duten 
legeak bozkatzeko: joan den buruilaren 
19an, adibidez, Europako Legebiltzarrak 
erabaki du Europaren etorkizunerako 
memoria finkatzeko, jendeak hein be-
rean ikusi beharko dituela “erregimen 
komunistek” eta “erregimen naziak” 
eragin sarraskiak, eta berdin gaitzetsi 
beharko dituela ikur komunistak eta 
naziak. Testuak zehazten du Bigarren 
Mundu Gerra piztu zutenak izan zire-
la hain zuzen ere Sobietar Errepublika 
Sozialisten Batasuna (SESB) eta naziek 
gobernatu Alemania, 1939ko agorrila-
ren 23ko elkar ez erasotzeko itunaren 
ondorioz. Alta, gerrak jatorria izan zuen 
1938ko buruilean, Municheko hitzarme-
nean: horretan, Frantziak eta Erresuma 
Batuak baimena eman zioten Hitlerri 
Txekoslovakian sartzeko. Hara beraz 
europar hautetsiek nola gaur egun ere 

iragana faltsutzen duten, ideologia edo 
egoera geopolitiko garaikideengatik.   

Handi-mandien jukutria horien al-
dean, badaude beharrik beste xedeak, 
tokian tokikoak eta ahal bezala erama-
nak, jendeak bere historiaz beste ikus-
pegi bat ukan dezan. Bat aipatzekotan, 
izenda nezake Baigorrin muntatu nahi 
duten Baxenabarreko historiari buruz-
ko interpretazio zentroa, herritarrek 
eta baxenabartarrek bederen jakin de-
zaten nolako gorabeheretatik ibili diren 
beren arbasoak.

Bistan dena, zentro horretan agertu-
ko den narrazio historikoa, halabeha-
rrez ildo subjektibo baten arabera osa-
tua, zalantza edo kritika iturri izanen 
da, eta norbera aritzen ahalko da on-
dotik egia historikoaren izenean erran
-merranka.

Memoriaren transmisioan, garran-
tzitsuena da onartzea, neutraltasun po-
litikorik ez dela; ondorioz interpretazio 
historiko ezberdinak esplizita ditzagun. 
Gaztetxoei azal diezaiegun historiaren 
kontaketa bat ala bestea, baina horrek 
gorderik dauzkan inplizitu ideologi-
koak argituz. Gurearen transmisioan, 
kazetaritzan nola etxean edo eskola
-klasean, jakin dezagun justifikatzen 
neutraltasun eza. 
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Zentrorik gabeko 
feminismorantz? 

Deskolonizazio botoa?

Kanakiar herrialdean autodetermi-
naziorako bigarren erreferenduma 
iragarri du Frantziako lehen ministro 

Edouard Philippek, Kaledonia Berrian ale-
gia. Beraz, 2020ko irailaren 6an –bigarren 
aldiko– Kaledonia Berriko biztanleek 
bozkatuko dutenean, autodeterminatuko 
ote dira edo beren autodeterminaziorako 
eskubidea bozkatu ahalko dute? 

Erreferendum hori 1988ko Évène-
ments edo “gertakarien” ondotik eraba-
ki zen. 1988an, FLNKS (Askatasunerako 
Fronte Kanakiar Sozialista) antolakundeko 
kide batzuek bahitu lau jendarme hil eta 
Frantziako Estatuak hemeretzi kanakiar 
erail ondotik Matignongo akordioak egin 
ziren. Negoziaketako bi aldeek herri ka-
nakiarrarendako estatus berezia errefe-
rendum “nazional” baten bidez bozkatu 
zuten. Hots, Frantziako Estatuko hautesle 
osoak zuen onartu –Metropoliaren abs-
tentzio masiboarekin– Kaledonia Berria 
Frantziako Konstituzioan txertatu titulu 
berria. Ondotik, burujabetza politikoaren 
erreferenduma betetzea planifikatu zen. 
Nouméa-ko itunean (1998), besteak bes-
te, autodeterminaziorako galdea adostu 
zuten independentistek (FLNKS), inde-
pendentziaren kontrako Kaledoniakoek 
(RPCR) eta Frantziako Estatuak. Hartan,   
tokiko erreferendum baten bidez onartu 
zen ituna (%72 alde). Hortik aitzina, auto-

determinaziorako hiru galdeketa antola-
tzen ahal zituzten: lehena 2018an iragan 
zen –independentistek galdua– eta heldu 
den urtean erreferendum berri bat deitu 
dute. Orotara, hiru aukera daude Kanakiar 
Herriaren burujabetza bozkatzeko; anitze-
tan Frantziak independentistei egin opari 
bezala ikusi dena. Aldi honetan, hautesle 
kidegoa ezberdina izan liteke: 1998. ur-
tean Kaledonia Berrian bozkatzeko esku-
bidea zutenek eta 20 urtez lurraldean bizi 
izan direnek haien bozka eman lezakete. 

Kolonizazio prozesu luze baten on-
dorioak ekarri zuen hautesle murriztu 
horren eztabaida. Nork bozkatzen ahal 
zuen? Errepublika osoak? Kanakiarrek? 
Kaledonia Berriko biztanleek? Azke-
nean, liskar horrek zentraltasun nagusia 
hartu zuen. Kolonizazioak lurraldeak 
konkistatzen ditu eta asimilatzen ditu; 
Kanakiar herria ez da salbuespen bat. 
Kasu honetan biztanleria –eta bozka– ez 
da urrundik ere errealitatearen ispilu 
bihurtzen. 2020an bozkak nekez lortu-
ko du uhartearen deskolonizazioa. Ho-
rregatik autodeterminazio eskubidea 
eskubide bat da; eta ez gehiengo batek 
adosten duen prozesu bat. Estatu batek 
hala dela onartzen badu, ez luke nego-
ziatzerik, eskubidea betearaztea baizik. 
Bestalde: gehiengoak gutxiengoaren bu-
rujabetza erabaki ote dezake? 

Feminismoa Durangora argazki bat 
egitera joan zen. Hein batean, asi-
milazioaren arriskuaren aurrean 

eta ofentsiba patriarkal erreakziona-
rioaren aurrean indartsu egingo gai-
tuen argazkia. 

Erretratuan, Euskal Herriko Jardu-
naldi Feministak izenpera deituta sen-
titzen garenok osatzen dugun gorputz 
kolektiboaren forma ikusten da. Erdia 
potoloa du. Normaltasunaren masa 
zentro pisutxua. Bertan gaude ema-
kume cis, natibo, zuri, euskaldunak, 
gaitasun fisiko eta mental estandar-
dunak. Zentro-bazter zapalkuntza ar-
datzek operatzen dutelako, argazkia 

ez dator bat euskal jendarteko errea-
litatearekin: marjinak oso mehetuta 
daude.

Eta halere, eta horregatik, jardunaldi 
feministen ahalegin eta apustua izan da 
sistemak bazter bihurturikoan arreta 
jartzea. Egitura berdina beste eskala 
batean erreproduzitu ez beste zerbait 
egin dezagun. Mamia ez da zer baizik 
eta nola. Eta zentrorik gabeko utopia-
rantz bidea egiteko, interesgarriagoa da 
marjinetan gertatzen dena. Abiapun-
tua, soilik abiapuntua: hitza eman, tokia 
utzi eta entzutea. Erronka: hau zintzo-
tasunez egitea, marjin-washing-ik gabe 
eta autokonplazentzian erori gabe. 
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EUSKARA
HITZEZ HITZ,
AHOZ AHO

DONOSTIAn

SAN TELMO

EUSKARAREN  
EGUNA

ABENDUAK

ASTEARTEA
03

ABENDUAK

ASTEAZKENA
04

Mintzodromoa + 
Mintzanet
10:00-10:45 - SAN TELMO MUSEOA

Euskaraldia
Kale ekintza.

11:00-11:25 - ZULOAGA PLAZA

Mintzodromoa + 
Mintzanet
11:30-12:30 - SAN TELMO MUSEOA

Mintzodromoa
17:00-18:00 - SAN TELMO MUSEOA

Bertsoaren harria  
(Bilintx) saioa
Koldo Izagirre, Beñat Gaztelumendi  
eta Maialen Lujanbio.

19:00-20:15 - SAN TELMO MUSEOA

Hitzaldia
“Euskararen erabileran 
eragiten duten faktoreak”
Hizlariak: Olatz Altuna (Soz. Klusterra) 
eta Natxo Sorolla (Soziolinguista. Rovira 
i Virgili Unibertsitateko irakaslea).

18:30-19:30 - SAN TELMO MUSEOA

* OHARRA: Ekitaldi guztiak doan dira. 
Sarrera librea, lekua bete arte.

AZAROAK

LARUNBATA
30

AZAROAK

OSTIRALA
29

ABENDUAK

IGANDEA
01

“Euskara ibiltaria” 
erakusketa
Otsailaren 23ra arte zabalik 
goizez eta arratsaldez.  

SAN TELMO MUSEOA

Goazen 
(solasaldia eta photocalla) 
Aktoreak: Lorea Intxausti (June), Xanti 
Korkostegi (Igor), Markel Sainz (Danel). 
Produkzio eragilea: Xabi Zabaleta.

18:00-19:30 - SAN TELMO MUSEOA

Kontzertua: 
Ainhoa Larrañaga
Iker Lauroba (kontrabaxua, gitarra), Amaia 
Miranda (gitarra), Garazi Esnaola (pianoa) 
eta Haritz Lauroba (bateria).

21:00-22:00 - SAN TELMO MUSEOA

Hitzaldia: 
“Ideiatik zinema-aretora”
Hizlaria: Telmo Esnal zinema-
zuzendaria.

12:00-13:00 - SAN TELMO MUSEOA

Zinema: “Erraiak”
Irrintziari buruzko dokumentala + 
solasaldia Ekain Mtz de Lizarduy 
zuzendariarekin.

17:30-18:30 - SAN TELMO MUSEOA

Zinema: 
“Margolaria”
Filma + solasaldi musikatua Mikel 
Urdangarinekin.

19:00-21:30 - SAN TELMO MUSEOA

www.donostiaeuskaraz.eus

www.santelmomuseoa.eus

Zenbat kostatzen zaigun elkartzea 
bota zidan lagunak, eguna argitu 
berritan, Azpeitiko plazan gine-

la. Zenbat arazo dugun elkar ulertze-
ko, zenbat oztopo bat egiteko, gainera-
tu nion nire kolkoari. Lagunak urteak 
daroatza euskalgintzan, kulturgintzan, 
herrigintzan. Badaki pertsonen arteko 
ezinikusiek hondatzen dituztela egitas-
mo kolektiboak, badaki korporatibis-
moak zenbateraino lokaztu dezakeen 
berdinen artekoa beharko lukeen bidea, 
badaki logogintza eta logokeria helbu-
ru komunak baino zatia garrantzitsua-
go bilakatzen direla gehiegitan. Zenbat 
kostatzen zaigun elkartzea, bota zidan 
lagunak eta oinetara begira etsipena eta 
tamala iradokitzen dituen keinua egin 
zuten gure bi buruek. Eta hau guztiau, 
Euskal Herriko hainbat txokotatik iri-
tsitako ehun eta hogei bat lagunekin el-
kartu aurretik erne zitzaigun solasaldia 
izan zen, Sormenean hezi, kulturan bizi 
egun osoko jardunaldia hasi aitzinekoa. 
Euskal kulturgintza hezkuntza arautuan 
transmititzen ote dugun, transmititzen 
dugunean zelan egiten dugun eta trans-
mititzen ez badugu zer egin dezakegun 
azaltzeko, trukatzeko eta gogoetatze-
ko bildu ginen Azpeitiko Elikagunean. 

Egoera larria da benetan. Bertsolari-
tza salbu, gainontzeko kultur adieraz-
pideen lanketa hezkuntza arautuan ez 
dago inolaz ere bermatuta (parentesia 
zabaldu beharko dut. Egoera larria? No-
rentzat da egoera larria? Nori axola zaio 
ba? 2018ko azterketa, ikerketa eta in-
kestek euskalduna bere kulturgintza-
ri bizkarra emanda bizi dela frogatuta, 
nori inporta zaio? Zertan ari gara euskal 
herritarren gehiengoarentzat lehenta-
sunezkoa barik azkentasunezkoa den 
gai bati buruzko mezu apokaliptikoa? 

Parentesia itxiko dut, giltzari bi buelta 
eman eta barruan geratuko nintzate-
ke. Baina ez dut adore nahikorik amore 
emateko). Hezkuntza arautuaren espa-
rruan beti ere, ezagutzan eta komuni-
kazio gaitasunean atzerapausoa eman 
da, komunitate-sena galtzen ari gara, 
kurrikulumetan kultura zehar-lerroa 
izan behar dela jasota dago baina ez 
da ezelango bitartekorik zehazten egu-
neroko praktikan islatuko dela berma-
tzeko, unibertsitatean ez dugu euskal 
kulturan trebatzeko ikasketarik eskain-
tzen, ez dugu zehazturik kultur-hezkun-
tza zeri deritzogun, ez dugu adosturik 
hezkuntza arautuko ikasketa prozesua 
bukatzen duenerako gazte batek eus-
kal kulturari buruzko zein eduki eza-
gutu behar duen, zenbat sormen espe-
rientzia bizi behar duen, nola ernarazi 
behar diogun euskaraz sortzeko grina… 
Desadoretzekoa litzateke jardunaldie-
tara elkartu ginen ehun eta hogei bat 
lagun horiengatik ez balitz, antzerkia-
ren, arte-plastikoen, bertsolaritzaren, 
dantzaren, ikus-entzunezkoen, literatu-
raren edota musikaren transmisiorako 
horrenbeste eragile prestu eta jakintsu 
dugula ez bageneki. Elkargune bat ados-
tea baino ez zaigu falta. 

elkartu ezinaz

egoera larria? norentzat 
da egoera larria? nori 
axola zaio ba? 2018ko 
azterketa, ikerketa eta 

inkestek euskalduna bere 
kulturgintzari bizkarra 

emanda bizi dela frogatuta, 
nori inporta zaio? 
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Mintzodromoa + 
Mintzanet
10:00-10:45 - SAN TELMO MUSEOA

Euskaraldia
Kale ekintza.

11:00-11:25 - ZULOAGA PLAZA

Mintzodromoa + 
Mintzanet
11:30-12:30 - SAN TELMO MUSEOA

Mintzodromoa
17:00-18:00 - SAN TELMO MUSEOA

Bertsoaren harria  
(Bilintx) saioa
Koldo Izagirre, Beñat Gaztelumendi  
eta Maialen Lujanbio.

19:00-20:15 - SAN TELMO MUSEOA

Hitzaldia
“Euskararen erabileran 
eragiten duten faktoreak”
Hizlariak: Olatz Altuna (Soz. Klusterra) 
eta Natxo Sorolla (Soziolinguista. Rovira 
i Virgili Unibertsitateko irakaslea).

18:30-19:30 - SAN TELMO MUSEOA

* OHARRA: Ekitaldi guztiak doan dira. 
Sarrera librea, lekua bete arte.
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“Euskara ibiltaria” 
erakusketa
Otsailaren 23ra arte zabalik 
goizez eta arratsaldez.  

SAN TELMO MUSEOA

Goazen 
(solasaldia eta photocalla) 
Aktoreak: Lorea Intxausti (June), Xanti 
Korkostegi (Igor), Markel Sainz (Danel). 
Produkzio eragilea: Xabi Zabaleta.

18:00-19:30 - SAN TELMO MUSEOA

Kontzertua: 
Ainhoa Larrañaga
Iker Lauroba (kontrabaxua, gitarra), Amaia 
Miranda (gitarra), Garazi Esnaola (pianoa) 
eta Haritz Lauroba (bateria).

21:00-22:00 - SAN TELMO MUSEOA

Hitzaldia: 
“Ideiatik zinema-aretora”
Hizlaria: Telmo Esnal zinema-
zuzendaria.

12:00-13:00 - SAN TELMO MUSEOA

Zinema: “Erraiak”
Irrintziari buruzko dokumentala + 
solasaldia Ekain Mtz de Lizarduy 
zuzendariarekin.

17:30-18:30 - SAN TELMO MUSEOA

Zinema: 
“Margolaria”
Filma + solasaldi musikatua Mikel 
Urdangarinekin.

19:00-21:30 - SAN TELMO MUSEOA

www.donostiaeuskaraz.eus

www.santelmomuseoa.eus
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Urriaren 20an hauteskundeak egin zi-
tuzten Bolivian. Comunidad Ciudada-
na alderdiko Carlos Mesa eta Movi-

miento al Socialismoko (MAS) Evo Morales 
ziren hautagai nagusiak. Bozen zenbaketa 
prozesua eten egin zen iluntzean bat-ba-
tean, %84a zenbatua zegoela, Moralesen 
aldeko zazpi puntuko abantailarekin. Egun 
bat beranduago behin betiko emaitzak 
eman zirenean, aldeak  hamarreneko ba-
tzuengatik gainditzen zuen %10a, bigarren 
itzulia egiteko edo ez egiteko langa. Sektore 
sozial eta politiko batzuek iruzurra salatu 
eta protestak antolatu zituzten, gobernuak 
emaitzen zilegitasuna defendatzen zuen 
bitartean. Egoera polarizatuz joan zen hu-
rrengo asteetan. Azaroaren 10ean, arma-
daren buruak presidenteari gobernua uz-
tea “iradoki” eta gero, Moralesek dimisioa 
eman zuen. Beste estatu kolpe berri bat 
Abya Yalan [Amerika indigenenentzat]. 

Azaroaren 11n dimisioa aurkeztu 
zenuen Hezkuntza Ministro bezala, 
Moralesek gauza bera egin eta 
hurrengo egunean. MASen gobernuko 
goi karguen aurkako erasoak izan 
dira, baita haien senideen aurkakoak 
ere. Zein da zure egoera pertsonala?
Ministro eta ministrorde askok babesa 
bilatu dugu. Diktadura garaian esaten 
zen bezala, klandestinitatera jo behar 
izan dugu. Ezkutuan gaude eta ezin dugu 
kalera irten. Gobernu Ministro berriak 
diktaduran ohikoa zen "ehiza" hitza era-
bili du aurreko gobernuko goi karguen 
aurka egingo duela iragartzeko. 

estatu kolpera eraman duten 
protestak iruzur salaketengatik hasi 
ziren. iruzurra egon zen urriaren 
20ko hauteskundeetan?
Erantzuna zuzena da: ez zen iruzurrik 

egon. Arazo teknikoak bai izan ziren, 
Hauteskunde Auzitegiak berak seina-
latu zituen. Iruzurraren zurrumurrua 
hauteskundeen aurretik zabaldu zu-
ten, aurreikusten zen Moralesen garai-
pena lehen unetik auzitan jarri asmoz. 
Urriaren 20an, behin-betiko emaitzen 
aurretik hasi ziren iruzurraz hitz egi-
ten, jendartearen zati baten erreak-
zioa hauspotzeko. Protestak hasi ziren, 
oposizioak askatasunez egin ahal izan 
zituen ez zelako poliziaren edo mili-
tarren errepresiorik bideratu haien 
aurka. Amerikako Estatuen Erakun-
deak (AEE, OEA gaztelaniaz) gardenta-
sun gabeziak seinalatu zituen txosten 
batean, baina gerora erakunde inde-
pendenteek salatu dute txostena ma-
nipulatua dagoela. Azkenean poliziak 
eta militarrek oposizioaren ekintzak 
lagundu zituzten. 

  ZiGor olEaGa

azken hamaika urteetan, evo moralesen gobernuan 
aritu da ministro lanetan. "Klandestinitatean" bizi da 
estatu kolpeaz geroztik, eta bere gordelekutik mintzo da 
aRGiarekin eta Hala Bedi-rekin. Bolivian ziurgabetasun 
handiko uneak bizi direla dio. Batetik, errepresio gordina 
da kalean. Bestetik, masen eta kolpisten arteko negoziazio 
”konplexuak” hasi berri dira. Bien bitartean, mugimendu 
indigenek eta herritarrek hartu dute protagonismoa 
kolpearen aurkako borrokan, eta alderdien gainetik egin 
dezakeen agenda propioa garatzen ari dira.

ROBERTO AGUILAR
eZKUTUan DaGoen BoLiviaKo
HeZKUnTZa minisTRo oHia

Negoziazioak 
hastapenetan dira 

MAS eta 
kolpisten artean
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Lehen egunetako protestak oso 
jendetsuak izan ziren. Zeintzuk dira 
mobilizatu ziren sektoreak?
Mobilizazioek izaera klasista nabarmena 
izan dute. Klase ertain eta ertain altuko 
sektoreak antolatu dira Moralesen go-
bernuaren aurka, burgesia eta burgesia 
txikia. Gazteak nabarmendu egin dira, 
nagusiki unibertsitate pribatuetako ikas-
leak. Hirietan mobilizazio esanguratsuak 
burutu zituzten.

pixkanaka hauteskundeen bigarren 
itzuliaren eskaerak diskurtso 
kolpistari bide eman zion, eta 
mobilizazioak gero eta bortitzagoak 
bilakatu ziren. kolpistek orokortua 
zen ondoeza kapitalizatu zuten?
Iruzurraren salaketa erabili zen Nikara-
guako edo Venezuelako mobilizazioen 
modukoak sustatzeko, eta hirietan inda-

rra izan zuten. Sektore herritarrak iru-
zurraren salaketaren aurka mobilizatzen 
hasi zirenean oposizioaren talde arma-
tuak agertu ziren, eta poliziarekin elkar-
lanean errepresioa hedatu zuten.

protesten erdian Carlos Mesa bizitza 
politikotik desagertzen joan zen 
eta haren lekua Luis Fernandez 
Camachok hartu zuen. 
Nor da Camacho?
Eskuinak abiatutako prozesuak eskuin 
muturrera egin du. Carlos Mesa eskui-
nekoa da, eta posizio horretatik klase 
ertainen eta klase oligarkikoen arteko 
konfluentzia bat eraiki zuen. Bozken %37 
inguru lortu zuen. Hauteskundeak atzean 
geratu ahala protagonismoa Camachok 
hartu zuen. Camacho Santa Cruzeko en-
presaria da, Boliviako eskuinaren sektore 
erradikalenekin lotuta dago. 2008an Bo-

livia zatitzeko ahalegina egon zen, talde 
militar baten bidez. Paramilitarismoare-
kin lotura duten talde eta pertsona horiek 
Mesa erabakietatik baztertu dute pixka-
naka. Morales presidentearen dimisioa 
eskatu zuten egunean, Mesa aurka ager-
tu zen konstituzioaren aurkakoa litzate-
keela esanez. Hurrengo egunean bat egin 
zuen dimisio eskaerarekin. Camacho iku-
si daiteke kolpistek egin dituzten goi kar-
guen izendapen guztietan, eta aldiz Mesa 
ez da ageri. Prentsatik ere desagertu da. 

Zer paper izan dute indar armatuek? 
kolpea bultzatu zutela esaten da 
batetik, baina, bestetik, kolpistek 
boterea hartu eta jarraian poliziaren 
eta armadaren kupulak berritu 
dituzte.
Poliziaren eta armadaren jarrera era-
bakigarria izan da kolpea gauzatu ahal 

MuGiMeNDu iNDiGeNek 
La Paz blokeatu dute eta 

martxa oso jendetsuak egin 
dituzte kolpeaz geroztik.
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izateko. Presidenteak ez zuen odolik eta 
heriotzarik nahi, horregatik aurkeztu 
zuen dimisioa eta planteatu zuen hau-
teskunde berriak egitea. Oposizioak ez 
zuen hori onartu, eta Jeanine Añez izen-
datu zuen presidente konstituzioa eta 
legedia urratuz, legebiltzarkideen heren 
baten babesarekin soilik. Eserlekuen bi 
herenak MASeko ordezkarien esku dau-
de, eta ez ziren sesio horretara aurkeztu.

eliza ebanjelikoak kolpea politikoki 
zein diruz babestu duela salatu dute 
zenbait komunikabidek.
Hauteskunde guztietan elikatu dute po-
larizazioa zenbait eliza ebanjelikok, Evo 
deabru bezala eta garaian garaiko opo-
sizioko hautagaia jainko bezala irudi-
katuz. Kolpearen azken uneetan paper 
erabakigarria bete dute. 

Deigarria izan da kolpistek boterea 
hartzean esplizituki agertu duten 
muturreko jarrera. Añez presidentea 
indigenak “satanikoak” direla esanez 
Biblia erraldoia eskuetan, Gobernu 
Ministro Murillo “ehiza” iragarriz...

Poliziaren eta armadaren kupula ordez-
katu du Añezek, kolpea babestu dute-
nak ezarriz goi karguetan. Hemeretzi 
ministro berri ere izendatu ditu, Santa 
Cruzeko lurraldeari eta Boliviako 
eskuin muturrari lotuak. Go-
bernu kolpistan agintea har-
tu dutenak, nolabait esa-
teko, ez dira eskuinaren 
onenen artekoak. Sekto-
re erreakzionarioenak 
dira, euren adierazpen 
publikoak edo Twitter 
bitartez egindakoak leku-
ko. Camacho mesias izen-
datzera heldu dira, hitzez 
hitz. Mezu oso kontserbado-
reak eman dituzte emakumeen eta 
indigenen inguruan.

Azken egunetan ematen du irudi 
epelago bat eman nahian ari direla.
Egia da. Wiphalak erre zituzten, herri 
indigenen eta inklusioaren sinboloa. 
Egun batean erre, eta bestean musu 
eman diote. Orain ekitaldi ofizial guz-
tietan dago. Indigenekin tentsioak ba-

retu nahi izan dituzte horrela, baina 
lortu dutena are gehiago sumintzea 
izan da.

Añezek “lehenbailehen” 
hauteskundeak deituko zituela 
iragarri zuen, baina ez du eperik 
finkatu. Presidente izendatu 
eta hurrengo egunean, MASeko 
diputatuek eta senatariek eva kopa 
izendatu dute Senatuko presidente 
eta Sergio Choque Diputatuen 
Ganberako presidente, MASekoak 
biak. Akordio baten ondorioa dira 
izendapenak?
Legebiltzarrean gertatu dena oso kon-
plexua da. Kolpearen lehendabiziko bi 
egunetan MASeko legebiltzarreko or-
dezkariei jardutea debekatu zitzaien. 
Gero legebiltzarkideek debeku hori 
gainditu zuten, ekimen politikoa be-
rreskuratuz. Senatuko eta Diputatuen 
Ganberako zuzendaritza politiko berria-
ren izendapena akordio politiko baten 
ondorioa izan da. Aurreakordioa da, le-
gebiltzarrak funtzionamendua berres-
kuratu dezan ahalbidetzeko. Izan ere, 
legebiltzarrak izendatu behar du Hau-
teskunde Auzitegia, legebiltzarkideen bi 
herenen babesarekin. Hauteskundeak 
deitzeko beste horrenbeste. Oposizioak 
ordezkarien herena du soilik, eta MASek 
bi heren. Eman dezakegun azken infor-
mazioa da negoziazio bat ematen ari 
dela eskuineko eta eskuin muturreko 
ordezkarien eta MASeko legebiltzarreko 
sektore batzuen artean. 

Aipatzen dituzun negoziazio 
horien helburua 

hauteskunde berriak 
dira? Horrela bada, 
evo Morales hautagai 
izango litzateke?
Helburua da errepre-
sioa gelditzea eta hau-
teskunde deialdiaren 

inguruko kontsentsua 
lortzea. Kontua da oposi-

zio kolpistak bere baldin-
tzak inposatu nahi dituela. 

Lehena da MAS hauteskundeetara 
ez aurkeztea. Hori onartezina da, gu-
txiengoak gehiengoari betoa ezartzea 
litzateke. Bigarren puntua da ea gure 
presidente eta anai Evo Morales hau-
tagai izan daitekeen edo ez. Evok txio 
batean adierazi du bere desioa bake-
tzea dela, Boliviako herriak sarraskirik 
ez sufritzea, eta horretarako prest egon 
daitekeela hautagaitzari uko egiteko.   

24 І naZioartEa

roBerTo AGuiLAr 11 urtez izan da Hezkuntza ministroa. aurretik, unibertsitateko irakasle eta 
errektore izan zen La Pazen.

MAS eta kolpisten 
negoziazioen helburua 
da errepresioa gelditzea 

eta hauteskunde 
deialdiaren inguruko 

kontsentsua 
lortzea”
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kalean zein da egoera?
Blokeoak eta martxa izugarri handiak 
egiten ari dira El Altoko mugimenduak, 
nekazariak, sektore kokaleroak eta mea-
tzariak, Cochabamban eta La Pazen 
nagusiki. Mobilizazioen aurkako erre-
presioa izugarria da. Hauteskundeez ge-
roztik hildakoak hamaika dira gutxie-
nez, horietako zortzi kolpearen osteko 
egunetakoak, blokeo eta martxa ezber-
dinetan [elkarrizketaren hurrengo egu-
nean, azaroak 16an, hildakoen kopurua 
23ra igo dute kolpearen aurkako zenbait 
iturrik; aldi berean, indar armatuei zi-
gorgabetasuna ematen dien dekretua 
onartu du gobernu kolpistak]. Horrez 
gain, militarrak kontrol puntuak ezarri 
dituzte kalean eta atxiloketak egiten ari 
dira. Azken orduetan Venezuela eta Ku-
bako delegazio diplomatikoen aurka-
ko errepresio gogorra ere abiatu dute. 
Hezkuntza eta osasun arloan laguntza 
ematen ari ziren kubatarrak Boliviatik 
kanporatu dituzte.

Zer espero daiteke hurrengo egun 
eta asteetarako?
Ziurgabetasuna handia da. Negoziazioan 
aurrerapausoak eman eta horrek erre-
presioa areagotzea ekidin dezake, eta 
akordio demokratiko bat lortzea. Bai-
na bigarren gako bat piztu da egunotan, 
goranzko joera duena: mobilizazio he-
rritarra. Izaera propioa hartzen ari da 
mobilizazioa, lidergo berriak sortzen ari 
dira, eta ezin da aurreikusi zer emaitza 
emango duen.

esaten ari zara herritarren 
proposamen eta lidergo berriek 
MAS gainditu dezaketela, bestelako 
agertoki bat sortuz?
Aukera bat da, herri mugimenduak eta 
mugimendu indigenak euren plantea-
mendu eta helburu propioak garatzen 
ari dira. Konponbide politikorako edo-
zein negoziaziotan espazio propioa izan 
behar dutela aldarrikatzen dute, besteak 
beste. Alderdien markoa gainditu du 
egoerak, izaera herritar zabalagoa hartu 
du, aniztasun politikoa eta ideologikoa 
handia da. Esparru indigenan dauden 
jarrera oso erradikaletatik, MASen mili-
tantziara. 

Moralesek esan du kolpearen 
helburua MASen lorpenekin eta 
politikekin amaitzea dela. Zuk zer 
balorazio egiten duzu gobernuaren 
13 urteko jardunaz?
Evo Moralesen gobernuek egiturazko 

aldaketak egin dituzte ekonomian, es-
tatu egituran, justizian, hezkuntzan, 
osasunean edo azpiegituretan. Hidro-
karburoen nazionalizazioaren ostean 
Boliviako BPGa 9.000-10.000 milioi do-
larretik 40.000 milioira igo zen, enpre-
sek eramaten zuten dirua estatuaren 
eskuetara pasatu zelako. Diru sarrera 
horiekin ekonomia egonkortu da. Inber-
tsioak handitu dira, eta Latinoamerikako 
hazkunde ekonomiko altuena izan du 
Boliviak. Hezkuntzan analfabetismoa 
%13koa zen, eta une honetan %2aren 

azpitik dago. Hezkuntzarako eskubidea 
jendarte osora zabaldu izana da lorpen 
garrantzitsuetako bat. Helburua ez da 
Evo gobernutik ateratzea. Helburua au-
rreko eredura bueltatzea da, aberatsak 
aberatsago eta pobreak pobreago egiten 
zituena. Bolivia ekonomia egonkor eta 
indartsua bilakatu da, horrekin eta poli-
tika sozialekin amaitu nahi dute. 

eskuina eta kolpistak alde batera 
utzita, ezkerretik eta mundu 
indigenatik kritikak jaso ditu 

ArMADA LeHeN LerroAN. estatu kolpearen aurkako protestetan dozenaka pertsona hil dituzte indar 
armatuek. Boliviako armadaren buruak izendatu zuen presidente Jeanine añez.
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gobernuak urte horietan. Hala nola 
eredu ekonomiko estraktibista 
mantentzea edo behetik gorako 
kritiken aurrean kooptazioa eta 
autoritarismoa praktikatzea. 2016an 
Moralesek erreferenduma deitu zuen 
konstituzioak ezartzen zuen mugaren 
gainetik berriz ere presidentegai 
izateko. ezezkoak irabazi zuen, baina 
botere judizialak ahalbidetu zuen 
haren hautagaitza. Moralesekiko 
kritika asko piztu zituen horrek.
Kritika gogorrak izan dira. Baliabide eko-
nomikoak hidrokarburoen eta litioaren 
bitartez lortzeko politikari, esaterako. 
Bolivia bere industrializazioa bultzatzen 
ari da, gure industria ahula baita eta atze-
rriko ekonomiekiko zaurgarria. Indus-
trializazioa bultzatzeko errekurtsoak hi-
drokarburoek eman dizkigute. Kritikarik 
zorrotzenak nekazaritza garapenaren 
alorrean egin dira, desprestigio kanpai-
na egin zen honen inguruan. Esaten zen 
abeltzaintza garatu nahi genuela Txinara 
esportatzeko. Eztabaida berezia da. Abel-
tzaintza sustatzea aldarrikatzen zutenak 
jabe handiak izan ziren, eta horiek bultza-
tu dute kolpea. 

Babes galera antzeman daiteke azken 
urteetan: 2014ko hauteskundeetan 

MASek bozen %61a eskuratu zuen, 
eta urriaren 20an %47a. Morales 
eta gobernua ahulago iritsi al dira 
hauteskunde hauetara, eta kolpe bat 
gelditzeko indar gutxiagorekin?
Hamahiru urte pasatxo izan dira go-
bernuan. Hauteskundeek babes 
galera agertzen dute. Baina 
garrantzitsua da bozen 
mapa politikoari begira-
tzea. MASek eta Evok ba-
bes handia mantentzen 
dute nekazal guneetan. 
Hirietako klase ertaina-
ren artean galdu da ba-
besa. Galera hau errefe-
rendumarekin lotuta dago. 
Galera horrek egunotako mo-
bilizazioetan eragina izan du? Mai-
la batean bai.

AeBek esku hartu al dute kolpean?
Agiriak argitaratu dira, eta frogatzen 
dute AEBek kolpea zuzenean babestu 
eta finantzatu dutela. 

Nola kokatu Boliviako gertaerak 
Abya Yalako testuinguruan? 
Duela urte batzuk ezkerreko gober-
nuak ugariak ziren eta indartsu zeuden: 
Venezuela, Uruguai, Txile, Argentina, 

Brasil... Hori aldatuz joan zen AEBek 
Ekuadorreko, Txileko, Peruko edo Bra-
sileko egoerak aldarazi zituztenean. 
Baina Brasil edo Argentinan argi geratu 
da ezkerreko posizioek indarra manten-

tzen dutela eta herriek ez dituzte-
la eskuineko gobernuak onar-

tzen. Testuinguru horretan, 
Moralesen gobernua eta 

inperialismoaren aur-
kako bere jarrera argia 
mehatxua ziren, herri 
txikia izanagatik erre-
ferentzia handia zuela-
ko. Baina argi izan behar 

dugu oinarri ekonomiko 
bat dagoela. Gasak garran-

tzia du, baina munduko litio 
erreserba handiena du Boliviak. 

euskal Herrian kolpearen aurkako 
mobilizazioak izan dira. Ba al 
duzu mezurik Boliviako gertaerak 
kezkaz edo amorruz bizitzen ari 
direnentzat?
Elkartasun asko jasotzen ari gara mun-
du osotik, aintzat hartzen eta eskertzen 
ditugu adierazpen horiek. Latinoameri-
kan eta munduan estatu kolpeak buel-
tatu ez daitezen borrokan jarraitzera 
deitzen dugu. 

Herri mugimenduak 
eta mugimendu 
indigenak euren 

planteamendu eta 
helburu propioak 
garatzen ari dira”
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Luismi uharte
PArTE hArTUz 
ikErkETA TALdEA

estatu kolpearen 
erraiak

Hondurasko estatu kolpea eman 
zenetik 10 urte igaro dira eta lau-
garren aldiz, Pentagonoak garai-

pena aldarrikatu dezake pozez beterik. 
Zelaya (2009), Lugo (2012) eta Roussef-
fen (2016) ondotik Moralesen uzkailtzea 
lortu dute eta Amerika Latinan bukatu 
berria den Urri Gorria-ren oihartzunak 
eta norabidea mugatzea erdietsi dute –
Ekuador eta Txileko herri matxinadak, 
baita Macriren porrota ere–.

Aurreko hiru kolpeak bezala, Boliviak 
XXI. mendeko kolpea pairatu du. Lehenik, 
prozedura ez da klasikoa izan, hau da, 
Armada ez da zuzenean eraso militarra 
gauzatu duena, ezta botere exekutiboa-
ren kontrola hartu duena ere. Bigarrenik, 
gizarte matxinada gisa antzeztu da baliz-
ko mugimendu zibil batek kalean gidatu 
dituelako mobilizazioak. Hirugarrenik, 
botere hutsunea botere legegilearen bi-
tartez bete da, parlamentari baten kargu 
hartzea bultzatuz eta hauteskunde deial-
dia aginduz epe laburrean.

Horrek ez du esan nahi ez denik bor-
tizkeriarik egon, ezta gutxiagorik ere. Ba-
tetik, MASeko buruzagi eta militanteen 
aurkako erasoak basatiak izaten ari dira 
(bahiketak, jipoiak, umiliazio publikoak, 
haien etxeak erretzea). Esan gabe doa, 
aipatu mugimendu zibila talde paramili-
tarrak erabiltzen ari dela hau aurrera era-
mateko. Bestetik, kolpeak, bere azkenen-
go fasean, izaera zibiko-poliziala hartu 
zuen izan ere polizia indarrak altxatu zi-
ren gobernuaren aurka eta bat egin zuten 
mugimendu ‘zibileko’ zuzendaritzarekin. 
Fernando Camacho, mugimendu honeta-
ko lider ezaguna, La Pazen polizia kotxe 
batean desfilatzen ikustea oso esangura-
tsua izan zen. Azkenik, kupula militarra-
ren presioa eta mehatxua Evo Moralesen 
aurka erabakigarria suertatu zen. 

Nola izan da arrakastatsua kolpea? 
Galdera nagusietakoa bihurtu da hori 
egun hauetan. Boliviako aldaketa pro-
zesuak bloke aurrerakoiaren gobernu 
sendoenetakoa zirudien eta ulergaitza 
omen da gertatutakoa. Dena den, ira-
kurketa idealizatuetatik harago joanez 
gero, analista zorrotzenek gobernuaren 

erorketa ulertzeko hainbat ahulezi mahai 
gainean jarri dute. Hasteko, 2016an be-
rrautatua izateko erreferenduma gal-
tzeak oso mezu adierazgarria bidali 
zion Moralesi. Hala ere, gobernu alder-
diak Evo berriro aurkeztea erabaki zuen 
eta Auzitegi Gorenak ontzat eman zuen. 
Aldi berean, gobernuaren alde zegoen 
hainbat gizarte mugimendu eta eskualde 
(langile sindikatu ugari, Potosi, eta abar) 
urruntzen joan ziren oinarri politikoa 
kaltetuz. Horrekin batera, Santa Cruze-
ko oposizio eskuindarrak berrindartzea 
lortu zuen azke-

nengo urteotan. Halaber, Exekutiboa-
ren aurkako borrokan aritu dira, alian-
tza bitxia eratuz, aipatu oposizio ultra 
eta MASeko antzinako zenbait aliatu. 
Azkenik, Estatua haien esku izan arren, 
bortizkeriaren monopolioa ez dute kon-
trolpean izan: poliziaren matxinada eta 
Armadaren buruzagitzaren autonomia 
dira adibide lazgarrienak.

Kolpeak helburu zehatzak ditu, nagu-
siki eredu oligarkiko tradizionala berre-
zartzea eta ondorioz egungo proiektu 
post-neoliberala, anti-inperialista eta bu-
rujabea suntsitzea. Betiko elite arrazista 
eta txuria itzuli da gobernu jauregira, Bi-
blia besapean eta gorrotoz beterik, baina 
aurrean topatuko duen gizartea ez da 
berdina. Aldaketa prozesuari esker herri 
indigena eta xumeak, historikoki inbi-
sibilizatua izan denak, duintasuna be-
rreskuratu zuen materialki, kulturalki eta 
sinbolikoki, eta erresistentzia tinko eta 
luzea datorrelakoan nago. Zer gertatuko 
den jakitea zaila da baina argi omen dago, 
bertako analista batek zioen bezala, Bo-
livia itzuliko dela bere "egoera historiko 
arruntera", hau da, ezegonkorra eta 
gatazkatsua izatera. 

kolpeak helburu 
zehatzak ditu, nagusiki 

eredu oligarkiko 
tradizionala berrezartzea 

eta ondorioz egungo 
proiektu post-neoliberala, 

anti-inperialista eta 
burujabea suntsitzea
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INDARKERIA MATxISTA

K alean elkar ikusteko gomita ohol-
tza gainetik luzaturik, lehen hi-
tzordu gisa azaroak 25a jarri zuten 

Euskal Herriko V. Jardunaldi Feminis-
ten antolatzaileek bukaerako ekitaldian. 
Txalo zaparradaz harturiko gomita. Iritsi 
da indarkeria matxisten kontrako na-
zioarteko eguna, bi hitzorduen artean 
bortizkeria horren continuum barruko 
hamaika indarkeri gertaturik, jakinda-
koak eta ez jakindakoak. Tartean beste 
feminizidio bat Baionan, kalean elkar-
tzea nahi baino goizago ondorioztatuz.

Bortizkeria hauen aurkako borroka 
segitzeko konpromisoa berretsi du Eus-
kal Herriko mugimendu feministak. Bor-
tizkeria hau sistemikoa eta sistema hete-
ropatriarkatuaren biziraupenerako den 
heinean, nola heldu indarkeriarik gabe-
ko bizitza hauetara? Bidea feminismotik 
eraikiko da edo ez da eraikiko. Justizia 
feminista eta autodefentsa feminista-
ren lan ardatzak jorratzen jarraitzeko 
konpromisoa berretsi zuten behin bai-
no gehiagotan Durangoko topaketetan. 
Hortik doa aldaketa, batez ere segurta-
sun eredua indarkeria intentsifikatzen 
dabilen garai hauetan. Indarkeria eredu 
hau salatuko du azaroak 25ean Bilgune 

Feministak: “Horren aurka eginen dugu, 
horrek guztiak ez gaituelako aske egiten, 
kontrakoa, arazoa oraindik eta gehia-
go sakontzen du”, Bilgune Feministako 
Amaia Zufiaren hitzetan. Aurka egin  eta 
ondokoa exijitu: emakumeen askatasu-
na eta bizitza duina bermatzeko balia-
bideak, prebentzioa, justizia eredu fe-
minista eta gizon eta komunitate osoari 
ardura hartzeko urratsa. Autodefentsa 
feminista ere du estrategia gisa, “behar 
bat izateaz gain, eskubide bat ere dena” 
Zufiaren erranetan.

Justizia feministaren gaia mahai gai-
nean jarri eta gogoeta kolektibo eta par-
tekatu bat aurrera eramaten dabiltza 
azken urteetan hainbat feminista. Zer 
da justizia feminista? Zein osagaik defi-
nitzen dute eredu hau? Nola eraiki eta 
gauzatu? 2019 urte hastapenean osatu 
Justizia Feminista Mintegia izeneko gu-
nea dabil nagusiki hausnarketa erama-
ten. Feminismotik justizia eredu berri 
bat garatzeko hamaika giltza eta ideia 
plazaratzen aritu ziren funtsean Mari 
Luz Esteban eta Joana Etxano taldeko 
kideak, Jardunaldi Feministen barnean. 
Hamahiru emakumeren artean adostu-
riko testua publiko egin zuten orduan. 

aitortza eta erreparazioa
Feminismotik osatuta, ondoko helbu-
rua ukan behar luke justiziak: “Egindako 
minaren aitortza eta erreparazioa, eta 
honekin batera, berriro ez gertatzeko 
bermea”. Beti ere, justizia eredua uniber-
tsala izan behar dela kontutan hartuz: 
“Eraldaketarako ibilbidea denontzako 
eta denon artekoa izan behar da”. Zapal-
kuntza sistemez kontziente, “domina-
zio egitura guztien eraldaketa” daukate 
zeharkako helburutzat. 

Hori horrela, gaur egungo eredua 
iraultzea premiazkoa daukate:   justi-
ziaren objektuari dagokionez, “errudu-
naren” zigorra kokatzen duelako erdi-
gunean eta erantzukizun kolektiboa, 
biktima babestea eta berarekiko elkarta-
suna bermatzea lehentasuntzat hartzen 
ez dituelako.  Subjektuei dagokienez be-
rriz, zapalduek bigarren mailako hiritar 
gisa tratatuak izaten segitzen dutela-
ko. Zigortu beharrekoak “besteak” gisa, 
“munstro” gisa izendatuz, zapalkuntza 
sistemen oinarrizko logika binarioak ere 
bizirik iraunarazten dituelako. Azkenik,  
justizia-tresnei dagokienez, nonahi den 
zigor-sistemak ere konponketa baino 
kaltea dakarrelako: “Helburua sistema-

  JEnoFa BErHokoiriGoin

Bortizkeriarik gabeko bizitzak lortzeko bidean, justizia 
feminista eta autodefentsa feminista beharrezkotzat jotzen 
ditu euskal Herriko mugimendu feministak. indarkeria 
matxisten aurkako nazioarteko egunaren kari, bide horiei 
begira jarri gara. Batak ala besteak, prozesua kolektiboki 
eraman beharra azpimarratzen du, arazoaren indibidualizazio 
joerarekin bukatu eta botere dinamikei begira jarriz. 

Bortizkeriarik gabeko 
bizitzak feminismotik 
eraikitzeko proposamena
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ren oinarri eta baloreak iraunaraztera 
mugatzen da, (…) hortik aldentzen dena 
“erruduntzat” hartuz eta gainontze-
koengan araututako eta baimendutako 
jokabideak zeintzuk diren ezarriz”. Gai-
nera, ohartarazten dutenez, indarkeria 
matxistak jasandako emakumeei dago-
kienez, adibideak ez daude eskas era-
kusteko gaur egungo justizia sistemak 
emakumeen arrisku eta zaurgarritasun 
egoera areagotzen duela, edota bigarre-
nez biktimizatzen dituztela.

Hots, zapalkuntza dinami-
kak, botere-harremanak eta 
injustiziak bere horretan 
mantentzeko nahikeriz 
dabil gaur egungo justi-
zia sistema. Hori erranik, 
zer nolako ezaugarriak 
lituzke justizia feminis-
tak? “Justizia banatzen den 
zerbait baino eraikitzen den 
zerbait denaren ideiarekin bat 
egiten dugu, eta beraz, subjektu ez-
berdinen parte hartzea eta tresna ezber-
dinak izatea eskatzen dituen prozesua 
dela onartzen dugu”, irakur daiteke Este-
ban eta Etxanok plazaratu testuan.

Justizia instituzionaletik haratago,  di-
mentsio kolektibotik osatua litzateke: 
“Komunitate mailan posiblea delako el-
kartasun eta erantzukizun kolektiboe-
tan oinarrituriko beste logika batzuk 
birpentsatzea eta garatzea”. Gaur egungo 
ereduaren alderantzizkoa, beraz. Justizia 
Feminista Mintegiak ohartarazten due-
nez, gaur egungoak norbanakoa gizarte-
tik bereizten duelako, arazoa indibidua-
lizatuz eta botere dinamikei kasurik egin 

gabe.  Alderantziz, “entzuketa eta 
behaketa aktiboak”  sustatuz, 

komunitateak eta jendar-
teak laguntza sarea ehun-
tzeari garrantzia handia 
bideratzen dio justizia fe-
ministak. Adibidez, erre-
paratzaileak izan dai-
tezkeen bideak zeintzuk 

diren galdetu behar litzaie-
ke biktimei, araberako neu-

rriak hartzeko. Zentzu berera 
joz, erasotuarentzat “segurtasun eta 

lasaitasunerako bermeak” sortu behar 
direla ere diote.

Elkatasun, babes eta segurtasun giro 
horretan, kultura ez punitiboaren bidea 

errazago osatu ahal izateko. Hain zu-
zen, zigorrean oinarrituriko joera baz-
tertzea beharrezkotzat daukalako eredu 
honek. Erantzunak mina jaso duten per-
tsonen “beharrizanak bermatzeko”  eta 
prozesuaren “izaera erreparatzaileak” 
segurtatzeko bideak liratezke. Beti ere, 
bortizkeria berriz ez gertatzeko bermea 
segurtatuz.

zigor justiziatik aldendurik
Kultura punitiboa kolokan jarriko duen 
lanketa bat hasteko beharra ikusten du 
Justizia Feminista Mintegiak. Ez da lan 
erraza eta hori ere badakite. Baina  zaila 
izan arren, egingarria ere badela diote, 
feminismoak ondoko ahalmena duela-
ko: pentsamenduen logikak aldatzeko 
gaitasuna. Baina kontuz, planteaturiko 
biraketa antipunitibistak “ez du zeri-
kusirik inpunitatearekin edo isiltasuna 
ezartzearekin”, Esteban eta Etxanok argi 
utzi zutenez. Ariketa errazteko bidean, 
prozesu honetan gure buruari zein jus-
tizia mota nahi dugun galdetzeaz gain, 
eguneroko indarkeria kasuen aitzinean 
emandako erantzunei buruz gogoetatze-
ra deitu zuten. 
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Justizia banatzen 
den zerbait baino 

eraikitzen den zerbait 
denaren ideiarekin bat 

egiten dugu”
Justizia feminista 

mintegia

aUToDefenTsa eTa JUsTiZia feminisTa UKan DiTUZTe HiZPiDe eUsKaL HeRRiKo v. JaRDUnaLDi feminisTeTan.
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Gatazken kudeaketaren ardura ko-
lektibo horrek baliabide asko eskatzen 
ditu, bai materialak, bai pertsonalak. 
Baita kontzientzia hartze asko ere: “In-
portanteak dira barrura zein kanpora 
begirako prozesuak, indibidualak zein 
kolektiboak: erruarekin, minarekin, di-
ferentziekin edota gatazkekin dugun ha-
rremana lantzea eta prozesuak ebalua-
tzeko eta abiatzeko tresnak sortzea”.

Komunitatearen parte izaki, mugi-
mendu feministaren zereginak ere az-
pimarratu zituzten: batetik, jendartean 
ideologikoki eragitea eta bestetik, eralda-
keta prozesuan parte hartzea. Jendarte-
ko sektore guztietan, orain arte egin ohi 
duen bezala: akuilu eta iraultze funtzioan 
segituz. Beti ere, erakunde publikoei da-
gokien ardurak exijitzen jarraituz. Zu-
zenbide arloan ere, “borroka sinbolikoa” 
ematea garrantzitsutzat daukate, lege-

dian eta diskurtso juridikoan dagoen po-
sizio maskulinoa iraultzeko.

Azken hamabost urteetan hamaika 
erantzun mota garatu dira feminismotik: 

indarkeria matxisten aurkako ekimen 
edota protokoloak, zein prebentzio eta 
formakuntza anitzak, demagun. Guztiak 

kontuan hartzekoak eta guztiak logika 
antipunitistak isiltasunaren sinonimo 
ez direnaren frogak. Justizia eredu honi 
buruzko gogoetan parte hartzeko gomi-
ta luzatu eta mikrofonoa F.A.R.R.U.K.A.S 
(Feministas Autónomas Revolucionarias 
y Ruidosas Unidas Kontra las Agresio-
nes Sexistas, Eraso Sexisten Aurkako Fe-
minista Autonomo, Iraultzaile eta Za-
ratatsuak) taldeko kideei pasa zieten. 
Ekintza zuzenaren hautua plazaratzeko 
espazioa eskainiz.

Azken aldi hauetan babes zabala ja-
sotzen duen bidea dugu autodefentsa fe-
ministarena. Forma ezberdinak ditu eta  
Euskal Herrian geroz eta ikusgarriagoa 
bazaigu ere ez da berria. Agian, indarra-
ren sinbologiak berreskuratu eta norba-
nakoak daukan ahaltasuna argira ekarri 
izanak du horrelako zirrara eta babesa 
eragiten. Erasoari erantzuteaz gain, era-
soekin bukatzea du helburu bide horrek. 
“Ez dugu genero maskulinoak izua senti-
tzerik nahi, bai, aldiz, erasotzaileek: era-
so egin ez diezaguten nahikoa ikara sen-
ti dezaten nahi dugu”, irakurri daiteke 
F.A.R.R.U.K.A.S taldearen manifestuan. 
Beldurra aldez aldatzeaz gain, beldurra-
ren feminizazioa deitoratu ohi du mugi-
mendu feministak, sentimendu eraikia 
dela erakutsiz.

Autodefentsarako bidean, sentimen-
du hau politizatzeko beharra ikusten 
du Elsa Dorlin filosofo feministak: “Bai, 
beldurra hor da eta guztia egina da sen-
timendu horretan fokuratzeko, baina 
beldurraz gain, beste sentimendu anitz 
badira. Kontua da, gainbaloratzen du-
gula beldurra, horretara bideratzen gai-
tuelako botereak”,  ARGIAri eskainitako 
elkarrizketan irakur daitekeenez. Bel-
dur hori lantzeko beharraz gain, koadro 
afektibo guztiari so egiteko garrantzia 
azpimarratzen du Dorlinek. 
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bortizkeriaz desjabeturik
Feminismoak gomendaturiko deserai-
kitze prozesu horren harira, aldaketa 
bideratzeko oharpen garrantzitsua pla-
zaratu zuen oholtzatik Medeak taldeak: 
“ Ez gara ahulak, bortizkeriaz desjabetu 
gaituzte”. Hori horrela da: indartsu ga-
renaren segurtamena eta konfiantza 
deseraiki digute. Horretaz kontziente, 
ahultasuna eta bortizkeria “desnatura-
lizatzeko” beharra plazaratu zuen. Erai-
kuntza hau ideologia baten barnean ko-
katzen dela azaldu ohi da autodefentsa 
feministaz aritzeko orduan. Iruditegi 
horren arabera, emakume baten gorpu-
tza sexualki gizonen eskura da, bortizki 

erabili eta bortxatu daitekeen objektu 
gisa ikusia. 

Iruditegi hau deseraiki eta berriak 
eraikitzeko tresnak asmatzen, garatzen, 
zabaltzen dabil etengabean mugimen-
du feminista. Iruditegi berritik autode-
fentsa eta justizia feministaren bidea 
errazagoa izaten delako. Noski, jardu-
naldietan behin eta berriz argitu izan 
den gisara, bakoitzak ditugun zapalkun-
tza eta pribiligioei ere begiratu behar 
zaie. Eraso matxista baten aitzinean ere 
emakume guztiak ez direlako kokapen, 
indar eta ahuldade berekin. 

Bilgune Feminista azken urteetan 
lantzen dabilen osatze feminista ere 

dugu autodefentsaren parte. Ertzak 
eta deserosotasunak erdigunera era-
man eta ahalduntzea bilatzea du helbu-
ru, beti kolektiboan eta feminismotik, 
“maitasunetik, ongi izatetik eta plaze-
retik”. #Nierebai gisako ekimenak ere 
badira bideak: ahaldunduta, erasotuen 
hitza askatu eta publikoki erasotzaile 
gisa kokatzen duelako erasoaren egile 
den gizona. Isiltasunarekin bukatu eta 
intimitatetik plaza publikora erama-
ten duelako arazoa. Nola ez, azaroaren 
25a kari, ezker eskuin burutuko diren 
elkarretaratzeak ere dira indarkeria-
rik gabeko bizitzen helmugara heltzeko 
geltoki. 
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GaUR eGUnGo JUsTiZia eReDUaK emaKUmeen eGia eTa sinesGaRRiTasUna ZaLanTZan JaRTZen DiTUeLa DeiToRaTZen DU mUGimenDU feminisTaK.
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2005. urtean Manuel Fraga Galiziako 
Xuntako presidentea zen. Zuek 
abesti konprometituak kantatzen 
zenituzten, eta galizieraz.
Orduan galiziera sustatzen zuen edozein 
adierazpidek bezala, guk ere nabarmen 
sufritu genuen alderdi popularrak ins-
tituzioetatik praktikatutako kazikismoa. 
Guretzako apenas zegoen espaziorik. 
Urte berean etorri zen Fragaren porrot 
elektorala. Galiziako mugimendu aber-
tzalea lehen aldiz iritsi zen gober-
nura, PSGrekin [Galiziako Al-
derdi Sozialista] lortutako 
hitzarmenaren ostean. 
Aldaketa hark asko la-
gundu zuen galiziera 
ikusgarri egiten, izan 
musikan, literaturan 
edo komunikabideek 
hizkuntzarekiko zuten 
jarreran. PPk urtetan in-
posatutako eredua pitza-
tzen hasi zen.

komunikabideen jarrera aldaketa 
aipatu duzu.
Galizieraz sortzen zutenentzat biziga-
rria izan zen komunikabideen aldaketa. 
Hein batean, eszenatoki politiko berriak 
hauspotuta hasi ziren gu bezalako tal-
deak irratietan jartzen. Galizieraz egiten 
zen produkzio kulturala normaltasunez 

kontsumitzeko baldintzak sortzen hasi 
ziren. Guretzat armairutik ateratzea 
izan zen. Hurrengo hauteskundeetan 
Feijóoren [PPko Alberto Núñez Feijóo, 
Xuntako presidentea 2009tik] etorrerak 
prozesua nabarmen geldotu bazuen ere, 
2005eko aldaketa politiko hark sorturi-
ko arrakala balorean jarri beharra dago. 
Ezinbestekoa izan da galizieraz sortzen 
dugunontzat.

Martín Códax da Música saria 
irabazi zenuten 2014. urtean. 

Aukera probestu zenuten 
galiziar kulturak bizi 

duen egoera prekarioa 
salatzeko.
Saria gure ibilbideari 
aitortza izan zen. Esze-
natokira saria jasotze-
ra igotzea beti da polita. 

Guk unea probestu ge-
nuen sarietara etorri ziren 

gobernuko ordezkariei gau-
zak argi esateko. Ezin da onar-

tu Martín Códax saria erakunde gali-
ziarren aurpegi garbiketarako tresna 
bihurtzerik. Gure kulturak bizi duen 
egoera hobetzeko ausardia behar da 
eta Galiziako Gobernua ez dago para-
metro horietan, alderantziz, galiziera, 
erakundeek bultzatzen duten homo-
geneizazioaren aurrean lubaki bihurtu 

da. Aldarriek hor egon behar dute, ezin 
gara laguntasun merkeetan erori.

rockaz haratago, azken urteetan 
Galizian hip-hopak indar handia 
hartu du.
Benetan pozgarria da Galizian gertatzen 
ari dena bizitzea. Garai oso aberatsean 
gaude, horren adibide dira Rebeliom do 
Inframundo, Ezetaerre, SonDaRúa eta 
Dios Ke Te Crew taldeak. Askok, galizie-
raz kantatuz, herrialdetik kanpo oihar-
tzun handia lortu dute. Talde horiek hiz-
kuntzaren gatazka lehen planora ekarri 
dute. Errimarik ez zaigu falta.

Bestalde, garaiak eta garaiak izaten 
dira. Gaur egun gazteak gertuago daude 
doinu elektronikoagoetatik. Rockari be-
giratzen badiogu, oraindik erreferenteak 
hor daude, jaialdi askotan kartel buru 
izaten jarraitzen dugu. Atxikimendua 
beraz badago, agian hori falta zaio rapari  
benetako erreferentzialtasuna lortzeko, 
kartel buru izatera igarotzea.

euskal Herrira itzulita, usurbilen jo 
zenuten azken kontzertua. Berezia 
omen da zuentzat euskal Herrian 
jotzea.
Euskal musika eragin argia izan da gu-
retzat. Negu Gorriak, Kortatu eta Berri 
Txarrak, adibidez, oso gertutik jarraitu 
izan ditugu. Garate Studiosen grabatu 

2005ean nao rock talde galiziarra (a estrada, Pontevedra) sortu 
zutenetik bertan ari da abesten Pablo Carracedo Jasper. Urte askotako 

musika ibilbidea du, betiere konpromiso politiko eta sozialari 
lotuta, eta galiziera ardatz hartuta. irakaslea ere bada. musikan eta 

hezkuntzan, galizieraren osasunaren termometroa jarri du. abenduan 
nao taldeak ia hamabost urteko ibilbideari agur esango dio.

pablo CarraCedo jasper

  XuBan ZuBiria ElEXpE

Gaur egun, Feijóoren 
gobernuaren aginduz, 

ezinezkoa da matematika 
edo fisika galizieraz 

ematea Bigarren 
Hezkuntzan”

Galizierari hezkuntza eta kalea 
hartzea falta zaizkio”
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izanak hemen jotzeko aukera ekarri 
zuen. Sarri etorri gara Euskal Herrira. 
Zenbait gune autogestionatu ezagutu 
ditugu. Usurbilgo jaietan lagunez ingu-
ratuta jotzea oso berezia izan da.

Musika alde batera utzita, irakaslea 
zara, eta azken hauteskunde 
europarretan BNGko zerrendetan 
joan zara. Apenas ikas daitekeen 
galizieraz hezkuntza sisteman. 
Hizkuntzaren aldeko borroka 
zertan da? 
Borroka beharretik sortzen da, orain-
dik galiziera gutxi dago eskoletan. 
Gaur egun, Feijóoren gobernuaren 
aginduz, ezinezkoa da matematika edo 
fisika galizieraz ematea Bigarren Hez-
kuntzan. Haur Hezkuntzan dugun sis-
temaren erruz, galizieraren presentzia 
are ahulagoa da, hirietan batez ere. 
Ama hizkuntza galiziera duten umeak 
egoera oso zailean uzten ditu. Txikita-
tik galiziera ukatzen badiezu, gerora 
oso zaila da beraiengan hizkuntzareki-
ko lotura sortzea.

ikastolen antzera, herri ekimene-
ko Semente ikastetxeak ugaltzen ari 
dira, galizierazko irakaskuntza ber-
matzeko. Nola baloratzen duzu es-
perientzia?
Ulertu behar da Galizian eskola pu-
blikoaren aldeko borroka mugimen-
du sozialaren oinarrian dagoela. Beste 
hainbat lankidek bezala, eskola publi-
koa galiziera sustatzeko beste tresna 
eraginkor moduan ulertzen dut. Lehen 
aipatutako oztopoak badirela ahaztu 
gabe, irtenbideak duala izan behar du. 
Semente eskolak sustatzen jarraitu 
behar dugu, eskola publikoa hizkun-
tzaren berreskurapenean kapitala dela 
ulertuta. Borroka honetan eskola pu-
blikoa ezin da alboratu. Zailtasun guz-
tien gainetik, galiziar abertzaletasunak 
bietan eragiten jarraitzeko hezkuntza 
estrategia duala garatu beharra dauka. 
Estrategia bikoitz horrek ikuspegi fe-
minista, laikoa eta anitza izan beharko 
du ezinbestean.

Zein etorkizun du galizieraz sortzen 
duenak?
Ez gara inoiz pesimistak izan. Musikari 
dagokionez, galiziera errima eta ere-
muak berreskuratzen ari da. Kulturatik 
ematen ari den berreskurapena oinarri, 
hezkuntza eta kalea hartzea falta zaigu. 
Baldintza batzuk badaude, besteak bo-
rrokaren bidez sortu beharko dira. 

NAo MuSikA TALDeA
Behetik gora: gustavo Brea Gus (gitarra), Antón Fernández Torroncho (baxu-jotzailea), 
Pablo Carracedo Jasper (gitarra eta ahotsa), x. ramón iglesias Amós (bateria).
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Parte-hartzea zertarako? Lehia-
korragoak izateko edo demokra-
tikoagoak izateko? Galdera hori 
mahairatu genien duela bost 

urte Larrun aldizkariko mahai-inguru 
batean hainbat solaskideri. Orduan, 
oraindik ez zen ezaguna “Enpresa Kul-
tura Berria” kontzeptua, Gipuzkoako 
patronalaren eskutik merkaturatua 
–”denok arraunean norabide berean”–, 
baina lehen kontraesanak antzema-
ten ziren: “Nola da posible guztiok 
parte-hartzearen ideian interesaturik 
egotea oso helburu ezberdinak ditu-
gunean?”, galdetzen zuen Beñat Ira-
suegi OlatuKoopeko kideak. Parte-har-
tzea aho biko ezpata izan daiteke, eta 
enpresek zentzu demokratikoan era-
biltzeko programa abiatu dute Bete-
rri-Buruntzan.

Parte-hartzean oinarrituriko en-
presen ekosistema bat sortu nahi du 
Beterri Saretuz programak. Hernani, 
Lasarte, Andoain, Usurbil, Astigarraga 
eta Urnietak osatzen duten eskualdeko 
enpresa talde baten ekimena da –tar-

tean da ARGIA–, Beterri-Buruntza Uda-
lak erakundeak eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak lagundua; harreman sare 
baten bidez, ekonomiaren demokrati-
zazioan urratsak ematea da azken hel-
burua. Azaroaren 7an lehen jardunaldi 
bat egin zuten Hernaniko Orona-Ideon, 
enpresen esperientziak ezagutu eta 
ekarpenak jasotzeko, eta ikasturtean 
zehar saio gehiago egingo dituzte par-
te-hartzearen inguruko gidaliburu bat 
diseinatu asmoz.

Ekimenaren lurra ongarritzen den-
bora gehiago daramate ordea. Joan den 
urtetik ari dira biltzen eskualdeko en-
presa eraldatzaileen sarea eta nodoa, 
epe luzeko ikasketa prozesu baten bai-
tan. Hortik sortu zen partaidetza de-
mokratikoa sustatzeko programa mar-
txan jartzeko ideia.

Orona-Ideoko lehen jardunaldiaren 
ondorio nagusietako bat izan zen par-
te-hartzearen zutarri nagusia jabetzan 
dagoela: “Norena da enpresa? Hori da 
galdera nagusia”, azpimarratu zuen Ai-
tor Bengoetxea GEZKI institutuko zu-

zendariak aurre-hitzaldian (ikusi 35. 
orrialdean). Baina beste gako batzuk 
ere azaleratu ziren: lurraldearekiko lo-
tura mantentzea, langileen bazkidetza 
prozesuak eta erritmoak errespeta-
tzea, soldatak eta ardurak banatzea…

krisialdietatik sortu,  
krisiei aurre eginez hazi
Ekonomia sozialean diharduten bost 
enpresetako ordezkariek hitz egin zu-
ten Hernanin (Talleres Mitxelena, Ka-
teaLegaia, TaPuntu, Fagor Ederlan eta 
ARGIA), ohikoak ez diren barne gaiez. 
Horietako askoren kasuan krisi garaie-
tan ondu dituzte ekonomia sozialaren 
erroak eta langileak ahalduntzeko pau-
soak eman dituzte pixkanaka.

Victorio Luzuriagak Usurbilen sor-
turiko laminazio plantak 80ko hamar-
kadako krisiaren birmoldaketa jasan 
eta Fagorrek erosi zuen. Kooperatiba 
bihurtzeko prozesu luze bati ekin zioten 
orduan eta hainbat urteko gorabeheren 
ostean, 2011n Fagor Ederlanen integra-
tzen hasi ziren langileak, bazkide bezala.

LANGILEEN PARTE-HARTZEA

  urko apaolaZa avila       Bira produkZioak

Lan-harremanen esparruan, langileek 
enpresetan duten parte-hartzea funtsezko 
gaia bihurtu da erakunde askorentzat. 
Baina nolako parte-hartzeaz ari gara? 
Jabetza, lurraldea, erabakitzeko gaitasuna… 
osotasunez parte-hartzeko enpresa 
demokratikoen ekosistema sortu nahian ari 
dira Beterri-Buruntza eskualdean.

norena da 
enpresa? 
Hori da galdera 
nagusia
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“Parte-hartzearen kontu horrek 
aldatu gintuen –dio Ruben Trincado 
Usurbigo Fagor Ederlaneko pertso-
naleko arduradunarenak–. Jabetzan, 
kudeaketan eta emaitzetan nor izate-
ra pasa ginen. Lehen ez genuen ezer 
esaterik, oinarrizko lanetan aritzen 
ginenek ere aurretik ezarritako il-
doei jarraitzen genien eta ez zen hain 
demokratikoa. Eta horrek bai alda-
tu gintuen”. Atzeraldi Handiaren urte 
gordinak igarota, 2015ean, Usurbilgo 
lantaldearen %70 bazkidea zen: “80ko 
krisiarekin apenas sartu zen jenderik, 
eta erretiroa hartzen hasi zirenean, 
berriak bazkide bezala sartzen ziren”. 

Hernaniko Talleres Mitxelenan ere 
80ko hamarkadako krisi latz baten on-
dorioz erabaki zuten langileek enpresa 
euren esku hartzea, jabeetako batek 
bere buruaz beste egin eta anaiak uz-
tea erabaki zuenean. Alaitz Tolosak 
azaldu du egoera: “Langile guztiak es-
kualdekoak ziren, gizarte kontzientzia 
handikoak, ezkertiarrak eta belaunaldi 
berekoak. Elkartasunean hartu zuten 
erabakia, bai herrian eta baita beraien 

artean ere. Hori gakoa izan zen”.
Hasiera batean lan-sozietate  izan 

bazen ere, 2000. urtean kooperatiba 
bihurtu zuten: “Arrazoia? Krisi gehia-
go izan zituzten eta konturatu ziren 
kooperatiba izaera zela aukera baka-
rra negozioak martxan jarrai zezan: 
jabetza partekatu, baina ez soilik eu-
ren artean, baita etorriko ziren berri 
guztien artean ere”, dio Tolosak. Onura 
ekonomikoez gain, beste balore ba-
tzuen arabera ere jokatzen zuten eta 
orain horiek berreskuratu nahian ari 
dira Mitxelenan. 

Esaterako, aurten enpresak hiruro-
gei urte bete dituela eta, sokadantza 
batekin ospatu dute eta langile ohiak 
ez ezik, haien bikotekideak ere gonbi-
datu dituzte dantzara, lan erreproduk-
tiboa aitortzeko: “Elkarri begiratu eta 
esaten zuten, ‘bai, guk ere egin genuen 
bastante’”. 

ARGIAk ere mendeurren festan so-
kadantzarekin sinbolizatu zuen bere 
parte-hartze eredua, herritarrei irekia. 
Duela 40 urte kaputxinoen eskueta-
tik langileenera igarotzean egoera oso 

BoST eSperieNTZiA. HeRnaniKo oRona-iDeon eGinDaKo JaRDUnaLDian, PaRTe-HaRTZean iZanDaKo 
esPeRienTZia aZaLDU GenUen esKUaLDeKo BosT enPResaK.

Aitor Bengoetxea gEzki-ko 
zuzendariak parte-hartzea-
ren inguruan legeek dituzten 

mugak eta aukerak azaldu zituen 
hernanin, ahoan bilorik gabe: “Lan
-zuzenbidea Estatuaren eskumen 
esklusiboa da eta parte-hartzea-
ren gaian ere berak du arkatza”. 
Ohartarazi zuen legeek ez dute-
la asko laguntzen eta enpresaren 
“bertikaltasuna” bere egiten dute-
la: “sistema klasikoan zein da lan-
gilearen parte-hartzea enpresan? 
Lan egitea. hortik aurrera dena 
malda gora da… Baina mendiak 
igotzea gustatzen zaigu”. hala, le-
gegilea oso zuhurra izan arren, 
parte-hartzearen gaian “zelaia za-
balik” dagoela ere azaldu zuen. 

Bere esanetan, enpresaren ja-
betzan dago gakoa,  “baina ho-
rregatik da sozio-politikoki hain 
zaila lortzen”, gaineratu zuen. 
Lan-sozietate eta kooperatibek 
parte-hartzea euren dNAn txer-
taturik izan dezaketen arren, bes-
te enpresetan ez da hala, “hor jo-
katzen da partidua”. Langile eta 
enpresaren arteko akordioa lor-
tzea izan liteke bidea, baina “al-
debiko konfiantza” gabe nekez 
egingo da aurrera.

Bengoetxearen ustez, esta-
tuak arkatza izan arren “ez due-
nez ezer egiten”, beste eragile 
eta erakundeengan dago par-
te-hartzea “gutxienez” sustatzea-
ren ardura eta erronka.

ZuZenbideA eredu 
bertikAlAren Alde
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9 €

Historia gurea da, 
jendearena. 
Gogoratu, partekatu 
eta zabal ezazu 
egunero ahaztu 
behar ez den mundu 
zati bat. Argiarekin 
egunero efemeride bat.

azoka.argia.eus 

943 37 15 45

Eskuratu 
2020 egutegia

+ 4 € bidalketa gastuak

zaila bizi izan zuten astekarian geratu 
zirenek, eta haien militantzia eta kon-
promisoa funtsezkoa izan zen komuni-
kazio proiektua iraunarazteko. Azken 
urteetan ARGIAn soldatak berdindu 
eta egiturak horizontalago bihurtzeko 
emandako pausoak ezin litezke ulertu 
iragan hori gabe. 

Baina soldatak berdinduta nola era-
karri talentua? Hori izan zen jardunal-
dian jaurtitako galderetako bat. Fagor 
Ederlanen lanpostuaren araberako sol-
data badute ere, zenbait kasutan bes-
te enpresetan baina gutxiago jasotzen 
dute: “Denak berdin izate horrek ara-
zoak sortu dizkigu langile kualifikatuak 
lortzeko, balioak hor daude, baina di-
ruak asko agintzen du”, dio Trincadok. 
ARGIAren kasuan, soldatak berdintze-
ko gakoa arduren banaketa izan zen, 
eta horrek sortzen duen motibazioa.

noiz, zer, nork erabaki
Langileen parte-hartzea bermatzeko, 
informazio fluxu gardena antolatzea da 
giltzarrietako bat. Marketing digitala 
lantzen duen Usurbilgo TaPuntu en-

presan ez dute eredu bat horretarako, 
baina bai “gure egiteko modua”, Mikel 
Olaizen esanetan. “Proiektu hau jaio 
zen hiru lagun elkartzean unibertsita-
teko kafetegian gure denbora librean, 
ez dugu kanpoko tresnarik erabili, 

naturalki atera zaigu”. Baina irizpide 
garbi batzuk badituzte, erabakiguneak 
zein diren eta zein ez adibidez: “Wha-
tsappa ez da erabakigune bat eta ka-
fea hartzeko unea ere ez –dio Olaizek–. 

Dena erabaki daiteke, baina ez edozein 
unetan eta edonola”. 

Olaizen ustez beste arazoetako bat 
da denek ez dutela erabaki nahi, edo ez 
dena behintzat. Eta horrek lotura estua 
du bazkidetza egiteko prozesuekin eta 
langileak hainbat balioren arabera for-
matzearekin. Fagor Ederlanen, adibi-
dez, formazio espezifikoak eta txosten 
berezituak egiten dituzte bazkide izan 
behar duenarekin. Talleres Mitxelenan, 
aldiz, hutsunea sumatzen dute arlo ho-
rretan: “Balio du? Ba barrura… esaten 
genuen orain arte –azaldu du Tolosak–, 
eta horrela lortu genitzakeen bazki-
deak benetako izaera kooperatibista 
ez zutenak”. Egoera horiek aldatzeko 
prozesu oso bat diseinatzen ari dira 
orain Hernaniko lantokian. Zentzu ho-
rretan, TaPuntukoei oso garrantzitsua 
iruditzen zaie “pertsona ezagutzea” eta 
norberaren erritmoak errespetatzea.

Nolanahi ere, mantsoago edo azka-
rrago, denak ados daude etengabeko 
zaintza eta aldaketak behar direla par-
te-hartzean eta barne demokrazian oi-
narritutako enpresak lortzeko. 

Parte-hartzean 
oinarrituriko 
enpresen ekosistema 
sortu nahi du Beterri 
Saretuz programak 
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JakoBa ErrEkondo
jAkOBA@BiziBArATzEA.EUs

Uztarriak herrestan narra bezala, 
neguko giroa dakar kurrilo lainoak 
atzean. Kurrilo lerroak zeruan sen-

titzean, buila batean, hotza zetorrela 
esaten ziguten umetan. Kurrilo pasea 
entzungarria da, builaka, elkarri errie-
tan balihoaz bezala. Entzungarria bezain 
ikusgarria da, burukoaren atzean lerro
-lerro zerua marrazten dute, hirukia hi-
rukiaren atzetik osatuz. 

Hiruki forma duelako “are kurrilo” 
esaten zaio are berezi bati. Arearen zu-
rezko arretxean sartuta dauden are-hor-
tzek hiruki forma hori egiten dute lu-
rrean. Kurriloen lerro-lerroa. 

 Are kurriloak aretu duen lurrean gau-
za asko erein edo landatu daiteke urtesa-
soi honetan. Azaroa eta abendua, udaz-
ken-udazkena, erein eta landatzeko garai 
aproposa da, oso. Laboreak orain ereiten 
dira; baita neguko lekadunak ere, baba 
(Vicia faba) eta ilarra (Pisum sativum). 
Tipula (Allium cepa) ere orain landatzen 

da. Baratxuria (Allium sativum) ere orain 
ereiten da. Erein edo landatu? Izan ere 
ez da hazia ereiten, baratxuri buruaren 
zati bat sartzen da lurpean. Zati horri 
gure etxean begia esaten zaio, baratxu-
ri-begia. Izen ugari du: baratxuri-izter, 
baratxuri-xixter, baratxuri-azpi, baratxu-
ri-atal. Azkenaldi honetan azken hori ho-
besten da; atala, alegia. 

Paseko kurriloa hegoaldeko lur jorietan 
amaitzen da, negurako nahiko jaki izan-
go duten tokietan. Iberiar penintsularen 
erdialdera zientoka mila izaten dira negu-
ko turismoa egiten. Europa iparraldeko 
negu hotz eta ilunari ihesi doaz harantz, 
baina baita bazka ederra izango dutelako 
ere. Kurriloaren zikloa ezkurrari lotua dela 
esan ohi da. Kurrilo pasea ezkurra heldua 

dagoenean gertatzen da. Bata hegoalde-
ra bultzatzen duen eguraldi berak bestea 
heltzen du. Kurriloaren dietaren osagai 
garrantzitsuena ezkurra da, Quercus jen-
dearen ezkurra: artea (Q. ilex), artelatza (Q. 
suber) eta haritzak (Quercus spp.). 

Ezkurraz gain laborea ere maite du 
kurriloak. Udazkenaren erditik atzera 
labore soroak ereinda izaten dira. Hazi 
mordoa lurrean kurriloaren mokoeran. 
Lur gainean geratu direnak jaten dituz-
tenean gaitzerdi; gose badira, ordea, 
bere moko luzearekin lurpea ere ederki 
miatzen dute. Zenbaitetan kalte handiak 
eragiten dituzte. 

Kurriloak pasean direnez, ezkurrak 
heldu dira. Eta laboreak eta ezkurrak erei-
teko sasoia da. 

Ectoedemia generoko 
sitsak gai kimiko bat 
jariatzen du, neguan ere 
landarearen hostoari 
berde eta bizi eutsiz. 
argazkian, lertxunaren 
hostoan ageri da.

haziak eta kurriloak

 

NAFARROAKOA

sasoikoa ... 

bertakoa ...
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GaraZi ZaBalEta
@TirikiTrANN

agroekologian eskala jauzia 
egiteko zer komunikazio 
estrategia behar da?

Euskal Herriko Unibertsitatea eta En-
tretantos Fundazioa elkarlanean ari-
tu dira aurreko ikasturtean ekoizpen 

eredu agroekologikoen egungo komuni-
kazio estrategiak eta aurrera begira lan-
du litezkeen aukera berriak aztertzen. 
Ikerketa publiko egin eta Agroekologian 
eskala jauzia emateko komunikazio estra-
tegiak liburuxka argitaratu dute orain –bi-
zibaratzea.eus webguneko liburutegian 
dago irakurgai–. Hiru lekutan egin dute 
lan: Madrilen, Valentzian eta Nafarroan.

komunikazioa giltzarri
Mirene Begiristain EHUko ikertzailea 
proiektu honetan aritu da lanean, eta 
ikerketa egiteko ideia nondik bururatu 
zitzaien azaldu digu: “Agroekologiak he-
dapena izan dezan, bisibilizatzeko eta 
erakargarria egiteko ezinbestekoa du ko-
munikazioa, eta baita elikadura sistema-
ko eragileen eta komunitatearen arteko 
harremanak aktibatzeko ere”. Kanpo ko-

munikazioan jarri dute arreta ikerketa 
honetan: kontsumitzaileekin, banatzai-
leekin, elkarteekin edota herritarrekin 
zer nolako komunikazioa egiten den es-
parru agroekologikotik, eta eskala jauzia 
garatzea lagundu dezaketen komunikazio 
estrategiak aztertzea izan dute helburu. 

Hiru planotatik aztertu dituzte egun-
go komunikazio estrategiak: proiektu 
agroekologikoek martxan dituztenak, 
politika publikoetatik abiatzen direnak 
eta elikadura banaketa konbentzionalek 
eginak. 170 dokumentu baino gehiago 
aztertu dituzte, eta elkarrizketa sakonak 
eta foku taldeak ere egin dituzte hainbat 
esparrutako jendearekin: ekoizleak, ba-
naketaren esparrua, elkarteak, komuni-
kazio mundua… 

ondorio nagusiak
Elikadura sistemako eragile guztiak ados 
agertu dira komunikazioak agroekologia-
ren garapenean duen garrantziaz, baina 

ikuspegi ezberdina azaldu du bakoitzak. 
Ekoizle agroekologikoek euren burua 
komunikazio tresnetan profesionalizatu 
beharra ikusi dute, kontsumitzaileekin 
harreman estuagoa izateko. Baina aldi be-
rean, haien helburua eraldaketa soziala 
ere badenez, komunikazio estrategiak ez 
dituzte komunikazio konbentzionalaren 
bide beretik ulertzen. “Banaketa enpre-
sa handiek irudiak oso landuta dituzte, 
landa eremuko irudi bukolikoak erabil-
tzen dituzte, eta zentzu horretan askoz 
garatuago dute komunikazio estrategia 
ekoizpen agroekologikoek baino”. Sekto-
re agroekologikoak ez du alde horretatik 
jotzea ikusten, baina komunikazio estra-
tegien bidean erronka argi bat identifika-
tua dute: agroekologiari lotutako mezuak 
normalean ongi landuak direla ikusten 
dute, baina zenbaitetan agroekologiaren 
kontzeptua konplexuegia dela. Beharrez-
ko ikusten dute, beraz, hizkuntza parteka-
tu eta ulergarriagoa sortzea”. 

Sasoian sasoikoa ekoizten da. 

Ez du transgenikorik onartzen.

Ongarri naturalak erabili eta herbizida 
eta pestizida sintetikoak sahiesten ditu.

Abereen ongizatea ziurtatzen du.

Biodibestsitateari eusten dio.

Elikadura-balio handiagoa du.

Tokikoa defendatzen du.

Berme bikoitza dauka.

agroekologia kontzeptua konplexuegia dela 
eta hizkuntza ulergarriagoa sortzeko beharra 
dagoela ondorioztatu du sektoreak.
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aPiKa infoRmaTiKa

Teknologia erresistentzia 
tresna gisa

Historiaren injustiziak horreta-
ratua, inperialismo hitza de-
bekatua diogu ahoari. Gain-

ditutako garai batekoa da. Berririk 
gabeko albisteak ditugu honezkero 
Zisjornadia, Gaza, Ramallah. Pales-
tinar hildako. Misilak suntsi. Asen-
tamendu. Kolono hitzak ere galdu 
egin du jatorrizko kutsua. Alabaina, 
Estatu inperialista baten aurkako 
matxinadarik modernoenetako bat, 
Intifada, zor diegu palestinarrei. Is-
raelgo politikaren dama handiak, 
Golda Meirrek, arabiarrak gorro-
to zituela aitortu zuen, arabiarrek 
–palestinarrek bereziki– behar-
tu egiten zituztelako israeldarrak 
gaiztoak izaten: “Barkatzen ahal 
diegu arabiarrei gure haurrak hil-
tzea, baina ezin diegu barkatu gu 
behartzea beren haurrak hiltzen”. 
Non ote daude, zer ari ote dira Gar-
bine Ubedaren azalak dakartzan 
amaren seme-alabak? Sateliteei ha-
rrika, menturaz.

Intifadan, kazetariren batek –is-
raeldarra izaten ahal zen– David 
eta Goliathen mitoa eguneratu zuen 
mundu osorako “Davidek arabieraz 
hitz egiten du” esanez. Bai, arabia-
rrek behartu egiten dituzte israel-
darrak bekatu egiten, palestinarrak 
heroi izan daitezen. NBE beste bake 
plan bat ari da mamitzen. 

Argiaren inguruan enpre-
sa egitura bat eraikitzea 
izan zen 80ko hamar-

kadan kaputxinoen jabetzako 
Zeruko Argia eurenganatu eta 
Argia kooperatiba sortu zuten 
langileen asmoa. Hala, enpresa 
burujabe bat izatetik gertua-
go egongo ziren, aldizkaria-
ren biziraupen osasuntsuaren 
mesedetan. Apika informatika 
enpresa testuinguru horretan 
sortu zen, kooperatibista be-
rriak zorrari aurre nola egin 
pentsatzen zihardutenean, 
eta aldizkaria bera kaleratzea 
erronka handia zen garaian. 

Mundu mailako enpresa 
teknologiko boteretsueneta-
riko baten antzera, Apika ere 
bazterrean sortu zen, eraikin baten beheal-
deko lokalean. Donostian zegoen bulego in-
probisatua, eta handik hasi ziren 30 urte 
baino gehiago iraungo zuen ibilbidea hon-
tzen. Luken Goia lantaldeko kide erreferen-
teetako bat izan zen; Apika sortu eta hiru 
urtera buru-belarri sartu zen enpresan, ge-
rente izateko makilari helduz. Bera sartu ze-
nerako lankideak jada “langile modura” ari 
zirela dio, hasieran militantziari eta Argiari 
sostengua emateko premiari bideratzen bai-
tzitzaizkion osorik irabaziak. “Hasierako 
urteetan beste medioetan egiten zuten lan 
Apikako hainbat kidek, ezin baitzuten solda-
tarik poltsikoratu enpresa martxan jarri zen 
arte”. Argiari laguntza emateko propio sor-
tutako enpresa izanik, helburua kolektiboa 
zen, eta norberaren diru-iturriak bigarren 
mailako lehentasuna ziren. Joxe Mari Ostola-
zak askotan errepikatu duenez, garbi zuten 
euskarazko prentsa normalizatua egin nahi 
zutela, eta amets horri jarraiki, talde indar-
tsua zegoen helburua lortzeko. 

Juanjo de Marcos Poco, Simeon Barroso, 
Xabier Erro, Joxemi Zumalabe eta Joxe Mari 
Ostolaza izan ziren hastapeneko boskotea, 
Apikari izena eta izana jarri ziotenak. Lehen 
bien kasua azpimarragarria da: Argian ko-
laboratzen zuten Egineko langileak ziren. 

Ordenagailu sareak muntatzen aritzen zi-
rela aprobetxatuz, Argiarentzat bere siste-
ma propioa garatzeko erronka hartu zuten, 
gaurko begientzako itxura arraroko pantai-
lak eta zarata dezente ateratzen zuten tekla-
tuak bulegoetan justu-justu sartzen hasiak 
ziren garaian.

Softwareak sortu, gestio sistemak anto-
latu eta inportazio-esportazioan ari ziren 
agentzientzat azpiegitura informatikoak 
muntatzea izan zen Apikaren jarduna, beste 
hainbat zereginen artean. Neurrira egindako 
lanak izaten baziren ere, proiektuak ikuspe-
gi zabalagoarekin egiten zituztela dio Goiak, 
egindako lana hartzaile bakar batengana ez 
mugatzearren. Argiari sostengu ekonomi-
koa ahalbidetzeaz gain, Apikak bazuen ez 
hain ezkutuko beste asmo bat: Euskaldunon 
Egunkaria sortzerako sistema operatibo in-
dartsu eta fidagarria edukitzea. 

Apikari esker, teknologikoki zenbait he-
dabide handi bezain aurreratuta egon zi-
tezkela ikusten hasi ziren Argian, nahiz eta 
askoz baliabide gutxiago eduki eskura. Beste 
hedabideeetan baino gutxiago kobratuta, 
lan-talde txikiagoa edukita eta azpiegitura 
aldetik ere kaxkarrago ibili arren, teknologia 
berrietan ondo prestatuta egotea biziraupe-
nerako giltza izan da. 

aPiKa enPResaRen HasieRa GaRaieTaKo esKUoRRi BaT.



Lehengo astean iragarri ni-
zun, irakurle, Jenofa Berho-
koirigoin ez zela Argiak 

azken denboraldian egin duen fi-
txaje bakarra eta hurrengo aldiz-
kariaren zain egoteko, bigarren 
izena ezagutu nahi bazenuen. Ez 
dizut gehiago itxaronaraziko. Zi-
gor Oleaga da lan-taldeko kide 
berria. Tira, berria; akaso orain 
haserretu egingo zara Oleagaren 
izena azken hilabeteetan sarri 
ikusi duzulako orriotan eta web-
gunean, eta beste izen berriren 
bat espero zenuelako. Barkatu 
zure ilusioak zapuztu badizki-
zut, baina arabarrari oraindik 
ongi-etorririk ez diogu egin eta 
ondo merezia du.

Eleak mugimenduko kidea 
izan da Zigor Oleaga, Herri Ha-
rresien bueltan ibilitakoa. Egin-
dako ekintza horien jarraipe-
netatik sortu zen harremana 
Oleagaren eta Argiaren artean. 
Orain urte eta erdi inguru Argia-
ko kazetariren batekin hizketan 
ari zela Oleagak berak bota zion:“Inbidia 
ematen dit nola ari zareten Kataluniako 
egoera jarraitzen, gustura egingo nuke 
horrelako zerbait”. “Probatu”, bestearen 
erantzuna. “Nola probatu?”, harriturik 
Oleagak. “Hasi idazten, egin elkarrizketa 
edo erreportajeren bat”, segi zion kazeta-
riak. Hortik arabarraren lehen kolabora-
zioak Argian.

Kolaboratzaile zela denetariko gaiak 
landu dituela onartu digu. Duela lauz-
pabost hilabete eskaini zioten, aitatasun 
baja bat tarteko, erredakzioan ordezka-
pena egiteko. Tarte horretan aldizkarira-
ko gauzatxoren bat edo beste egin badu 
ere, batez ere argia.eus webgunea elika-
tzea izan da bere lana. “Jendearekin eta 
proiektuarekin oso gustura” aritu dela 
esan digu, baina “sufritu” ere egin duela 
aitortu du. “Lehen aldiz ari naiz kazetari 
lanetan, eta nire buruarekiko segurtasun 

falta sumatzen dut, bai teknologia alde-
tik, ez bainaiz oso ibilia sare sozialetan 
edo sareko beste hainbat programetan, 
bai idazkera aldetik”, adierazi digu. 

Niri behin esan zidaten, kazetari iza-
teko ez egiteko kazetaritza ikasketarik; 
beste zerbait ikasi, mugitu, ibili, eta gero 
kazetari izan nahi banuen hasteko idaz-
ten. Ez zuen arrazoi faltarik.

Aitatasun baja ordezkatuz betetako 
lanaldia bukatu zaio, baina erredakto-
re gisa jarraitzeko aukera ireki. Argian 
lan egingo duen lehen arabarra izanik, 
lurraldea du, neurri batean, eginkizun. 
Politika eta herri mugimenduen gaiak 
tentatzen dutela azaldu digu: politika, 
bereziki, alderdi edo erakundeetatik ha-
rago, zentzu zabalean ulertuz. 

Hautsak arrotzeko eremu zabala ire-
ki zaizu, Zigor. Ongi etorri, eta astindu 
erratza. 

   itsaso ZuBiria EtXEBErria
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Neguko fitxajeak (eta II)
AGENDA

EZ GARA NEUTRALAK 
Liburu aurkezpenak

Gorka Bereziartua egileak aurkeztuko du.
abenduak 7 

 areto nagusia durangoko azoka  16:00

BERDEA DA MORE BERRIA 
Liburu aurkezpenak

onintza irureta liburuaren egileak 
Katalunian hainbat hitzaldi emango ditu, 

katalanera itzulitako liburua 
(El verd és el nou lila) aurkeztuz.

azaroak 20 
 Col-lectiu rondan bartzelona   19:00

azaroak 21 
 llibreria synusian terrassa   19:00

azaroak 22 
 manresa   19:00

Durangoko azokan aurkeztuko du 
jatorrizko liburua. 

abenduak 5 
 areto nagusia durangok azoka  18:30 

111 HOSTOZ ETA ORRIZ JANTZI 
Liburu aurkezpenak

azaroak 23 
 duzunaritze    Egun-pasa 

aRGiaren mendeurren ekitaldien artean, 
Ehun urteko paisaian 111 pauso egun-pasa 

bereziaren baitan aurkeztuko dute 
liburuaren 22 egileetako batzuk diren 

Jakoba errekondo, sustrai Colina, itxaro 
Borda eta Pantxika maitiak. izena emateko: 

argiak100urte@argia.eus 
abenduak 6 

 areto nagusia durangok azoka   18:30
Jakoba errekondok aurkeztuta.

PAPE NIANG. HASIERA BERRI BAT 
Liburu aurkezpena

abenduak 7
 areto nagusia durangok azoka   13:00

mikel Garcia egileak aurkeztuko du.

xAPOKETAN KARTA-JOKOA
Aurkezpena

abenduak 5
 saguganbara durangok azoka   17:00

iñaki sanz-azkue eta eñaut aiartzaguena 
egileek aurkeztuko dute.
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naGorE 
iraZustaBarrEna 
uranGa

prismaren alde 
interesatua

Larsa (egungo Irak), 1922. Weld- 
Blundell ingeles espedizioko kideak 
antzinako Sumerko hiriaren arras-

toak induskatzen ari zirela, 20 cm-ko 
buztinezko prisma bat aurkitu zuten, 
lau aldetan zeinu kuneiformez beteta. 
Weld-Blundell prisma esaten zaio, edo 
Sumerko Errege-erreginen Zerrenda, na-
gusiki horixe idatzita baitago bertan.

Historialarientzat pagotxa izan zen 
hura, ustez, antzinako Mesopotamiari bu-
ruzko galdera askoren erantzuna, garai 
hartako hutsune zabalak kolpe bakarrean 
beteko zituen buztinezko historia liburua. 
Baina, luzaroan askok egiatzat hartu badi-
tuzte ere –besteak beste, antzinako edo-
zein fenomeno azaltzeko estralurtarrak 
erabiltzen dituzten sasi-historialariek; 
zenbait telebista katetan geroz eta oihar-
tzun handiagoa duten “aditu” horientzat 
Grial Santua da prisma–, zenbait histo-
rialarik erraz jarri dituzte zalantzan edo 
gezurtatu dituzte prisman idatzitakoak. 
Zerrendako lehen zatia lehen errege- 
erreginei dagokie eta ez du inolako oi-
narri historikorik, ezta egiaztatzeko bes-
te iturririk ere. Adibidez, Enmenluanak 
43.200 urtez agindu zuela dio, eta Dumu-
zidek 36.000 urtez –estralurtarrak ote?–.

Bigarren zatiko agintari batzuk exis-
titu zirela badakigu beste iturri batzuei 
esker, esaterako, Urukeko Enmerkar edo 
Gilgamesh. Zerrenda zati honetako erre-

gina bakarra ere, Kisheko Kug-Bau, exis-
titu zen, eta 20 urte inguruko erregealdia 
izan zuela dio oholtxo batean aurkituta-
ko idazkunak, baina prismak dio mende 
oso bat eman zuela agintean.

Hirugarren zatian agintari berrienak 
daude. Horiei buruz askoz informazioa 
gehiago bildu da hainbat iturrietatik eta 
datu horiek ez datoz bat prisman jaso zituz-
tenekin. Monarka batzuk ez dira agertzen 
zerrendan, Lagasheko Eannatum, adibidez. 
F.R. Kraus,  J.J. Finkelstein eta beste histo-
rialari batzuen ustez, zerrenda propio mol-

datu zuten eta ziurrenik zerrendako azken 
erregeak, Isineko dinastiako Sin-Magir-ek 
(K.a 1827-1816) egin zuen enkargua.

Sumerren hegemonia azkenetan ze-
goen, barne eta kanpo gatazkak, estatu
-kolpeak… etengabekoak ziren, eta zuhaitz 
genealogiko distiratsu bat lagungarri zen 
tronuan esertzeko eta hari eusteko. Hau da, 
Sin-Magirrek komeni bezala moldatu zuen 
iragana bere ekintzak justifikatzeko.

Hortaz, Weld-Blundell prisma ez da itu-
rri historiko fidagarria, baina balio du bo-
tereak nola funtzionatzen duen ikusteko. 

Harri Aroko arrantzaleak ur handitan

Suedian, Göteborgetik 15 bat kilo-
metrora, Tumlehedeko labar pin-
turak aurkitu zituzten 1974an. 

Margolanak duela 6.200-4.500 urte egin 
zituzten eta, besteak beste, hainbat itsa-
sontzi eta arrain irudikatzen dituzte. 
Beraz, neolitoko gizaki horiek arrantza-
leak zirela adierazten dute.
 Orain, teknologia lagun, irudi eta 
xehetasun berriak azaleratu dira 2 me-

tro luze eta zabal den sortan. Zehazki, 
mota jakin bateko itsasontziak erabil-
tzen zituztela geratu da agerian, altze 
burudun zurtoineko ontziak. Datu soil 
horrek adierazten du neolitoko arran-
tzaleak uste baino urrunago jarduteko 
gai zirela, 2.000 km-ko bidaiak egiten 
zituztela, eta harremanak zituztela ipa-
rraldeko eta ekialdeko beste komunita-
te batzuekin. 

WELd-BLUNdELL PrismAN sUmEriAr ErrEgE-ErrEgiNEN zErrENdA dAgO idATziTA, BAiNA BErTAN 
jAsOTAkO dATU AskO Ez dATOz BAT BEsTE iTUrri BATzUEkiN.
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Filipa César
Artista eta zinemagilea



kultura І 45

azaroak 24, 2019

Nolatan piztu zitzaizun Ginea 
Bissaugatiko interesa?
Nire etxean txikitatik entzun ditut 
Ginea Bissauko historiak eta konta-
kizunak, izan ere, gerra koloniala-
ren garaian, nire aita bertara joatera 
behartu zuten soldadu bezala. Portu-
galdarrentzat gerra koloniala zena, 
askapen-gerra izan zen ginearren-
tzat eta ia bi hamarkadaz aritu ziren 
borrokan. Urteak pasa ahala, 
ulertu nuen nire aita eta 
gure familiako gertuko 
beste hainbat lagun 
aktibista politiko 
konprometituak 
i z a n  z i re l a  e t a 
frontetik ihes egi-
ten saiatu zirela; 
baita ginearrei 
ere eskapu egiten 
lagundu zietela. 
Beraz, gerra hura 
gure familiaren his-
toriaren parte izan da; 
eta Guinea Bissau berriz, 
nire aitak hiru urte luze pasa 
zituen lurraldea. Aitak gainera libu-
rutegi eder bat zuen etxean gerra an-
tikolonialaren gaineko liburu eta ma-
terialekin, eta esan daiteke herrialde 
honekiko interesa etxean bertan piz-
tu zitzaidala.

urte batzuk geroago irudietan 
ikusiko zenuen lehenengoz Ginea 
Bissau…
Uste dut ez zela 2003. urtera arte 
izan: lehenengoz Chris Marker-en 
Sans Soleil filma ikusi nuen eta nire 
bizitzako film garrantzitsuenetako 
bat bihurtu zen, bai eduki aldetik bai-

ta forma aldetik ere. Muntaiaren al-
detik elementu magiko mordoa dago, 
gustatzen zait nola uztartzen dituen 
poetika eta politika ere; eta guztiaren 
gainetik dagoen bizitzaren gaineko 
galdera hori. Gainera, pelikula hura 
Japonia eta Ginea Bissaun gertatzen 
zen eta zientzia fikzioa eta politika 
oso era berezian konbinatzen zituen. 
Guztiz harrapatu ninduen eta argi 

ikusi nuen Chris Marker eza-
gutu behar nuela.

ezagutu al zenuen? 
Bai, lagun batzuen 

bitartez beraren-
gana hurbiltzeko 
aukera izan nuen 
eta pare bat aldi-
tan egon ginen. 
Ginea Bissauren 
gaineko galde-

rak egin nizkion 
e t a  b e r a k  a r g i 

esan zidan beneta-
ko interesa banuen, 

bertara joan behar nuela 
eta Sana Na N’Hada zinema-

gilea ezagutu. Eta joan baino lehen, 
Adolfo Bioy Casaresen La invención 
de Morel liburua irakurri behar nue-
la ere esan zidan. 2011. urtean lortu 
nuen Ginea Bissaura joatea eta ber-
tan Sana Na N’Hada eta bertako beste 
zinemagile batzuekin jarri nintzen 
kontaktuan. 

orduan izan zenuen lehenengoz 
Ginea Bissauko zine artxiboaren 
berri. 
Hala da, 2011ko urtarrilean Ginea 
Bissauko zinemagileak ezagutu eta 
hauek elkarrizketatzen hasi nintzen 

filipa César artista eta 
zinemagile portugaldarra da. 
egun baina, Berlin eta Ginea 
Bissau artean bizi da, azken 
herrialde honetako historian 
ari baita lanean 2011 urtea 
geroztik, Ginea Bissauko 
zinema artxibo militantea 
bere ikerketaren zutabe 
bilakatu zuenetik. Donostiako 
Tabakaleran erakusketa 
inauguratu berri du, Algodoizko 
algoritmoak izenekoa. Bertan 
hiru ikus-entzunezko pieza 
daude ikusgai, filipa Césarrek 
hainbat urtez egin duen 
bilaketaren emaitza direnak. 
Pelikula horietan, Ginea 
Bissauko askapen gerraren 
irudi, ahots eta honek utzitako 
testigantzen eta hausnarketen 
ehuntze prozesu kolektibo 
baten ondorioak ikus daitezke.

   JonE alaitZ uriartE

   dani BlanCo

Luta ca caba inda 
borroka ez da 

oraindik amaitu

2011. urtean Ginea 
Bissauko Film Institutuan 

dozenaka pelikula-lata aurkitu 
nituen pilatuta, oso kontserbazio 

egoera txarrean. Lata horietan 
zeuden askapen-gerran 

grabatutako hainbat 
pelikula, herri baten 
historiaren testigu” 
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gerora publikatuko nuen argitalpen txi-
ki baterako. Orduantxe, Bissauko Film 
Institutura eraman ninduten eta berta-
ko gela batean zeuden, pilatuta, dozena-
ka eta dozenaka 16 milimetrotako peli-
kula lata. Pelikulak oso egoera txarrean 
zeuden, material asko galtzen ari zen 
kontserbazio egoera kaxkarragatik. Be-
raientzat oso garrantzitsua zen artxibo 
hori berreskuratzea, bertan baitzeuden 

askapeneko gerran zehar grabatutako 
hainbat eta hainbat pelikula. Pena zen 
ikustea nola galtzen ari ziren herri ba-
ten historiaren testigu ziren irudi eta 
ahotsak; eta galdetu nien ea nire lagun-
tza nahi zuten artxibo horrekin zerbait 
egiten saiatzeko.  

Zein izan zen beraien erantzuna?
Baietz. Beraien herrialdeko zinemaren 

historia bertan zegoen, hondatzen ari 
ziren pelikula lata horien artean. Sana 
Na N’Hada eta Flora Gomez zinemagi-
leak saiatu ziren lehenago erakunde 
ugarirekin kontaktuan jartzen artxi-
boa salbatzeko, Portugalgo Filmoteka-
rekin adibidez,  baina tamalez ez zu-
ten arrakastarik izan. Badirudi artxibo 
hau, garai hartan, ez zela garrantzitsua 
munduarentzat; beraz, ez zegoen ino-
lako baliabiderik hau martxan jartze-
ko. Artearen sistema zen gelditzen zi-
tzaigun bide bakarra. Beraz, nolabait 
esatearren, sistema artistikoaz baliatu 
nintzen, hau da, guztiz estrukturatuta 
dagoen sistema honek eskaintzen di-
tuen aukerez eta pribilegioez, proiek-
tua martxan jartzeko Ginea Bissauko 
zinemagileekin batera.

konta iezaguzu, zer nolako materiala 
zegoen zine artxibo horretan?
Inoiz editatu gabeko material ugari ze-
goen, irudi gordinak, askapen-gerraren 
garaikoak batez ere, baina baita buka-
tutako hiru pelikula ere: Fanado, The 
days of Anconor eta O regresso de Amíl-
car Cabral. Garaiko zenbait herrialde 
komunistetako –Txina, Errusia edo 
Kuba– pelikulen kopiak ere bazeuden. 
Garrantzitsua da ikustea zer zegoen 
artxibo horretan, artxiboak herri ho-
rren ilusio eta proiekzioen ispilu bezala 
funtzionatzen baitzuen. Zentzu horre-
tan, zine geografiaren kontzeptua era-
biltzea gustatzen zait, artxiboa eraiki-
tze prozesuan zegoen herrialde baten 
ametsen lekuko zelako. 

Nola hasi zineten material horrekin 
lanean?
Ikusi genuen oso zaila izango zela Por-
tugalgo laguntza lortzea, garai horre-
tan ez baitzegoen ez dirurik, ezta in-
teres berezirik ere. Orduan Berlinera 
bueltatu nintzen eta bertako zinemagi-
le lagunekin jarri nintzen kontaktuan, 
tartean Harun Farocki eta Avi Mogra-
bi, eta artxiboaren berri eman nien. 
Esan zidaten Arsenal Institutuarekin 
jarri behar nuela kontaktuan, hauek 
baitziren artxiboa berreskuratzen la-
gun ziezaguketenak. Garai horretan, 
gainera, Farocki ingeniari batekin ari 
zen lanean 16 milimetrotako peliku-
lak eskaneatzeko gailu bat garatzen. 
Hortaz, Berlinen taldetxo bat sortu ge-
nuen artxibo hau berreskuratzeko hel-
buruarekin; eta Arsenal Institutuaren 
laguntzarekin, proiektua martxan jarri 
genuen. Oso interesgarria izan zen lan 
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prozesua: Ginea Bissauko zinemagileak 
ere talde honetan zeuden eta era ko-
lektiboan martxan jarri genuen proiek-
tuaren hastapenak izan ziren. Urte bat 
geroago diru laguntza bat jaso genuen 
eta artxiboaren digitalizazio prozesua-
rekin hasi ginen. 

Testuinguru honetan sortzen da 
Luta ca caba inda proiekua. Zertan 
datza?
Luta ca caba inda-k kreoleraz “borroka 
ez da oraindik amaitu” esan nahi du. 
Izenburu hori artxiboan gordeta ze-
goen lata batean zegoen idatzita, eskuz; 
edizio prozesuan zegoen pelikula baten 
izenburua zen. Bertan askapen-gerra-
ren garaiko irudiak zeuden, moztuta 
eta herrialdearen eraikitze irudiekin 
zegoen muntatuta gero. Gustatu zitzai-
gun proposamena, iragana eta etor-
kizunaren promesa uztartzen zituen 
amaitu gabeko proiektua baitzen; eta 
gure proiektuaren lematzat hartu ge-
nuen. Borroka ez dela inoiz bukatutzat 
ematen, ideia hori ere erakargarria 
zen, izan ere, nahiz eta gerra bukatu-
ta egon, herrialde independentearen 
eraikitze fase berrian ere borrokan ja-
rraitu behar zuten, oraingoan armarik 
gabe. Beraz, gure proiektuari dagokio-
nez, hasiera eta amaiera gabeko epe 
luzeko proiektua da. Lan ildo bat, non 
zineak mugituta, kolektiboki lan egiten 
dugun artxibo hau argitara ateratzeko.  
Proiektu honen barruan ekoitzi genuen 
Spell Reel pelikula, besteak beste, Do-
nostiako Zinemaldian aurkeztu zena.

Hain zuzen Spell Reel pelikula nola 
egin zenuten galdetu nahi genizun…
Guretzako garrantzitsua zen artxiboa 
irekitzea, publiko egitea, ideia ez zen 
kontserbatu eta gordetzea baizik eta 
argitara eramatea, ginearrei beraien 
herrialdeko historiaren zati ziren irudi 
eta ahotsak bere horretan bueltatzea. 

Hilabetez Ginea Bissaun egon ginen 
zine mugikor batekin, bertako jendeari 
artxiboko irudiak erakutsiz eta beraien 
testigantzak jasoz. Irudiak ikusi ondo-
ren mikroa zabaltzen zen eta ginea-
rrek beraien oroitzapen eta kontuak 
kontatzen zituzten ikusitako irudien 
gainean. Mota askotako erreakzioak 
jaso genituen, gerrillan parte hartu zu-
ten soldaduenak edo Portugalen alde 
borrokatu zutenenak, adibidez. Ema-
naldi hauek Sana Na N’Hadak  gidatzen 
zituen, bera ibili baitzen gerrillan ka-
merarekin askapen gerra filmatzen. 
Materiala editatua ez zegoenez, irudiak 
gordinak ziren, ez zegoen muntaiare-
kin egiten den kontakizun edo manipu-
laziorik. Irudiek bere kabuz hitz egiten 
zuten. Esperientzia hori jasotzen du 
pelikulak.   

kontatzen diguzun historia 
honetan Amílcar Cabral oso figura 
garrantzitsua da. 
Bai, noski. Cabral Ginea Bissauko as-
kapen mugimenduaren burua 
izan zen eta nire ustez, oso 
estrategia inteligentea 
erabili zuen gerra au-
rrera eramateko. Ca-
bral lider politikoa 
zen eta agronomoa 
ere bazen; eta kul-
turaren alderdira 
estrapolatu zituen 
agronomia alorrean 
funtsezkoak zitzaiz-
kion ikerketa, esperi-
mentazioa eta hierarkia 
gabeko ezagutza. 1966an 
Fidel Castrok laguntza eskaini 
zion, soldaduak eta armak portugal-
darren aurka aritzeko, baina Cabralek 
ezetz esan zion, ez zuen inolako na-
zioarteko interbentziorik nahi Ginea 
Bissauko gerran. Aldiz, honakoa eskatu 
zion: bere herrialdeko gazteak hezte-

ko laguntza. Horrela, gazte talde bat 
eraman zuen Kubara medikuntza, far-
mazia, laborategia eta zinema ikas zi-
tzaten. Zinema ikastera joan zirenen 
artean lehen aipatu dugun Sana Na 
N’Hada joan zen, hara joan aurretik pe-
likula bakar bat bera ere ikusi ez zuen 
gaztea.  Cabralek jakin bazekien na-
zioarteko laguntzarik gabe gerra mo-
telagoa izango zela, baina prozesu ho-
rretan gazte jendea ideia sozialisten 
inguruan hezteko eta garatzeko auke-
raren alde egin zuen apustu. 

Bukatzeko, Tabakaleran Looming 
Creole proiektua aurkeztu duzu, 
ehuntze teknikak eta kreole 
hizkuntzaren arteko harremana 
ardatz duen proiektua. 
Odete Samedo antropologo ginearrak 
komentatu zidan nola ginearrek, kolo-
nia garaian, ehuntzen zituzten oihalen 
atzealdean mezu kodifikatuak sartzen 
zituzten portugaldarren aurkako matxi-
nadetarako. Ideia horrek bultzatuta ga-

ratu dut azken proiektu hau, eta 
hortik ere izenburua, izan 

ere, mezu horiek kreo-
leraz idazten zituzten 

portugaldarrek des-
zifratu ez zitzaten. 
Kreolera askapen 
gerrako hizkuntza 
izan zen, Ginea Bis-
sauko 32 etniak bai-
no gehiagok hitz egi-

ten zutena. Gainera, 
badago erlazio interes-

garri bat, izan ere, Ginea 
Bissauko ehuntze sistema 

zulatutako txartelekin hasi zen 
egiten, lehendabiziko ordenagailuek 
erabili zituzten txartel berdinak. Beraz, 
esan daiteke, ehuntzea gertuago dagoe-
la ordenagailutik idaztetik baino. Tesi 
honen inguruko hausnarketa ere ageri 
da filmean. 

Ginearrek, kolonia 
garaian, ehuntzen zituzten 
oihalen atzealdean mezu 

kodifikatuak sartzen zituzten 
portugaldarren aurkako 

matxinadetarako: kreoleraz 
idatzita zeuden, 

portugaldarrek ez 
ulertzeko” 
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  liBurua

Obra honek eskuratu du Nafarroa-
ko toki-entitateek antolaturiko 
aurtengo Etxepare saria, eta be-

raz, badu epaimahai baten aldeko iritzia. 
Duela hamar urte baino gehiago sortu 
zenetik Etxepare sariak balio izan du 
euskal albumak bultzatzeko, euskarazko 
eskaintza handitzeko, baita sortzaile be-
rriak plazaratzeko ere.

Horixe da oraingoan gertatu zaigu-
na. Aurten helduentzat bere lehen libu-
rua idatzi duen Lasarte-Oriako idazle 
gazteak, haurrentzako aurreneko obra 
hau ere sortu du Asier Iturralde Gaston 
ilustratzaile eta komikigilearekin bate-
ra. Hain zuzen, komikigintzaren eragina 
nabarmena da Gaston-en ilustrazioetan, 
baita liburuaren azalean ere. Irudiek 
ederki islatzen dute komunikatu nahi 
dutena, hainbatetan testuak dioenarekin 

oso bat ez datorrena eta horrek irakur-
learengan irribarrea sortarazten du.

Liburura hurbiltzen den irakurleak, 
hau ireki bezain pronto, arau zerren-
da batekin egiten du topo. 1972ko urta-
rrilean Etxe honetan bizi ziren hirurek 
–aitak eta seme-alabek– aho batez eza-
rritako arauak. Jakina, hori iragana zen 
eta istorioa kontatzen digun neskatoak 
ederki baliatuko ditu bere trebetasun 
guztiak aitonaren izaera zorrotz horre-
tan zirrikituak bilatzeko.

“Ez dut ulertzen nola moldatzen za-
reten hain ondo!”, esaten diote amak eta 
osabak neskatoari baina egin beharre-
koa eta egiten dutenaren arteko kon-
traste horretan ikusi ahal izango dugu 
haurren eta aitonaren arteko harreman 
berria sortzen; guraso zireneko garai 
zorrotz haietatik aitona, kasu honetan, 

izatera dagoen jauzia. Eta jauzi, salto, 
aldaketa horren erakusgarri dira aito-
naren eta ilobaren arteko harreman fisi-
koa; baita espazioaren banaketa, jokaera 
eta harreman aldaketa horren ondorioz 
sorturiko arau zerrenda berritua ere: 
1972ko haren gainean gaurko dataz egi-
niko ekarpen berriak, istorioa narratzen 
duen neska bihurri, saltsero eta biziak 
idatziak.

Testu gutxi, irudi oso adierazgarriak 
–arestian aipatu dugun bezala komikia-
ren traza dutenak– eta argumentu sinple 
bezain erakargarriari esker egileek lortu 
dituzte irakurlearen –nirea behintzat 
bai– irribarrea eta konplizitatea. Poz-
garria da Etxepare sariak ematen digun 
aukera euskal albumen mundua bultza-
tzeko eta, batez ere, honelako lan erakar-
garri eta umoretsuak argitaratzeko. 

Aitona aldatzen

etxe Honetan
iDaZLea
aintzane usandizaga
iLUsTRaTZaiLea
asier iturralde, Gaston 
PamieLa, 2019
36 oRRi / HaURRenTZaT

  XaBiEr EtXaniZ ErlE
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  musika

Serpiente taldearen kantek sorgin-
du egiten dute, liluratu, harrapatu, 
suge baten mugimenduen gisara. 

Doinu misteriotsuak dira, goibelak, lan-
brotsuak, iradokitzaileak eta dantza-
garriak, era berean. Beste egoera edo 
mundu batera eramaten dute entzulea, 
trantze moduko batera, bidaia berezi 
batean. Sentsazioak dira, erabat zehaztu 
gabeak: “Eguna hastean ez dago soinu-
rik, ixo, ixo; gaur jaikitzean ez zegoen 
hor, inor, inor; zabalik, zabalik ateak nire 
zai, nire zai, daude”, diote Ixo kantan.

Kanten egiturak sinpleak dira, eta az-
pimarragarriak bateriaren erritmo erre-
pikakorrak, baxu indartsua, sintetiza-
doreen soinuak eta ahotsen harmoniak, 
xuxurlak eta oihuak. Kanta laburrak dira 
eta disko osoa berehala eta atsegin han-

diz entzuten da. Izan ere, bederatzi kanta 
dira eta hogeita bi minutu guztira.

Ana Arsuaga (ahotsa eta teklatuak), 
Beatriz Perales (baxua) eta Elena Nuñez 
(bateria) musikari bilbotarrek 2015ean 
sortu zuten Serpiente taldea, eta handik 
bi urtera grabatu zuten lehen lana, bost 
kantako EP edo iraupen laburreko dis-
ko bat. Lan horren jarraipen ederra da 
Krisanteilu disko berria. Beren doinua 
findu, osatu eta sendotu egin dute, eta 
horretarako garrantzitsua izan da Urtzi 
Izaren eta Hans Krugerren lana. Haiek 
arduratu dira grabazioaz, nahasketez 
eta masterizazioaz: Serpiente taldearen 
soinuari kolore biziagoa eta indar han-
diagoa eman diote.

70eko hamarkadaren amaierako eta 
80ko hamarkadaren hasierako post

-punk eta dark-wave kutsuko doinuak 
jotzen dituzte, beren erara, beren norta-
sunarekin eta jarrerarekin, bizitasuna-
rekin eta ausardiarekin, aipatu estiloen 
mugak gainditzeko asmoarekin. Euskal
-wave/suge-synth gisa definitu zuten 
beren musika lehen grabazioa kaleratu 
zutenean, eta haien asmoa esperimen-
tatzea dela nabarmendu dute: “Guretzat 
esploratu gabeak diren eremuetara iris-
teko saiatzen gara konposatzen, kanten 
tonuen eta egituren esperimentazioa-
ren bidez, doinuok osatzen dituzten ele-
mentu eskasetatik abiatuta betiere: ba-
teria, baxua, teklatua eta ahotsa”. Modu 
horretan, baliabide handirik izan gabe 
ere, gauza berriak probatzen ahalegin-
tzen dira, eta bistan da ederki pasatzen 
dutela. 

  JoXi uBEda GoikoEtXEa

Sugearekin dantzan

krisanteilu
serpiente 
HUmo inTeRnaCionaL, 20192015ean sortu zuten musikari bilbotarrek serpiente taldea.
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One Man Band formatuan aspaldi 
ikusi gabe, gitarraren maisua Do-
nostiako Be! Club tabernan aritu 

da, lehen Be Bop zena. Azken urteetan 
Dizzy Gillespiek eta Charlie Parkerrek 
sortutako estiloarekin  zer ikusi gutxi 
izan badu ere, Joseba Irazokik hurbiltze 
txiki bat egin dio: disonantzia eta harmo-
niekin arriskatuz eta esperimentatzen.

Joseba Irazoki ezagutzen ez duenak 
ezer gutxi ezagutuko du euskal eszenaz. 
Banda ugaritan aritua da bere gitarrare-
kin laguntzen, eta bakarkako lanetan es-
perimentaziotik psikodeliarako bidean 
rockari astindu ederra ematen, laudo-
rioak jasotzen bertatik eta kanpotik.

One Man Bandaren kontuak jauzia 
hartu du teknologia berri –eta merkeen– 
garaian. Baina loopaz gain dunbala eta 
perkusioarekin beste inoren laguntzarik 
ez duela behar dirudi. Rocka txiki gera-
tzen zaio taldean dagoenean, baina baita 
bakarka dagoenean ere.

Errusiar mendi bat da. Gora, gora, 
gora, behera, behera, gora, behera. Ez 

dakizu nondik azalduko zaizun, baina 
kasik ziurra da jarraitu nahi baduzu adi 
egon beharko duzula: belarriak eta bu-
rua erne. Burrunba disonantea sortzeko 
gai da, country estiloko erritmo dantza-
garria egiteko edo Bill Frisell-en antzeko 
gitarra instrumental pieza ederrak ema-
teko. Handi-handia.

Elizabeth Cotten-en Fright train, eta 
Robbie Basho-ren Blue Crystal fire eder-
ki asko moldatu zituen ere. Bashoren 
lana euskal herriratzen aritu izan da 
Achiarytarrekin, eta natural uztartzen 
du bere estilo pertsonalean. 

Oso Banda diskoan estreinatutako Zo-
zoak kantarekin utzi zituen ahoa bete 
hortz bertaratutakoak. Zoroen pare ari-
tzen da kantu honetan, asinkopatutako 
looparen gainean, disonantzia batzuekin 
osatuz melodia eta harmonia. Eta bere 
letra bihurri, surrealista eta sakonekin: 
“Mierda, mierda para usted!”.

Ahotik Ahora kantarekin ere indar-
tsu-indartsu. Joseba Irazoki eta Lagunak 
diskoan xaloago abesten badu ere, he-

men oihuka bizian aritu zen, deiadar egi-
nez Ilargi Zaharrari, nondik nora agertu-
ko zen harrituz. Niko Etxart ezin ahaztu 
gabe utzi Tumatxa libre bat abestuz.

Zalantzarik gabe kontzertuko unerik 
gorena Karlos Aranzegi bateria joleare-
kin osatu zuen Irazokik. Publikoak ani-
matuta igo zen “bateria” jotzera. Zehaztu 
dezagun: dunbala, lata bat, plater pus-
katu bat eta burdin zatiren bat. Inprobi-
sazioaren ederrena: perkusioa gora eta 
gora gitarraren begizta amaigabea in-
dartzen. Ia hamar minutu arituko ziren, 
norgehiagokan baino, indarra ematen 
batak besteari segundo bakoitzean.

Hauteskunde gaua genuen, eta zen-
baketa ofizialik gabe, emaitzek beldur 
ematen zuten –zeinen gutxi idatzi den de-
mokraziari beldurraz–. Horregatik –edo– 
Sarrionandiaren Bakezaletasuna abestuz 
amaitu zuen Irazokik kontzertua. 

Etiketaren bat asmatu beharko luke 
norbaitek XXI. mendeko Euskal Rock 
Erradikal hau izendatzeko. Kanona ba-
dakigu nor den! 

     XalBa ramirEZ

joseBa irazoki  
one man Band 
noiz: azaroak 10, hauteskunde gaua 
non: Be! Club Donostia

Etiketaren faltan
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Ekialde 
Urruneko 
tenplua
-----------

Ia-ia

Lisatzeko 
tresna

-----------
Gasteizko 

musika 
taldea

Karrika
Jantzi mota

-----------
Inude

Zori txar
-----------

Zirtakatuz

Hara joan
-----------

Lan bikaina

Etxeko 
erregaia
-----------

Gauero egin 
ohi dugu

Pertso-
naiaren 

izena
-----------

Geuri

Galde 
partikula
-----------
Oinarri, 
euskarri

Sindikatu 
abertzalea

-----------
Zur prezia-

tua

Txukuna
-----------

Teklatua-
ren giltzak

  
          

Galarazi
-----------

Ugaztun ka-
rraskari

Azterketa 
mota

-----------
Kiribil

Baserriko 
animalia
-----------

Itsaslapu-
rra

Azken 
bokala 

errepikatua
-----------

Nafarroako 
urtegia

Pertso-
naiaren 
abizena

Oinaren 
atzealde
-----------
Epetan

Doilor
-----------

Zuberoako 
udalerria

Noraino 
atzizkia

Aldapa, 
malda

-----------
Koilara 

handi

Sufriarazi
-----------

Zango atala

Egokia
-----------
Barazki 

hostotsua

Eskumutu-
rra

-----------
Einstenioa

Bat 
erromatar 

zenbakiz
-----------

Nagi

Sumendia-
ren aho
-----------

Ospakizun, 
festa

Fereka, 
besarkada

-----------
Mega

Asimilatze-
ko ekintza

Hitz gezidunak

5x5
zEhArrETArA ETA gOiTik BEhErA, 

hiTz BErA.

Sudokua
BETE iTzAzU gELAxkAk 1ETik 9rAkO 

zENBAkiAk idATziz, zUTABE, LErrO ETA 3x3 
kOAdrO BAkOiTzEAN ErrEPikATU gABE.

EBaZpEnak

PLKBH

KASIKHAZAMA

GASAPILAR

LOALLGARBIA

DEBEKATUTEST

SAGUABEREAUU

ORPOKISKIL

MENDIBILPATAR

PAIRARAZIONA

BERNAUKARAII

KRATERLAZTAN

JAIASIMILAZIO

1. Heldu, atxiki (bizkaieraz)
2. Bakoitz

3. Ugaztun karraskari
4. Hegazti mota

5. Koipea

  4 6      

 2  9     5

  1  2 5 6  7

    6    3

  5 7  9 4   

4    5     

3  7 5 8  9   

9     1  3  

     7 1   

5X5:
 1. OBATU
2. BAkAr
 3. AkUri
4. TAriN
5. UriNA

594673281
726918345
831425697
279864513
185739462
463152879
317586924
958241736
642397158
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Garai berrietara egokituz gero, 
nolakoak izan beharko lirateke 
liburutegiak?
Gizartea aldatu da eta liburutegiak 
krisian daude. Egun informazio 
gehiena poltsikoan dugu, beraz, beste 
zerbait bilatu behar dugu. Entziklo-
pediak kontsultatu, argitaratutako 
azken nobela hartu, etxera eraman, 
ikasi eta isilik egoteaz gain, hamaika 
gauza eskainiko dituen liburutegia. 
Denontzat erakargarria eta denon 
beharrak beteko dituena behar du.

Zeintzuk dira uberaren ardatzak?
Informazio beharrak asetzeaz gain, 
topagune bilakatzea eta horretarako 
bideak sortzea, gure historia eta kul-
tura oinarri hartuta. Herritarrek el-
kar ezagutu eta ezagutza partekatzea 
da helburua. Liburutegi bizia nahi 
dugu. Pentsamendu kritikoa garatu, 
kultur dinamikak sustatu, sormena 
landu eta hori guztia ondo pasatzea-
rekin lotu. Kontsumitzaile huts izate-
tik sortzaile bilakatzera goaz.

ubera baino lehen, zer zegoen 
herrian?
1970ean Itsas Mendi kultur elkar-

teak herri liburutegia sortu zuen. 
Beren egoitza erabili eta boluntario 
aritzen ziren lanean. Udalak liburu-
tegia beregain hartzea lortu zuten 
2006an, espazio bera erabiltzen ja-
rraitu arren. Ubera berritzailea dela 
esango dugu, baina hemen beti egon 
da komunitatearekin lotura. Haiei 
esker dago gaurkoa irekita.

Nolakoa izan da uberaren eratze 
prozesua?
Itsas Mendiren egoitzan ginela, kul-
tur eta gizarte eragileekin hausnar-
tzeko topaketa egin genuen, baita 
herritar eta haurrekin ere. 2014an 
behin betiko espazioa eman zigu-
ten, eta espazio hutsa nola bete era-
baki behar genuen. 2016an bisita 
gidatuak egin genituen, beste libu-
rutegietako irudiak jarri, haurrei 
planoak marrazteko aukera eman 
eta hainbat dinamikaren bitartez 
ideiak jaso.

ereduak bilatzerakoan, non jarri 
duzue begirada?
Ipar Europako proiektuak oso inte-
resgarriak dira, Finlandiako Aarhus 
liburutegia kasu. Bestetik, Bartze-

“egun informazio gehiena 
poltsikoan dugu, 
zerbait gehiago eskaini 
behar du liburutegiak”

liBuruaz gaindiko 
irakurketa
“etxean bezain goxo, lasai eta eroso ego-
teko lekua da Ubera, baina komunita-
tea biltzen duena. Giroen arabera banatu 
ditugu txokoak: zarata sortzekoa, talde 
lanak egitekoa, lasaiagoa dena eta isil-
tasun osoa eskatzen duen gela. Lekua 
oso erakargarria da: kristalezko paretak, 
moketa, itsasontzi itxurako altzaria, so-
fak, gurpildun apalak, kroma, proiektorea, 
hondarrezko mahaia, etab. Itakara bidaia 
olerkiak dioen bezala, helmugaz baino 
bidaiaz gozatzea da onena”.

Urtebete luze dauka Ubera liburutegiak (Pasai Donibane). 
xxi. mendeko jendartearen beharrei egokitutako proiektua 
da, liburutik harago luzatzen duena begirada. Kultura 
dinamizatu eta sortzeko txinpartak piztu nahi ditu, eta 
horretarako dinamikak sortu. Hantxe aurkitu dugu marga 
anzuela martinez liburuzaina, bata eta bestearekin hizketan.

  ainHoa mariEZkurrEna EtXaBE       iZaro mariEZkurrEna EtXaBE

Pasai  DoniBaneKo 
L iBURUZaina

Marga Anzuela Martinez
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lonan esaterako, arkitektoak ari dira 
liburutegiak diseinatzen; haietako ba-
tean sukalde bat eraiki dute eraikina-
ren erdi-erdian. Guk, ordea, ez dugu 
hainbeste baliabide. Horregatik, Txileri 
erreparatu diogu; baliabide gutxirekin 
ateratako proposamen ederrak dituzte. 
Liburutegia beti ikusi dute bizia eta es-
pazio fisikotik harago doan zerbait be-
zala, gurditxo batekin plazara liburuak 
eramanez, adibidez. 

Zuek zein baliabide dituzue?
Hau udal liburutegia da, herri mailako 
proiektua. Pasaian, gainera, lau daude 
eta bat gara horien artean. Funtsezkoak 
izan dira herritarren parte hartzea eta 
babesa.

Zein proposamen atera dituzue 
aurrera?
Lankidetzak egin ditugu. Albaola Itsas 
Faktoriako kideekin batera itsasontzi 
formako altzari bat egin genuen, hau-
rrek liburutegi barruan halakorik nahi 
zutela proposatu zutelako. Haurrek ma-
keta egin zuten ikastaro gidatu batean 
eta adituek eraiki. Kuxinak ere herriko 
amonek josi zituzten eta haurrei jos-
ten irakatsi. Horrez gain, Etxean Bizi 

programarekin topaketa bat antolatu 
genuen, non 12 urteko haurrek jolasak 
antolatu zituzten adinekoekin jostatze-
ko. Herriko ilustratzaile batekin ma-
rrazketa ikastaroa hasi dugu baita.

Historia eta kultura presente 
dituzue.
Garrantzitsua da. Duela hiru urte Gau 
Beltzari forma ematen hasi ginen. Fes-
ta gure kulturan oinarritzea da propo-
samena. Liburutegiaren ardatz bat ere 
bada kritikotasuna bultzatzea: Zer da 
Halloween? Zer zen egun hori gure he-
rrian? Aitzakia bat da gure nortasunaz 
jakiteko, eta izateko.

Dinamika batzuek hartu dute bizitza 
propioa.
Prozesuan talde bat sortu zen: Bibliote-
karen lagunak. Elkarrekin lan egin dugu 
uneoro. Honen barruan Sanjuandarren 
Oroimena taldea sortu da, herriko ai-
tona-amonen testigantzak bildu nahi 
dituena. Udaleko baliabideei etekina 
ateraz, Hugoenea sormen espaziora 
datozen idazleekin kafe tertuliak ere 
antolatzen ditugu. Haurren taldea ere 
badago: liburutegia apaintzen dute eta 
pijama festa ere antolatu dute.

pijama festa liburutegian?
Ginkana bat egin genuen liburuekin, 
idazleekin eta pistekin. Beldurrezko is-
torioak ere kontatu genituen. Oso bitxia 
izan zen, lokartu baino lehen denak ira-
kurtzen jarri ziren. Hori da helburua: bat
-batean egindako gauza batetik zaletasu-
na sortzea.

Haurrak bai, helduak ere bai. Non 
dira gazteak?
Erronka zaila da. Erakargarriak diren 
ekintzak antolatu arren, hurbiltzen diren 
gehienek ez dute liburutegi klasikoaren 
kontzeptuarekin hausten, ikastera eta la-
nak egitera datoz. Baina egia da gero eta 
gehiago datozela. Prozesu bat da.

proiektu honetan zein toki dute 
liburuek eta literaturak?
Helburua ez da bakarrik liburuak ira-
kurtzea, ezagutza trukatzea eta ikastera 
edo irakurtzera bultzatzeko grina piztea 
baizik. Eskolekin lankidetza handia egin 
beharko litzateke, literatura irakurtzen 
jakiteko heziketa bultzatze aldera. Jen-
dearen inplikazioaren araberakoa izango 
da hemendik aurrerakoa, gure aldetik 
jarritakoaz gain, komunitatearena ere 
bada ardura. 

"LiBUrUTEgi BiziA NAhi dUgU. PENTsAmENdU kriTikOA gArATU, kULTUr diNAmikAk sUsTATU, 
sOrmENA LANdU ETA hOri gUzTiA ONdO PAsATzEArEkiN LOTU". 
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sarEan arrantZatua

Frantziako Gobernuak, Elkargoarekin 
elkarlanean, kokainari buruzko parke 
tematiko bat eraikiko du Lapurdiko kos-
taldean, itsasoz datozen droga paketeek 
geroz eta turista gehiago erakarriko du-
telakoan. “Iduritzen zauku xantza ona 
izan daitekeela gure historia garaiki-
dearen alde garrantzitsu bat ezagutze-
rat emaiteko”, esan du Elkargoko almi-
rante Jean-René Etxegaraik. Honezkero 
ugariak dira bisitak zonaldean: Elcano 
itsasontziko marinelak, Altsasuko kuar-
teleko guardia zibilak, EAko zuzenda-

ritzako kideak, Joxeina, Albert eta bere 
txakurtxoa, eta beste. Gaiaz galdetuta 
ondorengoa adierazi du Piarres Lenez-
blanc polizia-buruak: “Kostaldera 400 
kg kokaina heldu berri dira igerian. 350 
kilogramoak bi kaxa handitan jaso eta 
kuartelera eraman dituzte gendarmeek, 
265 kiloen inbentarioa egin ostean, 190 
kiloak kutxa gotor batean ixteko”. Kaze-
tariek galdetu dutenean ea 120 kiloe-
kin zer egingo duten, gendarmeek esan 
dute 42 kiloak atzeko patiora eraman 
eta 14 kiloei su emango dietela. 

Espainiako presidentea aukeratzeko bile-
retara deitu ez dituztelako Arnaldo Otegi 
telebistan mainak egiten agertu denean 
konturatu da jende asko: EH Bilduk mar-
txan jarri du Euskal Herria independen-
tziara eta sozialismora eramateko garatu 
duen arma sekretua. “Pilota beti Madrili 
pasatzea eta gero espantuka aritzea, ho-
riek dira bi ardatz estrategikoak”, espli-
katu dio Beranduegiri Otegik, oraindik 
malkoak xukatzen ari zela. “Lehenbizi in-
bestidurako errondan sartu ez gaituztela-

ko egingo dugu negar. Gero, gure eskaki-
zunak entzuten ez dituztelako. Eta baten 
batek ‘etarra’ deitzen badigu, orduan oso 
fuerte marru egingo dugu”. Estrategia 
berria ez da instituzioetara mugatuko: 
“indar metaketa egikaritzen jarraitzeko” 
mobilizazioak ere aurreikusi dira, mendi 
eta itsaso bazterretan gauez argitxoekin 
egingo direnak. “Badakigu sakrifizio han-
dia dela, baina denok eman behar dugu 
zerbait, gutxi batzuek dena eman... bue-
no, badakizue”, azaldu du Otegik. 

eH Bilduk independentzia lortzeko estrategia berria 
aurkeztu du: “Negar egin Madrilen, irabazi arte!”

Visitez la Côca Basque parke tematikoa 
irekiko dute Lapurdin superman 2  

filmeko gaiztoak

Garapen naturala



15 €
azoka

n
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azoka.argia.eus

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

Ezagutu 
Euskal Herriko 
animaliak!

+  4 € 
bidalketa gastuak

karta-jokoa
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