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Kongoko 14 familiak munduko enpresa teknologi-
korik handienak auzitara eraman dituzte AEBetan. 
Salatu dute haien semeak hil edo mutilatu zituz-
tela kobalto-harrobietan baldintza penagarritan 
lanean ari ziren bitartean. Apple, Google, Dell, 
Microsoft eta Tesla akusatuek urtero saltzen dituz-
ten milioika smartphone, ordenagailu eramangarri 
eta auto elektrikoen litiozko baterien ezinbesteko 
osagaia da kobaltoa. Munduan erabiltzen den %60 
Kongoko harrobietatik ateratzen da. Teknologia 
merkearen eskari aseezinak kobaltoaren beharra 
biderkatu du, eta harekin batera Kongoko giza 
eskubideen urraketa, ustelkeria, ingurumenaren 
kaltetzea eta haurren lan esplotazioa.
Irudian: Kolwezi, Kongoko Errepublikan. Ume bat 
kobaltoz kargatutako are eta harriak garraiatzeko 
poltsa lepoan hartuta.

   M. robinson / alaMy       axier lopez

apple, GooGle eTa 
MiCrosofT auziTara 
esklabismoa 
leporatuta
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Urteko lehen lan egunean, lehen langilea hil da Gasteizen. Olarizu auzoan, 
aldamio batean beharrean ari zela amildu ondoren. 2019an 44 lagun hil 
ziren prekarietate baldintzen ondorioz Euskal Herrian, LAB sindikatua-

ren arabera.
Urtarrilaren 2ko eguerdian hiru metroko altueratik amildu da behargina eta 

erreanimatzen saiatu diren arren, osasun-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin 
haren bizia salbatzeko. CCOOk azaldu duenez, 54 urteko gasteiztarrak denbora 
gutxi zeraman Arnaiz Asc 21 enpresak kontrataturik eta arnesik gabe ari zen 
eraikin bateko aldamioa muntatzen. Urtarrilaren 2a ez da lan eguna eraikuntzan 
Arabako lan hitzarmenaren arabera, sektore horretan Eguberritan egin ohi duten 
etenaldiari jarraiki. Hala ere, hildakoa eta bere hainbat lankide obran ari ziren.

Eusko Jaurlaritzako Osalan laneko segurtasunerako erakundeak jakinarazi 
du ikerketa abiatuko duela heriotza hori dela-eta.

PREKARIETATEA, LAN HERIOTZEN ALDAGAI
Hildako langileen estatistika abiarazi du Olarizu auzoan jazotakoak, urtea hasi 
eta bi egun ere igaro ez direnean. LAB sindikatuaren arabera, 2019an 44 langile 
hil ziren Euskal Herrian –horietako bi atzerrian lanean ari zirela hil ziren, Mexi-
kon eta Bretainian–; azkenekoa Iruña-Okan, 46 urteko gizonezkoa. Horiei gehitu 
behar zaie laneko gaixotasunengatik, amiantoa kasu, hildakoak. Nolanahi ere, iaz 
hildakoen kopurua aurreko urtekoa baina baxuagoa da iturri bera hartuta, 22 la-
gun gutxiago hain zuzen, eta azken bost urteetako txikiena da.

Sindikatuek oharatarazi dute jarduera ekonomikoaren eta heriotza kopurua-
ren tasan gero eta pisu handiagoa duela lan-prekarietateak. Heriotza horietako 
asko lan baldintza kaskarragoak dituzten azpikontrataturiko langileenak edo 
“autonomo faltsu” bezala lan egiten duten garraiolarienak dira.

langile bat hil da 
Gasteizen, 
aldamiotik erorita

“Lortzen den akordioaren 
inguruko gaLdeketa 
egongo da”. SekuLako 
inbidia diet MadriLekin 
akordioa kLabe 
SoberaniStan poSibLe deLa 
uSte dutenei. gauza bat da 
inbeStidura ahaLbidetzea, 
beSte bat fede horrekin 
arrazoitzea. zapatero, 
paLau Sant Jordi 2003. 
#déJàvu

@inakigaldosira

inbeStidura Saioan zer 
bozkatu garrantzitSua da, 
baina ez ahaztu, borroka 
kaLean deLa. aurrera 
egiteko kaLeak bete. 
urtarriLak 11 denok biLbora 
(preSo eta iheSLariak 
etxera) eta urtarriLak 30 
greba orokorra

@asketagorri

aeb-ek autoan zihoazen 
Lau pertSona hiL dituzte, 
horietako bat SoLeiMani 
JeneraLa. irani gerra 
dekLaratu berri diote. 
aeb-en terroriSMoa 
gerrak Sortzen berriz ere; 
herriaLdearen 244 urteko 
hiStorian, 222 urte egin 
ditu gerran

@QuevuelvalacccP

ertzaintzaren SegurtaSun 
zerbitzuak enpreSa pribatu 
baten eSku egoteak 
zur eta Lur utzi nau. ez 
dago Mugarik. kapitaLa 
autofagozitatzen ari da. 
dena eraMango du aurretik

@Andoniegia
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huManiTaTearen une Gorenak ez hanka ez buru

ariTz GalarraGa

   adur larrea
www.adurlarrea.com

“AeB-Ak dirA eUreN ekiNTzA TerrOrisTAk 
ekArrikO diTUeN ONdOriOeN erANTzUle”

Bidaiatzeaz

Urte berria hasi da, are hamarkada –eta Jainkoak konfesa-
tuta harrapa gaitzala–. Jendea hasi da jada urte berrian 
zehar egin beharreko bidaiak prestatzen, are hamarka-

dakoak amesten –gure larruan sufritu dugu eguberriotan–. 
Baditugu lagun batzuk etengabe bidaiatzen dutenak. Eta gero 
noski beren bidaietako argazkiak oparitzen dizkigutenak: ez 
garai batean bezala diapositiba emanaldiekin –ados, oso zaha-
rrunoa da erreferentzia–, baina sare sozialen bidez –batez ere 
Instagram; ahalik eta arropa gutxienarekin, uda izan nahiz 
negu–. Zalantza bera sortzen zait beti: jende horrek bidaiatzen 
du bidaiaren beraren esperientziagatik, esperientziak zabal-
du, aberastu, eraldatzen dituelako, edo argazkiak ateratzeko 
soilik, eta gero guri muturren aurrean pasatzeko, zeinen zo-
riontsuak diren? Areago: jende horrek bidaiatzen du bidaia be-
ragatik, edo ezin duelako leku berean denbora askoz geldirik 
egon? Inbidia handia ematen didate bidaiari konpultsiboek, 
baina bost segundoz edo, pentsatzen dudan arte maleta pres-
tatu beharko nukeela.

Eguberriotan, hain zuzen, Zeelanda Berriko neska bat eza-
gutu dugu –autoktonoa, ez Zeelanda Berrian bizi dela dirudien 
euskaldun horietako bat–. Eta gauza oso interesgarriak kon-
tatu dizkigu bere herrialdeaz –ez dutela elkar ia ukitzen, se-
me-alabak oso goiz hasten direla gurasoengandik banantzen, 
gaueko bederatziak aldera joaten direla ohera–, baina, kontxo, 
herrialde benetan interesgarria dirudien arren, ezagutzeko 
modukoa, irudikatzearekin bakarrik hogeita lau ordu –egun 
bat!– baino gehiago pasa beharko nukeela hegazkinean sartuta 
hara iristeko, gogo guztia joaten zait. Eskerrak mundu guztia 
ez den ni bezalakoa, eta batzuek egiten duten esfortzua beren 
ohiko lekuetatik gurera etortzekoa, ni bezalako sedentarioek 
leku horien ezagutza gutxienik ez-zuzena izan dezagun. Horre-
la ere, zin degit, bidaia ahaztezinak egin daitezke eta. 

MOHAMAD JAvAD ZARIf, IRANGO KANPO MINISTROA
Qassem soleimani jenerala, irango gizon boteretsuenetako bat, eta Abu mahdi al 
mohandes, irakeko milizia xii bateko presidenteordea, hil dituzte AeBek Bagdadeko 
Nazioarteko Aireportuan, misilez. irango kanpo ministroak esan du “eraso terrorista oso 
arriskutsua” izan dela eta AeBak direla “ekarriko dituen ondorioen erantzule”. irango Alí 
khamenei aiatolak ohartarazi du “mendeku latza” jasoko dutela “inplikaturiko kriminalek”.
2020/01/03
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  ziGor oleaGa

Sistema kapitalistaren barruan ba-
dira kapitalismo “berri” baten alde 
egiten dutenak, austeroagoa, giza-

tiarragoa, sozialagoa, berdeagoa. Gehien 
sustatzen ari dena Klaus Schwab da, 
Munduko Ekonomia Foroaren sortzaile 
eta presidente exekutiboa eta Davosko 
Foroaren arduraduna. Foro horren goi
-bileran biltzen da, urtarrila amaieran, 
munduko kapitalismoaren elitea. Hare-
na da Stakeholder capitalism ingelesezko 
terminoa, “alde interesdunen kapitalis-
moa” bezala itzultzen duena, “akziodu-
nen kapitalismoaren” aurrean.

Herritarrek kapitalismoa gero eta 
gehiago gaitzesten dutela jabetuta, kapi-
talismo “berriaren” aldekoek uste dute 
enpresa erakunde sozial bat dela, iraba-
zi-asmoa duen erakunde bat izateaz gain. 
Onartzen dute enpresek zergen ehuneko 
ekitatiboa ordaintzea, ustelkeriarekiko 
zero tolerantzia erakustea eta giza es-
kubideak errespetatzea beren mundu-
ko hornidura-kateetan, baita beren exe-
kutiboen ordainsari-mailak doitzea ere. 
Munduaren egoera hobetzeko interesa 
dutenekin lan egitearen alde agertu dira.

Posible al da sistema kapitalista barru-
tik erreformatzea? Kapitalismo “berri” 
baten bila dabiltzanek, hura betikotzea 
nahi dute, aurpegi gizatiarrago, sozialago 
eta are ekologikoagoa eskainiz, herrita-
rrek, bereziki egungo gazteek, sistema-
ra egokitu eta beren gain har dezaten. 
Kapitalismo horren alde egiten dutenek, 
beren ordainsari-mailak ere murriztuz, 
planeta menperatzen jarraitu nahi dute. 
Euren ekoizpen eta finantza ereduei eus-
ten jarraitu nahi dute, ahalik eta etekinik 
handiena izateko. Gobernuak haien es-
kuetan eduki nahi dituzte, hain zuzen ere, 
sistema kapitalistari eusteko.

Erreforma sakonak eginagatik ere, 
inoiz ez dio kapitalismoa izateari utziko. 
Bere DNA basatia da, beti izango da bera! 

Stakeholder 
capitalism edo 
kapitalismo 
“berria”

Ekaitz Samaniego preso dago lerro hauek idazten ari naizela, baina preso ohia 
izango da testua argitaratzerako. 2012ko urtarrilaren 14an ikusi nuen  azke-
nengoz kalean. Manifestazio jendetsu baten ostean eraman zuen Ertzaintzak, 

bi aste ezkutuan eman ostean. Ehunka herritarren amorru, maitasun eta ezintasun 
malkoen artean. Orduko bizipenak burubihotzean iltzatuta geratu zaizkigu babes 
eta salaketa kanpaina desobediente hartan parte hartu genuen guztioi: lagunak, 
militantzia kideak, gasteiztar solidarioak, Domi, Txiro eta gainontzeko senideak. 
Aurore Martinen aldeko ekimena igaroa zen ordurako, gerora etorriko ziren Ore-
retako gazteen aldekoa eta Donostia, Ondarroa, Iruñea, Loiola eta Gasteizko herri 
harresiak, besteak beste. Haien ahalmen askatzailea behar beste zukutu aurretik 
eten ziren esperientzia haiek.

Samaniego kalean da. Zortzi urtetako zigorra oso-osorik eta lekutan bete ondo-
ren. Espainiako Auzitegi Nazionalak ezarri zion zigorra eta Gorenak berretsi. Fro-
gatzat onartuta, esaterako, izar gorridun kamiseta bat (izardun kamiseta; beraz 
SEGIkoa; beraz terrorista). Ekaitzek ez du izango barkamenik, ez erreparaziorik, 
ez aitortzarik. Hau irakurtzen denerako, ordea, maitasuna eta esker ona adierazia 
izango diogu askok Gasteizko kaleetan eta Gaztetxean –demokraziak eta demo-
kratek baimenduz gero beti ere, amen–. Kalean dago Samaniego, baina 244 kide 
barruan utzita. 

Denbora aurka doa gatazkaren ondorioen eremuan. Samaniegoren irteerak ko-
lektiboaren batez besteko adin kezkagarri altua are gehiago igoko du. Jose Ramón 
López de Abetxuko preso gaixo ohiak Gasteizko Unibertsitateko Campusean eman 
zuen hitzaldian, gazte asko zegoen entzule –inkisizio politiko mediatikoak hauspo-
tuta, esango nuke–. Zer ote dira euskal preso politikoak gatazka armatua bizi izan ez 
duten gazte hauentzat, zer lotura politiko edo emozional mota senti dezakete haie-
kin? Presoekin eta iheslariekin bestelako garai batzuen borrokak edo sinpleki bizi-
penak partekatzen ditugun aurreko belaunaldiok, behintzat, ez ditzagula espetxean, 
erbestean edo ahanzturan galtzen utzi. Ardura historiko eta kolektiboa dago hor, ba-
koitzak jakingo du zer neurritan eta nola interpelatzen dion. Ospatu dezagun azken 
egunetan Agurtzane Delgadok, Jon Urretabizkaiak eta Ekaitz Samaniegok berresku-
ratutako askatasuna; borrokatu dezagun beste guztiena. Askozaz gehiago beharko 
da, baina momentuz bederen, bete ditzagun Bilboko kaleak urtarrilaren 11n.  

Ekaitz Samaniego etxean. 
Besteak?

H
A

lA
 Bed

i

el cOrTe iNgleseN kATeATU zeN sAmANiegO, Bere esPeTxerATzeA sAlAkeTA ekiNTzA mAsiBO BiHUrTUz.
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  noaua aldizkaria

Joan zaigun urte amaieran jada kea 
zeriola ikusi bagenuen ere, itxu-
raz probaldi fasean duten Zubietako 
erraustegia eta inguruko azpiegitu-
rak martxoaren 3an jarri nahi dituzte 
erabat martxan. Hala onartu zuen Gi-
puzkoako Hondakinen Kontsortzioak 
urte amaierako azken batzarrean.

Martxoaren 3an 
jarri nahi dute 
erabat martxan 
erraustegia

ATZERAPENAREKIN
Martxoaren 3rako, Zubieta gaineko 
azpiegitura guztiak funtzionamendu 
betean nahi ditu GHK-k. Aurreikusia 
zutena baino beranduago izango da. 
Izatez abendurako behar zuten lan 
betean. “Eskatutako txosten tekni-
koak aztertu ondoren, egiaztatu da 
2017ko azarotik 2018ko uztailera bi-
tartean izandako baldintza metereo-
logikoek bost hilabeteko atzerapen 
justifikatua eragin zutela”. 

47,5 MILIOI EURO
Erabaki gehiago ere hartu zituzten 
asanblada berean. 2020rako 47,5 mi-
lioi euroko aurrekontua onartu zuen 
Kontsortzioak. Datu bat: 28 milioi 
euro errefusa kudeatzera bideratu 
asmo du GHK-k. “Zati bat Gipuzkoako 
Ingurumen Gunearen bidez tratatuko 
da, eta beste zatia, balorizazio ener-
getikoko planta (erraustegia) era-
bat operatibo egon arte tratatu ezin 
dena, Bizkaira bidaliko da”.

kAleAN dA gAlizierAzkO egUNkAriA
GALIZIA. Urtarrilaren 2az geroztik, kioskoetan da Nòs Diario egunkaria. Bi urte iga-
ro dira berripapera sortzeko proiektua iragarri zutela, eta 3.000 harpidedun lortu 
dituztenean, kalera atera da galizierazko lehen egunkaria. “Galiziako agenda me-
diatikoan ez dauden gaiak ekarriko ditugu lehen planora. Galiziako kultura, lana, fe-
minismoak, hizkuntza, diaspora, eskubide zibilak, historia, memoria, ekologismoa... 
gizartea hobetzeko ideiak ohiko prentsan islatu gabe ikusten dituenarentzat”.

gertuko merkataritza

106
saltoki txikik ateak itxi behar izan zituzten 2018an donostian. 
Hamar urteko epean, donostiako denden %21,7 desagertu 
da: bost dendatik bat. euskal Herriko herri eta hiri askotan 
gertatzen ari denaren isla da. Arrazoiak: errelebo falta, lokalen 
prezio ordainezinak, saltoki handien lehia eta kontsumo 
eredu berrien eragina (internet bidezko erosketak).

aht. Altsasu, castejon eta Tafallako tren gel-
tokietako leihatilak itxi dituzte, urtea hastea-
rekin batera. sustrai erakuntza Fundazioak 
azaldu duenez, erabakiak zerikusia du Abia-
dura Handiko Trenarekin. espainiako esta-
tuan 140 lehiatila baino gehiago itxi dituzte 
jada trenbide kobentzionalaren sarean.

okupazioa. 15 urtez hutsik egon den ho-
tela okupatu dute legutioko gazteek. “des-
jabetuon Hotela” izendatu dute proiektua, 
“elkartasunean eta auto-antolkauntzan” 
oinarriturik harreman berriak sortzea hel-
buru. Hainbat dinamika kultural, politiko 
eta sozial antolatuko dituzte bertan.

arrantza JaSangarria. Hainbat itsas izaki-
ren –batik bat izurde eta lupien– biziraupe-
na arrisku larrian jartzen duela eta, Frantzia-
ko agintariek debekatu egin dute re uharte 
inguruetan arrasteko arrantza egitea. euskal 
kostalderako eta oro har itsaso guztietarako 
neurri bera eskatzen du elkarte ugarik.



Urtarrilak 12, 2020

10 І neT hurbil

Odol itsaso bat bihurtuko zaigu Me-
diterraneoa, ezer eginez gero”, 
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen 

Erakundeko Agentziaren bozeramaileak 
2019ko ekainean luzaturiko deiadarra 
dugu. Itsas bidean bizia galtzen duten 
etorkinen odolaz ari da. Odol andana 
dugu Mediterraneoko ur gatzatuari naha-
sirik: 15.000 hilotz kontatu dituzte azken  
bost urteetan. 2019 urtean bide horretan 
abiaturiko zortzitarik bat ito da.

Gorpu horiek bere biziaren parte 
ditu Chamseddine Marzoug tunisiarrak. 
“Arrantzarako itsasoratu eta arrainen or-
dez gorpuak dauzkagu”. Hondartzetan 
gauza bera. Hamarnaka kontatzen ditu 
herrestan, uhainek lehorreraturiko ano-
nimoen gorpu hotzak. “Oso zaila da us-
telduriko gorpuen ikustea, erdi-gizonak, 
erdi-emakumeak, zangorik gabekoak, 
bururik gabekoak, batez ere umeak di-
renean, izugarri hunkigarria da, hoben-
gabeak direlako”. Zarzis hirian bizi da, 
Libiatik 60 kilometrotara, lanbidez arran-
tzari izana, urteak daramatza Ilargi Go-
rria elkartean laguntzaile gisa. Errealitate 
horrek ezinegona eraginik, bereari segi 
eta errefuxiatuen duintasunaren izenean 
zuzendu zien hilerri bat 2011n. Libia eta 
Italia arteko uretan ito diren anonimoei 
eskainiriko hilerriari Ezezagunen kanpo-
santua izena jarri dio. “Hainbeste sufri-
tu eta haietaz ezer ez dakigun pertsona 
horientzako da hilerri hau; hilobi duin 
bat merezi dute”. Ehorzteko baimena pro-
kuradoreari galdetu, gorputegian gorpua 
hartu, hilerrira eraman eta tokitxoa egi-

ten dio ezezagunari, lore sorta bat utziz 
lur metaren gainean. Astean hiru aldiz 
dator loreak ureztatzera. 2018ko azaroan 
400 gorpu ziren hilerrian. Hauetan baka-
rra identifikaturik: Nigeriako Rose-Marie 
28 urteko emakumea eta ama, 2017ko 
maiatzaren 27an ehortzia. Beste guztiak 
anonimoak. Info Migrants komunikabi-
deari eskainiriko elkarrizketan mesede 
bat eskatzen dio Europari: “Ez dut gehia-
go gorpurik ikusi nahi, arazo hau oso 
laster konpondu beharra dago. Europari 
eskatzen diot non zaude? Mugak babes-
tu beharrean pertsona hauek babestu”. 
2018ko azaroan luzatu eskaera da.

Orduz geroztik egoera okertu da. Me-
diterraneoan dauden salbatze-opera-
zioei begira jarri eta Europar Batasuna-
ren (EB) arduragabekeria begibistakoa 
da: ez du gehiago itsasontzirik horretara 
bideratzen ; salbatze operazioetan da-
biltzan elkarteen lana etengabean ozto-
patzen dabil eta gainera, Mediterraneo 
zentralaren espazio gehiena emigratzai-
leen tortura eta bortxaketa espazio den 
Libiako Estatuaren esku utzia du. “Kao-
sa”. Hitz horrekin laburbiltzen du egoera 
Sophie Beau SOS Mediterraneoa Gober-
nuz Kanpoko Erakundeko (GKE) zuzen-
dariak: “Kaosa dago Mediterraneoan”. 
2019an Mediterraneoan itotako etorki-
nen kopurua 1.246koa zen abenduaren 
15ean. Baina zenbat dira inor ohartu 
gabe hondoraturikoak? Erantzuna argi 
du Beauk: “Segur guk jakin gabe hon-
doratzen direla ontzi batzuk. Bidea oso 
luzea da eta sokorri ontzi gutxiegi daude 

guztia kontrolatzeko”. Azken urteetan, 
EBk zein Libiak sokorri ontziei bideratu 
oztopo eta blokeoak azkartu arau, herio-
tza tasak ere gora egin du. 

ELKARTEEN LANA OZTOPATURIK 
EBren erabakiei begira jarriz gero, are 
begibistakoagoa da Estatuen arduraga-
bekeria. Alta, itsasoak ez dira legedirik 
gabeko eremuak ; pertsonon eskubideak 
ez dira ur gatzatuan urtuz desagertzen. 
1985 urteko hitzarmen bati segi, bilake-
ta eta sokorri betebeharra segurtatzeko 
gisan, Bilaketa eta Salbatze (BES) edo 
Search And Rescue (SAR) guneka zati-
tuak dira itsas-eremuak, horiek banatu-
rik daudela itsaso bazterreko estatuen 
artean –kostatik 19,3 kilometro arte di-
ren ur territorialak baino askoz zabalago 
dira BES gune hauek–. Itsas zuzenbidea-
ri buruzko Nazio Batuen hitzarmenari 
jarraikiz, uretan zailtasunetan dagoen 
pertsona bat kausituz gero, laguntza bi-
deratzeko betebeharra dauka estatuak. 
Are gehiago, bere bizia lanjerrean kau-
sitzen ez den portu batera lehorreratu 
behar du, bai ala bai. 2018ko ekainaren 
27az geroztik, BES gune propioa dauka 
Libiak ere, –2017an EBk Libiari zuzen-
du 8 milioi euroko diru laguntzari esker 
osatutakoa–. Hori horrela, 19,3tik 200 
kilometrotara zabaldu du bere kontrol 
espazioa. Espazio hori Italiaren eremu 
izatetik Libiarena izatera pasa da, so-
korrien koordinazioa ere azken horren 
ardura bilakatuz. “Libiako kalbarioan 
bizitzea baino nahiago dute Mediterra-

chamseddine marzoug
europak ikusi nahi ez dituen  
gorpuak ehorzten dituena 
Tunisiako zarzis hiriko hondartzan lehorreraturiko errefuxiatuen 
hilotzei hilerri bat bideratu die chamseddine marzoug 
arrantzari ohiak. duintasunaren izenean, banan-banan bakoitza 
ehortzen dabil Ezezagunen kanposantua izeneko gunean. 
mediterraneoaren beste aldean, europar Batasunak (eB) ez 
du jarrera bera. legeak behartzen dituen bilaketa eta sokorri 
zereginak geroz eta gutxiago betetzen ditu eta horretan 
dabiltzan elkarteei oztopoak besterik ez dizkie jartzen.

   jenofa berhokoiriGoin
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neoaren zeharkatzeari lotu eta itsasoan 
hil”. 2018ko ekainaz geroztik, sokorri 
operazioek are zailtasun gehiago dituz-
te: arriskuan dagoen ontzi baten berri 
emateko luzatu deiak erantzunik gabe 
gelditzen dira. Erreskate lanetan dabil-
tzan humanitarioek jasandako presio 
eta jazarpenak areagotu dira. Gainera, 
Libia dagoena izanda, “portu segur ba-
tera lehorreratzeko” betebeharra zan-
gopilaturik dago. Etorkinek Libian ja-
sandako tratu txarren “konplize” izatea 
leporatu diote EBri hamarnaka GKEk.
Urrats bat gehiago eman zuen Europak 
2019ko martxoan: 2015az geroztik, pa-
satzaile klandestinoen sareak desegi-
teko eta hauen ontzietan metaturiko 
errefuxiatuak sokorritzeko osatu Sophia 
operaziokoei ontziak kendu zizkien. Ez 
da gehiago estatuen ontzirik Mediterra-
neoan. GKE bakar batzuk dabiltza ze-

rumuga miatzen, ontzi batzuk atzeman 
eta salbatu nahian. Ez nahi duten bezala, 
haatik, –ahal duten bezala–. Jasandako 
presio administratibo, judizial eta po-
litikoak ikaragarriak dira. Mare Jonio, 
Eleonore, Open Arms, Lifeline, Sea Watch 
3, Iuventa... bahituriko ontziak itsasora-
tzen utzitakoak baino anitzez gehiago 
dira. Askoz gehiago dira ere haien mi-
sioa abandonatu behar izan dutenak. 
Artikulu hau idazterakoan ontzi bakarra 
dago Meditarraneoan, SOS Mediterra-
neoa egituraren Ocean Viking. Baliteke 
beste bi ureratzea baina ezin jakin azken 
momentura arte.

Behar orduan, errefuxiatuez beteriko 
ontziak hartzeko prest den porturik ez 
dute kausitzen. Inork ez ditu nahi eta 
sekulako denbora galtzen da estatuen 
arteko banaketa kalkuluetan eta nego-
ziaketetan. “Denbora galtzea da eta ho-

rrekin bizien galtzea”. Portu baten beha 
diren bitartean, ezin dutelako sokorri 
lanetan aritu. Eskubideen errespetua eta 
betebeharren gauzapena eskatzen die 
Europako estatuei SOS Mediterraneoko 
zuzendariak. Arduragabekerirantz doan 
azken erabakia izan da urriaren 24koa: 
Mediterraneoan eraman beharreko bila-
keta eta sokorri operazioak areagotzea-
ren kontra bozkatu zuen egun horretan 
Europako Parlamentuak.

Migrazioen Nazioarteko Erakundea-
ren azaroaren 13ko zifrari segi, 2019 
urtean 91.568 etorkin ziren Medite-
rraneotik Europara sartu –Greziarako 
eta Espainiarako bideak ere kontutan 
harturik–. Iaz baino %11 gutxiago. Gu-
txitze hori migrazio politikaren eragin-
kortasunaren islatzat dauka Europako 
Batzordeak. Ez duenak ikusi nahi, ez du 
ikusten. 

ChaMSEddInE MarZouG
mediterrAneon itotAko 
errefUxiAtUentzAt osAtU dUen 
“ezezAgUnen kAnposAntUA”-n. 
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Ekonomia sistemaz mintzatu zinen 
Murgian (araba) azaroan, Espainiako 
hauteskundeak izan eta egunetara 
egin zenuen hitzaldian. Badu inork 
ekonomia sistemaz pentsatzeko 
astirik Kataluniak bizi duen 
zurrunbiloaren erdian?
Izan beharko genuke. Egia esan, aspaldi 
ari gara ekonomia sistema aldatu beha-
rraz gogoeta egiten. Independentismoa-
ri buruzko eztabaida baino lehenago ere, 
bistakoa zen auzitan zegoela ekonomia 
sistema, aldatu beharra zegoela. 90eko 
hamarkadan, eta ondoko urteetan ere, 
puri-purian ziren kanpo zorrari buruzko 
eztabaida, munduko foro sozialari bu-
ruzkoa, NBEren barruan gauzatu beha-
rreko aldaketen gainerakoa… Kezka ho-
riek guztiak sistema aldatzeko dugun 
premiaren froga dira.

nondik hasi sistema aldatzen?
Kapitalismoa haustetik, zalantzarik 
gabe.

Errazago da esaten…
...egiten baino. Badakit. Obligazioa dugu, 
hala ere, kapitalismoa birrintzeko obli-
gazio morala. Kapitalismoa sistema kri-
minala da, hiltzailea. Hargatik suntsitu 
behar da, bestelako koplarik ibili gabe: 
deboilatu. Kapitalismoa, izan, ekonomia 
sistema da, eta ekonomia sistema denez, 
pertsonen premiak ase behar ditu. Baina 
kapitalismoak ez du ezer asetzen, ezta 
jendearen gosea ere. Behar beste elika-
gai eta janari dago munduan, eta aldiz, 
egunean 25.000 pertsona goseak hiltzen 
dira. Onartezina da. Janariaren %30 za-
borretara doa zuzen-zuzenean. Sistema 
faltsua da kapitalismoa.

Pertsonen premiak ez ditu 
asetzen. herrialde aberatsetan bizi 
garenonak bai, hein batean.
Aberastasunaren banaketak beldur 
ematen du: batean, aberatsenak; bes-
tean, behartsuenak. Eta, are, bien arte-
ko aldeak gero baino gero handiagoak 
dira, dela pertsona eta dela herrialde 
batzuen eta besteen arteko aberastasun 
ezberdintasunak. Kapitalismoa, gaine-
ra, ingurumena suntsitzen duen siste-
ma da. Naturako gaiak alferrik galtzen 
ditu, eta bide honetan, ondoko belau-
naldiak aire lohia arnastu beharko du, 
baliabide naturalik ez du izango, bero-
tze efektuaren ondorioak gero baino 
gero larriagoak jasango ditu... Horiek 
esanda, bihar goizean bertan suntsitu 
behar da kapitalismoa, eta, ahal bada, 
oraintxe bertan.

arcadi oliveres
bakea JuStiziarekin

  Miel a. elusTondo       dani blanCo / zaldi ero

independentzia 
aldarria presaz 

hartutako 
erabakia izan zen

Areto txiki batean hizlari ezagutu dugu murgian (Araba), nahiz eta 
foro handietan hitz egin izan duen, bakeaz, giza eskubideez, justizia 

sozialaz. edota ekonomia sistemaz. gaia zeinahi dela ere, Arcadi 
Oliveresek beti utziko du aktibistaren arrastoa. ekonomiaz hitz 

egiten hasiagatik ere, laster genuen kataluniako egoeraz mintzo.
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ekonomia Aplikatua irakasle izan da 
Bartzelonako Unibertsitatean eta 
hainbat liburu eta publikazio ditu 
argitaratuak ipar-Hego harremanez, 
nazioarteko merkataritzaz edota 
kanpo zorraz. oroz gain, militante 
eta aktibista jardun du bere bizi 
guztian. Justícia i pau elkarteko 
kide eta buru izan zen, bakea eta 
justizia soziala helburu. Aurten 
bertan, Bartzelonako Udalaren 
merezimendu zibikoaren domina 
jaso du, bi xedeon alde egin duen 
lanaren sari.

Bada kapitalismoa deboilatu ahal 
izateko protokolorik?
Protokolorik ez dago, eta deboila-
tzea ere ez da lan erraza, oso sistema 
sendoa baita kapitalismoa. Hor dira 
beti kapitalismoaren atzean gorde-
rik finantza handiak, enpresatzarrak, 
botere militarra… Hortaz, kapitalis-
moa garaitzeko biderik zuzenena al-
ternatibak sortzea eta garatzea da. 
Azaroan bertan, Ekonomia sozial, 
eraldatzaile, solidario eta kooperati-
boaren azoka egin zen Bartzelonan, 
eta badakit Euskal Herrian ere badela 
gisa bereko ekimenik. Banku etikoa, 
bertako nekazaritza, kontsumo ar-
duratsua… sistema berriaren aldarri 
dira. Kapitalismoa suntsitu bitartean, 
mundu berria eraikitzea, horixe da 
alternatiba.

Gaiz beste eginda, zergatik lehertu 
da Katalunia?
Prozesu bat gertatu delako, gauzak 
bata bestearen atzetik etorri dire-
lako. Diktadorea hil eta Trantsizioa 
izan omen zen, baina okerra da izen 
hori, ezer ez baitzen trantsizionatu, 
gauzak isilarazi egin ziren, autono-
mia estatutu baten ordainetan. Age-
riko da estatutu hura ez zela nahikoa 
izan eta denboraren igaroak es-
tatutu hura eguneratu beha-
rra ekarri zuela. Halaxe 
onartu zuen Kataluniako 
legebiltzarrak, eta harri-
garriro, ezetsi egin zuen 
Espainiako Konstituzio 
Auzitegiak. Horrek pro-
testa oldea ekarri zuen, eta 
nik neuk haietan parte har-
tu nuen. Oroitzen naiz hantxe 
izan nintzela, manifestazio erraldoi 
batean, 2010eko uztailaren 10ean. 
Beharbada, huraxe izan zen lehen 
manifestazio erraldoia.

hamaika egin duzue harrezkero, 
zein baino zein handiagoak...
Bai. Orduko hartan, autonomia esta-
tutua eguneratzea besterik ez genuen 
eskatzen. Garaiz genbiltzala uste ge-
nuen. Baina haize kontra ari ginen. 
Autonomia areagotuko ziguten emen-
dakin guztiak ukatu zizkiguten, eta 
jendeak protesta jo zuen, gogor. La-
guntzaile eta bazkide atsegin bikaina 
izan genuen Espainiako presidente 
Mariano Rajoy, aldiro botoak besterik 
ez baitzizkigun ematen. Horrela, eza-
rian-ezarian, flana puzten hasi zen, 

etengabe puzten, harik eta autono-
mia estatutua berritzea baztertu eta, 
bilorik gabe, autodeterminazioaz eta 
independentziaz hitz egiten hasi gi-
nen arte.

2010a aipatu duzu, estatutua 
berritzeko eskaria. handik hiru 
urtera, independentziaren aldeko 
plataforma osatu zenuen.
Moja bat [Teresa Forcades] eta biok 
saiatu ginen. Ez zen, zuzen, inde-
pendentziaren aldeko plataforma. 
Izenak berak behaztoparik gabe sa-
latzen zuen gure nahia: Procés Cons-
tituent. Alegia, Errepublika osatzeko 
prozesua abiaraztea zen gure asmoa, 
baina ezkerrekoa. Garai hartan ez ge-
nuen konstituzio katalanik nahi, ez-
kerreko indar guztien batasuna bai-
zik, eta kasu honetan, “ezkerreko” 
esan nahi zuen PSOEren ezkerrera 
zeuden guztiak, egiazko aldaketaren 
alde zeudenak. Eta, aldaketa, oroz 
gain, gizarte politiketan nahi zute-
nak, baina hizkuntza politikak, mi-
grazio politikak eta bestelakoak ere 
bazterrean utzi gabe.

Biderik egin zenuten?
Nola-hala, zeren eta gu sortu eta hiru 

hilabetera sortu baitzen Pode-
mos. Eta askoz geroago ez, 

baita CUP ere. Eta gure zale 
eta afiliatu mordoxkak 
–lehen hilabetean ber-
tan, 47.000 afiliatu bildu 
baikenituen–, haietara 
jo zuen. Ondorioz, gure 

proiekzio politikoa mugatu 
egin zen. Batzuk, CUPen al-

dekoak; bestetzuk, Podemose-
nak. Eta denak Procés berean, iraki-
ten. Gure bilkurek ping-pong partidak 
ematen zuten, ezin ekimen zehatzik 
abiarazi. Haatik, gogoetak idaztea 
lortu genuen, eta nolako herrialdea 
nahi genuen idatzian jartzea. Inde-
pendentzia nahi genuen, horretan ez 
zen borrokarik, baina definitu beha-
rra zegoen nolako herrialdea nahiko 
genukeen ekonomia harremanei, mi-
grazioari, armadari, monarkiari eta 
gainerakoei dagokienez. Aktibo hori, 
behintzat, gogoeta idatzizko hori, hor 
da, gure plataformaren webgunean, 
eta aintzat hartzeko modukoa irudi-
tzen zait oraindik.

aktibo horixe zuen ondasun.
Lorpen politiko handirik ez dugu 

arcadi 
oliveres i 
Boadella

bartzeLona, 1945
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Horixe nuke 
nik jomuga: 

independentzia 
solidarioa”
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izan, baina gure militante izan diren 
batzuek baitezpadako lana egin dute 
geroan: Xavi Domenech, Gerardo Pi-
sarello, Jaume Asens, Albano Dante 
Fachin… Gure militante izan ziren eta 
gero zilegitasun osoz, berariazko bo-
rroka politikoa egitea erabaki zuten. 
Haatik, partez bederen, gure pentsa-
tzeko moduak eraginda ari dira. Be-
raz, hortxe dituzu bi aktibo. Gehiago 
ere baditugu, oihartzun txikiagokoak, 
beharbada, baina preziagarriak: udal 
txiki askotan izan dugun arrakasta, 
lorpen zehatzak, erreferendum propo-
samenak eta beste. Dena den, oraintxe 
dela urtebete, iazko azaroan, hala Te-
resak [Forcades] nola nik neuk ez ge-
nion mugimenduari bideragarritasu-
nik ikusten, eta batzar nagusia egin eta 
mugimendua desegitea eskatu genuen 
batzarrean. Eta botazioa galdu genuen! 
Militante betiko batzuk agertu ziren, 
eta ezetz esan zuten, bere burua orain-
dik gauza asko egiteko gai ikusten zu-
tela. Teresak eta biok mugimenduko 
militante izateari utzi genion, baina 
kolaboratzaile izateari, berriz, ez.

Independentismoak sabaia jo 
duela diote. hortxe da, %50a ezin 
iritsirik. dena dela, nola liteke 
independentzia zaletasuna horren 
gogor haztea azkeneko urteetan?
Beharbada, biolentziarik gabeko mu-
gimendua izateak lagundu du. Katalu-
nian sekula ez da ulertu bortxaren era-

bilera. Ez dugu, esaterako, pertsonaia 
militarrik, Prim jeneral hura eta bes-
teren bat ez bada. Espiritu militarrik 
ez dugu, beraz. Hori ere tradizioa da. 
Aldiz, ezagutu genuen Lluís Maria Xi-
rinacs, bakezale porrokatua, Gandhik 
eta Luther Kingek egindakoa zabaltzen 
eginahalak eta bi egin zituena barneal-
deko herrialdeetan. Xirinacsen diskur-
tsoak jendearen baitan bizirik irauten 
duela iruditzen zait. Hargatik esaten 
zuen jendeak gure hau ‘Irribarreen 
iraultza’ ez –hori lehenago ere esana 
baitago–, baina ‘Tieten iraultza’ dela.

‘Tieten iraultza’?
‘Tieta’, katalanez, izeko da, ezkonga-
bea, etxe guztietan dagoena, emakume 
militantea, ilobak zaintzen dituena… 
Izekoen iraultza, beraz. Egia da epai-
ketarekin, eta ebazpenarekin, gauzak 
hein batean aldatu direla, baina huraxe 
zen mobilizazio guztien espiritua, Ize-
koen iraultzarena.

omnium Cultural, anC, Cdrak, 
Tsunamia… Izen saltsa handia dugu 
oso epe laburrean.
Ni neu Omnium Cultural-eko militante 
naiz 1966 ezkero. 50 urte baino gehia-
go daramat mugimenduan. Omnium 
kultur arloan beste ezertan ez hasi 
zen lanean, baina politikara egin zuen 
gero. ANC ere azaldu da, meritu handiz 
etorri ere, eta zilegi da bai Omnium eta 
bai ANC izatea, estrategia eta borroka 

rajoy, SÁnChEZ

“Zalantzarik gabe, Mariano Rajoyk 
indartzen lagundu zion Katalunia-
ko mugimenduari. Haren erabaki 
bata bestearen ondoren egindako 
okerrek haize eman zioten gure 
borrokari. Sánchezek denbora gu-
txiago izan du, baina epaiketaren 
ebazpenaz gero Kataluniaren inde-
pendentziaren kontra eta Espainia-
ren batasun sakro-santuaren alde 
esan dituenak kontra itzuli zaizkio, 
kontra jarri baitzaio hainbat eta 
hainbat jende”.

urrIarEn lEhEna

“Goizeko bostetan, auzoko esko-
lara joan nintzen, hautetsontzien 
gorabehera hura kontrolpean ote 
zegoen ikustera. Eskola hartan ez 
zen eragozpenik izan, liskarrik ez, 
aipatzekorik ez… baina badakigu 
zer gertatu zen herrialdean: bi mi-
lioi lagunek desobedientzia zibileko 
ekintzan hartu zuten parte, eta he-
rrialdeek etengabeko desobedien-
tzia ekintzen bidez baizik ez dute 
aurrera egin”.

Azken hitza
IndEPEndEnTZIa

“Duela hiruzpalau urte hitzaldia 
egin nuen Leonen (Espainia), uni-
bertsitatean. Gure asmoa azaldu eta 
gero, zera esan zidaten: ‘Arraioa!, 
nahiago genuke zuek zeuentzat nahi 
duzuen herrialde hori guk ere ba-
geneuka!’. Behin baino gehiagotan 
pentsatu dut ez diogula behar be-
zain argi azaldu Espainiako Estatu-
ko jendeari zertan den gure inde-
pendentzia asmoa”. 
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molde ezberdinak baitituzte. Bi era-
kundeok egindako lanari esker bildu 
ahal izan da jendetza handi hori mo-
bilizazioetara, baina hor dira CDRak, 
Tsunamia eta gainerakoak ere, oina-
rria indartu besterik egin ez dutenak. 
Ongi da, hortaz.

nora doa borroka eta mobilizazio 
etengabeko hau?
Profeta edo igarle izan nadin eskatzen 
didazu, eta ni ez naiz batere iaioa pro-
feziak egiten. Nolanahi ere, adin jakin 
bat dugunok ez dugu prozesu honen 
bururatzea ikusiko, baina, nire iritziz, 
herrialde burujabea izan beharko ge-
nuke xede, errepublika bat –pentsatu 
ere ez monarkiarik!–, eta munduan di-
ren eta ez diren herrialdeentzat Ka-
talunia eredugarri bat. Demokrazia 
defizita bizi dugu, elkartasun defizita, 
defizita jendea ongi tratatzean… De-
fizit handiak ditugu, eta Kataluniak, 
berriz, berezkoak dituen dimentsio, 
historia eta kokalekua dituelako, he-
rrialde independente, solidario eta 
eredugarria izateko egokiera du. Ho-
rixe nuke nik jomuga: independentzia 
solidarioa.

Katalunian, populazioaren erdiak 
partekatzen ez duen jomuga, inola 
ere.
Egia duzu hori ere. Hor da populazioa-
ren erdi hori. Uste genuen bi milioi 
pertsona alde izanik, lortua genuela 
independentzia, baina estatistika guz-
ti-guztiek, nolanahi eginik daudela 
ere, %47 edo 49 bat ematen digute, ez 
gehiago. Hortaz, gehiengo ongi akre-
ditatu bat izan artean, ezin ezer esan. 
2017ko independentzia aldarria pre-
saz hartutako erabakia izan zen, ez zue-
lako behar bezainbateko sostengurik. 
Batzuen iritziko, hala ere, ez zen pre-
sazkoa izan, eta baliteke hori ere zu-
zena izatea, baina %50eko gehiengoak 
ez dira gehiengo, berdinketak baizik. 
Aldeko gehiago behar dugu.

Zer espero zenuten Europatik?
Ezer ez.

Ezer ez? hutsa?
Ezer ez, hutsa, hutsaren hurrena… Eu-
ropa faltsua da, hipokrita, gezurtia, 
merkataritza hutsa, demokraziaren 
kontrakoa, gaitz guztien iturria. Tira, 
oker esan dut, Europa esan baitut, Eu-

ropako Batasuna esan ordez. Izan ere, 
badira bestelako Europa batzuk: Eu-
ropako Batzordea, adibidez, zeinaren 
azpiko baita Estrasburgoko Auzitegia. 
Konfiantza zerbait ematen didate, bes-
talde, Europako Segurtasun eta Lanki-
detza Antolakunde OSCEk, eta, halaber, 
Europako zenbait herrialdek. Baina 
Europako Batasunak ez dit segurta-
sunik ez konfiantzarik batere ematen: 
antolakunde hertsia da, migratzaileak 
akabatzen ditu, ongizate ekonomikoa 
beste helbururik ez du… Finean euroa-
ren Europa besterik ez da Europako 
Batasuna.

Euskal herritik zer etor liteke?
Nire ustez, katalanek ezin genezake 
espero Euskal Herritik, erakutsi duen 
solidaritatea besterik. Ebazpena jaso 
eta egunetara Donostian egin zen ma-
nifestalditzar handi horrek harrotu 
egin ninduen, puztu. Solidaritate hori 
zoragarria zait. Edota joan den azaro-
ko Espainiako hauteskundeetan PPk, 
Ciudadanosek eta Voxek diputaturik 
ez ateratzea gozamen hutsa izan zen. 
Nahiz gero PPk bat lortu atzerriko bo-
toen bidez. Gozamena, hala ere.  
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endika alaborT 
aMundarain
ekonomiALAriA 

Ez da demografia, 
ekonomia politikoa baizik

1940ko hamarkadan Euskal Herrira 
heldu zen, haur bat zelarik, lan egite-
ra. Industriako enplegu gogorretan 

lanean ibili zen; lankide askok lan gaixo-
tasunak sufritu, beste batzuk lanean hil. 
Adolfok 92 urte ditu gaur egun. Nazioar-
teko Diru Funtsaren arabera, gehiegi bizi 
da, pentsioa jasotzen urte gehiegi eman 
baitu eta, gainera, erakunde horren us-
tez, bizi itxaropen handi hau “finantza 
arriskua” da. Madalenak bizitza osoa la-
nean eman du, etxeak garbitzen. Ez zuen 
kotizatu, baina hori ez zegoen bere esku. 
Neguriko burgesiaren etxeetan egiten 
zuen lan. Kotizazio gabeko pentsio bat 
jasotzen du, 392 eurokoa, nahiz eta bizi-
tza osoa lanean eman, bai etxean, baita 
etxetik kanpo. Mariak ia 40 urte ditu. 
Lan kontratu prekarioak lortzen ditu, 
gehienak ez dira jardunaldi osokoak, 
soldataren bat 1.000 eurora heltzekotan, 
miraria da. Nahiz eta 20 urte dituenetik 
lan egin, zortzi urte besterik ez ditu ko-
tizatuak. Horiek dira gure inguruan ohi-
koak diren zenbait errealitate.

“Euskal oasi” honetan, soldaten joe-
ra, horiek osatzen duten elementuak 
caeteris paribus mantentzekotan, kez-
katzekoa da. Azken bederatzi urteetan, 
Gipuzkoan –Espainiako Erresumako 
soldata altuenak dituen lurraldean– ba-
tez besteko soldata soilik %1,9 handitu 
da; erosahalmena hamar puntu erori 
da, oraindik generoko soldata-arrakala 
handia dago eta 40 urte baino gutxiago 

duten langileen lan baldintzak okerrera 
doaz. Azken hamarkadatan ekonomia 
eraldaketa amaiezin honetan, zerbitzu 
sektorea da oinarria (spoiler: industria-
ren ondoan, lan baldintza okerragoak 
dakartza). Argi dago orain indarrean 
dauden pentsio sistema publikoen gai-
neko presioa handitzen joango dela.

Finantza erakundeen lobbystak, tek-
nokratak eta sasizientzietan oinarritzen 
diren ekonomialariek urteak darama-
tzate pentsio sistema publiko eta duin 
baten aurka lan egiten. Orain dela urte 
batzuk, “produktibitatea” (lanarena?) 
aipatzen zen sistema eraldatzeko ele-
mentu zentral moduan. Gaur egun, al-
diz, demografia da. Hala ere, Espainiako 
Erresumaren kasurako, Fundación de Es-
tudios de Economía Aplicada-k (FEDEA) 
argi utzi du txosten batean sistema kolo-
kan jartzen duena ez dela gero eta per-

tsona zahar gehiago daudela, soldaten 
gainbehera baizik. Eta, noski, lobbysta, 
teknokrata eta eskuineko ekonomistek 
ebidentzia enpiriko horren aurka ezin 
dute ezer esan, nahiz eta jendea nahas-
teko azalpen sinplistak erabili edo for-
mula matematikoekin jantzi.

Frantziako Errepublikan, gaur egun 
dagoen pentsio sistema langile borro-
karen emaitza zuzena da, 1930eko ha-
markadan eta hurrengo urteetan indar 
handia hartu zuenak: Conseil National de 
la Résistance-k, bere programan eskaki-
zun hau babesten zuen. Espainiako Erre-
suman ere, frankismo garaiko langile 
borrokek Gizarte Segurantzaren Legea 
onartzea lortu zuten. Pentsio sistema 
publikoak ez ziren lobbysta, teknokrata 
eta eskuineko ekonomistei esker onartu, 
indarrez onartu behar izan zuten.

Gure buruari egin behar diogun galde-
ra ez da X sistema ekonomikoki sostenga-
rria den ala ez, era horretan adieraztea ez 
baita zuzena: formularen beste faktoreak 
caeteris paribus isilpean mantentzen bai-
tu. Galdera da, gizarte bezala, nola anto-
latu nahi dugun gure nagusien erretiroa 
eta gure etorkizuna. Horrek bertoko ere-
du kapitalistaren hainbat muga kontzep-
tual haustea eskatuko digu, aberastasuna 
nola banatu nahi dugun definitzeko. Etor-
kizuna gizarteak erabaki beharko du, ez 
boteretsuek, eta hau ez da borroka erra-
za. Azken finean, ekonomia politikoari 
buruz hitz egiten ari gara. 

galdera da, gizarte bezala, 
nola antolatu nahi dugun 

gure nagusien erretiroa eta 
gure etorkizuna. Horrek 

bertoko eredu kapitalistaren 
hainbat muga kontzeptual 

haustea eskatuko digu, 
aberastasuna nola banatu 

nahi dugun definitzeko
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urte berri

Urte berria hasterakoan, usaia dugu 
aitzinekoan iragan gertakariak ba-
nan-banan ikuskatzea. Katastro-

fismoak, etsipenak edo kolapsismoak 
menderatu garai honetan, aldizkari eta 
irrati-telebista emankizun haritik oroi-
tuko gara, beraz, jende xumearen egoe-
ra sozio-ekonomikoa txartu dela; arlo 
guztietan lan baldintzak okertu direla; 
beroketa klimatikoak eta kutsadurak 
aitzina egin dutela; estremismo politi-
koa, terrorismoa, bortizkeria fisiko edo 
morala, iruzurkeria eta ustelkeria nor-
malizatu eta  garatu direla munduan 
zehar jendarte guztian; herri eta per-
tsona zapalketek segitu dutela aberats 
okaztagarri bakar batzuen probetxuko, 
eta abar. Horrelako errepasoen ondotik, 
urte berriarekin hasiko den etorkizuna 
nolaz ez ikusi ilun bezain beldurgarria? 
Zein federen izenean opatu “urte be-
rria zoriontsua bekizu” nork maite duen 
hurbilekoari? Zein esperantzaren inda-
rrez sinetsi bakea, amodioa, errespetua, 
jendetasuna eta lurrarekiko begirunea 
garaile ateratzen hasiko direla ondoko 
hamabi hilabeteetan?   

Bizkitartean, hauturik ez: behereko 
errekaren zolan ez badugu egon nahi, 
aurrera jotzekoa dugu, zerbaiti lotu 

behar gatzaizkio. Bakoitzak premiaz-
kotzat daukana eginen du, holako zein 
halako borroka zuzenean buru-belarri 
sartuz. Ni elkarteetan, lanean, etxean eta 
nire buruan, hizkuntz eta irudimen jo-
rran ariko naiz. Hots, literaturaren bide-
tik ibiltzeko tirria daukat, nehoiz baino 
gehiago. Literatura, frankorentzat gauza 
ezdeusa eta trufagarria, “aisialdi” gisa 
ezartzen dena curriculum vitae-etan. 
Behin betiko egia edo jakintzarik eskain-
tzen ez duena. Baina bizirik atxikiarazte-
ko gai den oldarra pitzaraz dezakeena.

Luzaz bat bestearen aurka ezarri dira 
alde batetik literatura, irudimena, fik-
zioa, birtualitatea eta bestetik lana, arra-
zoia, errealitatea eta aktualitatea. Lehe-
nak zitezkeen mundutik ihes egiteko 
bideak, bigarrenak mundua itzulikaraz-
teko gakoak. Baina hain segur banaketa 
horrek gaitu ateka gaitzera igorri. Litera-
tura, irudimena eta asmakuntza askeari 
toki gehiago egingo bagenie jendartean, 
hobekuntzak sentituko genituzkeela ez 
dut dudarik. Ezen, uste dut literatur za-
leak, irudimentsuak eta asmatzaileak 
modu baikorrean eta indartsuan eragile 
direla jendartean. 

Gisa horretan, ezinbestekoa da ene 
ustez, hezkuntzan literaturari eta horrek 

baimentzen duen irudimen isuriari leku 
zabala egin diezaiegun, lehen haurtzaro-
tik unibertsitatera. Hazi Hezi aldizkaria-
ren 31. zenbakian, Jesus Mari Olaizola 
Txiliku idazleak honelako oharra egin 
du: “Ez da gutxiago irakurtzen dela, bai-
zik eta ipuinak gutxiago irakurtzen dire-
la. Gaur egun telebistan mila koloretako 
programak daude haurrentzako, peliku-
lak, interneten zer esanik ez, eta abar. 
Gaur egungo haurrek irudimenaren bes-
te pizgarri batzuk dituzte eskura, libu-
ruez aparte. Lehen ipuinak oso garran-
tzitsuak ziren, irudimenaren pizgarri 
nagusiak zirelako. Gaur egun hor daude 
baina bigarren mailakoak direla esango 
nuke”. Neronek frogatzen dut eskolan 
gazteek irudimen guti dutela, gehienek 
idazlanak zentzugabeko gerlez eta za-
partatzeez josten dituztela aterabiderik 
proposatu gabe. 

Literaturari esker eskuratzen den iru-
dimena hitzezkoa da. Hitzek esplizituki 
edo inplizituki, joko sinboliko gisa susta-
tzen duten unibertsoa da, mundu errea-
larekin harremanetan egoteko baitezpa-
dakoa dena. Goazen bada ipuin, alegia, 
olerki eta eleberri irakurtzera edo idaz-
tera, ondotik elkarrekin aztertzera, urte 
berria argi diezaguten. 

kaTixa dolhare-zaldunbide
idAzLeA

PAUlA esTÉvez
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Gorka Moreno Márquez   
ikUspegi–eUskAL 
immigrAzioAren 
BeHAtokiko kideA

iTxaro borda  
idAzLeA

Immigrazioa eta zurrumurruak: 
zenbakia bai, baina…

laino egunak

Jende askok pentsatzen du immigra-
zioaren inguruko zurrumurru eta 
estereotipoei aurre egiteko tresna 

eraginkorrena eta bakarra datu estatis-
tikoak direla. Argi dago, fenomeno honen 
errealitatea era argi eta zehatzean eza-
gutu behar dugu ezinbestean; dena den, 
zenbakien mugak eta ahuleziak mahai 
gainean jarri behar ditugu.

Sarritan ikusi ohi dugu immigrazioa-
ren arloan, errealitatea eta pertzepzioa 
ez datoz bat. Urtetik urtera, esaterako, 
immigrazio kopuruaren pertzepzioa 
errealitatearena baino altuagoa da eta 
gaur egun zifra hau %10ekoa bada, per-
tzepzioa %17koa da. Baina 2007an, etor-
kinen kopurua %5,7koa zenean, pertzep-
zioa %17,9koa zen, gaur baino altuagoa 
etorkinen kopurua gaurkoaren erdia ze-
nean. Zentzu honetan, argi izan behar 
dugu errealitate estatistikoaz gain komu-
nikabideen tratamendua edota diskur-
tso politikoek eragina dutela pertzepzio 
hauen eraikuntzan.

Arazoa ez da soilik jasotzen den infor-
mazioa egokia edo erratua izatea, hala 
izango balitz datu estatistiko zorrotzak 
ematearekin nahikoa izango litzateke zu-
rrumurruen zein aurreiritzieen aurka 
egiteko. Aurreiritzien osaketan elemen-
tu arrazionala dago –jasotzen dugun in-
formazioa–, baina baita ere dimentsio 

emozionala. Burua eta bihotza daudela 
aurreiritzien baitan alegia.

Horrela izanik, aurreiritziei kontra 
egin nahi badiegu, bi aldeak landu behar 
dira, arrazionala eta emozionala; lehe-
nengoarekin ez da nahikoa izango. Lehe-
nik eta behin, emozionaltasunaren arlo 
horretan, garrantzitsua da nolabaiteko 
enpatia erabiltzea gerturapenean. Adi-
bidez, ezer gutxi lortuko dugu jendeari 
arrazista deitzen badiogu ezagutu ordu-
ko. Bigarrenik, agian merezi du diskurtso 
bertutetsu eta perfektuak zokoratzea eta 
errealitatean gertatzen diren esperien-
tzien bidez immigrazioaren fenomenoa-
ren normaltasunaren laudorioa egiteak. 
Honen bidez, datu hotzak eta urrutiko 
adibideak zokoratuz eta gertutasuna eta 
egunerokotasunari garrantzia emanez. 
Era berean, espazioak garrantzitsuak 
dira, hitzaldiak interesgarriak izan dai-
tezke, baina aisialdietan edota festetan 
espazio egokiak bilatzea ere estrategia 
oso eraginkorra izan daiteke.

Laburbilduz, datuak bai, emozionalta-
suna ere bai. Informazio zorrotza eman 
behar dugu immigrazioaren inguruko zu-
rrumurruei aurre egiteko; baina era be-
rean bihotzera eta erraietara ailegatzen 
diren istorioak landu behar ditugu, elkar-
bizitza arriskuan jartzen duten aurreiri-
tziei aurka egin nahi badiegu behintzat. 

Urtea hasi zaigu laino pean. Grista-
sun zilarrak, aldi berean, lurreko 
bizidunak gerizatzen ditu eta ara-

zoak begi bistatik kentzen, gure egunen 
anbiguotasunaren ikur bilakatuz. Alta, 
noiztenka, eguzkiak zama uher hori zu-
latzen du, bihotzetan emozio sinets ezi-
na piztu bitartean. Urtats gaua gurbila 
izan da, halaber bitez ondoko hamabi 
hilabeteak, zotal-egunak barne. 

Aturri hegian nago pentsatzen. San Iz-
piritutik ez dut udaletxea ikusten. Bost 
axola. Uraren azaletik laino piltzarrak al-
txatzen dira amultsuki eta entzungailuak 
belarrian, Alos Quartet eta MICE hautema-

ten ditut aldizka, argitasun kontrastatuak 
zartaraziz arrats apala nola erortzen den 
Baiona gainera miretsiz. Ikusgarri ederra-
gorik ez da. Maite Larburu, Mursego, Jere-
mi Garat eta Ibon RG gehituz, hor daukat 
eskura, 2020ko soinu banda distiratsua.  

Aurten ere musika on-ona beharko 
dugulako, laino, hodei, enbata, galerna 
eta haizete iragarriak jasateko; Macro-
nia-ko karrikak mukuru daudenean edo 
etxean bakarrik gaudenean, ETB Kantxa 
kirol saioan, Mikel Urrutikoetxearen eta 
Aimar Olaizolaren binakako txapelketa-
ko balentriak pantailan jarraitzeko. 

Bake eta zorion zuri, irakurle... 
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nerea ibarzabal saleGi
BertsoLAriA

adiskidetzea 

Aurki kenduko dituzte zuhaitz ko-
niko erraldoiak, faroletako kable 
kiribilduak, Zorionak opa dizki-

guten eraikinetik eraikinerako letra 
argitsuak. Gabonetako argiak izotzez-
ko estalaktitak bezala urtzen dira ur-
tarrileko eguzkitan, baretasunez eta 
isilpean. Laster Karmenak. Eta esan 
nezakeen “eskerrak amaitu diren Ga-
bonak”, koinatu astunak, betekadak, 
irentsitako berbak, sentitutako nagia, 
genero roletan sakontzen duten familia 
nuklear aspergarriak. Esan nezakeen, 
esan eta kantatu izan dudan bezala 
abendu osoan. Baina Grintxa ere asper-
tu egiten da Grintx izaten, eta batez ere, 
aspertu egiten da bere senideak baino 
argiagoa, koherenteagoa, militantea-
goa, modernoagoa –azken finean, ho-
bea– dela aldarrikatzeaz.  

Ohartu naizelako familiaren jarrere-
kin kritikoa izatea eta familia bera gu-
txiestea nahastu ditudala azken urteo-
tan, eta uste dut ez naizela bakarra. Eta 
klasismo usaina hartu diot neure bu-
ruari kroketa eta langostino buruekin 
egindako lubakien atzetik nire senideak 

epaitu izan ditudan bitartean, nik, lehen-
gusuekin batera, goi-mailako ikasketak 
dituen familiako lehenengo belaunaldi-
ko kide naizen honek. 

Baliteke bati euskal kultura batere 
ez interesatzea, eta besteak Antena3
-ko albistegiak ikusi eta sinestea, edota 
beste hori kristau praktikantea izatea, 
eta bere ondokoa oraindik dibortzia-
tu ez izana bizitza perfektuaren irudia 
ez hausteagatik, eta, zelan ez, hangoak 
mutikoari baloia eta neskatoari panpina 

erosi dizkio zurean ere. Ados, zuk ez ze-
nuke horrela egingo, kontra zaude. Bai-
na harago begiratzen hasi, eta bata gai 
da aurrekontu mugatu batekin hogei-
rentzako janaria kozinatzeko inork ez 
bezala, eta baliteke feminismoa eta kla-
se kontzientzia zuk baino barneratua-
go izatea zentzu askotan, eta ondokoak 
harritzen zaitu kontatzen dizunean gaz-
tetan zelan ihes egin zuen etxetik, edo 
besteak zertzuk pasatu zituen alkoho-
laren zulotik irteteko, eta hangoak hau-
rrei behar duten arreta eskaintzen die 
eta beraiekin jolasean ematen du egun 
osoa, baloiarekin eta panpinarekin, bai-
na beraiekin. 

Ez dut egin nahi familia batasuna-
ren eta kritikotasunik ezaren aldeko 
apologiarik. Familia munduaren lagin 
txiki bat da mahai baten bueltan, eta 
noski zapaltzailea dena zentzu asko-
tan, eta tradizionala gehienetan. Baina 
nekatu egin naiz estereotipoak kriti-
katzeaz, eta kritikatzen baditut, jakin 
nahi dut nondik begiratzen diedan, eta 
zein balio goratzen eta gutxiesten ditu-
dan oharkabean. 

Ohartu naiz familiaren 
jarrerekin kritikoa izatea 

eta familia bera 
gutxiestea nahastu 

ditudala azken urteotan, 
eta uste dut 

ez naizela bakarra
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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.
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  paul iano       kauldi iriondo

aurtengo maiatzean Glovolizazioa ize-
neko artikulua argitaratu nuen: hiru hi-
labete eman nituen banatzaile lanetan 
glovo enpresarentzat, langileen lan-bal-
dintzak ikertzeko. gehienbat, artikulua-
ri buruzko erantzun positiboak baino 
ez nituen jaso, bai irakurleengandik bai 
glovoko lankideengandik (konpainiak 
rider deitzen dien horiengandik). glo-
voko banatzaile gehienak baztertuta 
bezain esplotatuta sentitzen ziren, eta 
irakurleek, batik bat, ikusi nahi zuten 
nola funtzionatzen duen egungo esplo-
tazio-molde berrienetariko batek.

halere, salbuespen txiki bat egon zen. 
rider bat harremanetan jarri zen nire-
kin, kexu, esanez enpresaren gezurrez-
ko itxura zabaltzen ari nintzela. Sekto-
rean, beste lan prekario asko dagoela 
zioen, esaterako, telepizzan. Laburbil-
duz, glovo kritikatzea boladan jartzen 
ari zela uste zuen. glovorentzat lanean 
dirutzen ari zela idatzi zuen (elkarrizke-
tatu nituen rider bakar bati ere inoiz en-
tzun gabekoa) eta, horrez gain, langileei 
tratu txarra ematen dieten enpresa asko 
baldin badago, zioen, zergatik ote hain-
beste kezka glovorekin?

dena den, glovoren esplotazioa zuri-
tzeko falazia zahar hori erabiltzeaz gain 
(ingelesez whataboutism esaten diogun 
hori), pertsona horrek arrazoi argia zeu-
kan kontu batean: enpresa hori kritika-
tzea erraza da hedabideentzat. aldiz, 
prekarietate era tradizionalei buruz ari-
tzea ez da hain kitzikagarria eta ez dau-
ka, halaber, gauza berrien freskotasuna. 
hortaz, lanean hasi nintzen telepizzan. 
hauxe da topatu nuena.

telepizzan 
infiltratuta
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T elepizzan lana lortzea gauza 
arrunt erraza izan zen. Interne-
teko eskaera bete eta berehala 
deitu zidaten. Gidabaimenik ba 

al neukan eta lanean noiz has nintekeen 
galdetu zidaten. Egun gutxi eta gero, kon-
tratatu egin ninduten eta ikastaro trinko 
batera bidali. Bertan, laneko estresa ku-
deatzeko yoga nola erabili azaldu zidaten, 
baita hobe dela lapur armatuei aurre ez 
egitea ere. Behar omen nuen prestakun-
tza guztia jaso eta gero, kontratu finkoa 
sinatu, lankide bati lagundu bidalketa 
pare batean, eta neure kabuz hasi nin-
tzen. Glovorekin bizi nuen prozesua oso 
antzekoa izan zen, gauza batean izan ezik: 
lanean ikasten emandako denbora ea ko-
bratuko nuen galdetu nuenean, enkarga-
tuak, zur eta lur, honako erantzun irmoa 
eman zidan: “Hemen zauden bitartean, 
ordaindu egiten dizugu”.

Laneko alderdi batzuek ageriko des-
berdintasunak zeuzkaten Glovorekin al-
deratuta, ez nuen lanean erretzeko bai-
menik (irrazionalki, esperientzia osoko 
gauzarik itogarriena). Diseinu kaska-
rreko uniforme bat jantzi behar nuen: 
poltsikoetan kremailerarik ez eta mo-
tozikletan nindoala dirua ez galtzeko la-
nak izaten nituen. Horretarako, gerriko 
poltsa erosi behar izan nuen, gau bakoi-
tzeko eskudiru kopurua nire hilabeteko 
soldataren erdia zen eta.

Oraingoan, baina, zenbat kobratzen 
ari nintzen banekien, gutxieneko solda-
ta baino gutxiago bazen ere. Jaiegunak 
banituen, langabezia prestazioak, eta 

benetako asegurua ere bai istripurik iza-
nez gero. Glovorekin ez bezala, ez nuen 
lanaldi erdia ematen ezer egin eta kobra-
tu gabe; horrek, gainera, denbora azka-
rrago pasatzen laguntzen zuen.

Alderik nabarmenena, dena den, hau 
zen: Glovorekin baino gehiago irabazten 
ari nintzen orduko. Oinarrizko soldata 
5,20 euro ordukoa zen, edo 832 euro hi-
leko lanaldi osoan arituz gero (900 euro 
dira, ordea, gutxieneko soldata Hego 
Euskal Herrian). Bidalketa bakoitzare-
kin plus bat ordaintzen dute; horri esker 
orduko 6 euro baino gehiago kobratzen 
nituen: Glovorekin irabazten nuena bai-
no justu apur bat gehiago eta rider asko-
ren irabaziak baino nabarmen gehiago, 
haiek kontatu didatenez. Egia da, kon-
tratu eta soldata handiagoarekin batera 
lanorduetan erretzea debekatzen zidan 
nagusi bat ezarri zidaten, baina... Glovok 
eskaintzen duen “askatasunarekin” al-
deratuta? Kontratua nahiago. 

Telepizzan, lanorduetan erretzeko bi-
deak topatu nituen arren askoz kontrol 
handiagoaren pean sentitzen nintzen. 
Adibidez, bizikletarekin bidetik pixka 
bat desbideratuz gero Bartzelonatik dei-
tzen zidaten. Nagusia izatea ez da gauza 
dibertigarria, jakina, baina are gutxiago 
GPS bitartez une oro kontrolpean ego-
tea.

Oro har, nagusien jarduna nahiko 
atsegina egin zitzaidan. Telepizzako na-
gusien krudelkeria eta legez kanpoko 
jokaeren salaketa asko irakurri dut in-
ternet bidez, eta egiazkoak direlakoan 

nago, baina neure nagusiak ahalegintzen 
ziren lana atsegina izan zekigula. Ordu-
tegia, ordea, lanaren alderdirik okerrena 
zen, Glovon bezala. Bizpahiru orduko 
lanaldiak neuzkan; hortaz, astean 22,5 
ordu egin ahal izateko ia gau guztietan 
lan egin beharra neukan, asteburuetan 
barne. Lanaldia hasi baino lehen bertan 
egon behar nuen uniformea janzteko 
eta, halaber, behar baino beranduago ir-
teten nintzen kontuak egiteko. Jatetxera 
joan eta itzultzeko denbora ere kontuan 
hartuta, ordubete inguru gehitu behar 
izaten nion lanaldi bakoitzari.

Lantegi batean zortzi ordu ematen di-
tuenarentzat, hamabost minutu gehiago 
kobratu gabe aritzea lanean ezer gutxi 
izan daiteke. Baina lanaldi laburretan 
dihardunarentzat, horrelako denbora
-tarte txikiak apurka-apurka metatu eta, 
azkenean, kobratu gabeko zortzi ordu-
ra hel daiteke astero; lanean emandako 
denboraren %26, alegia. Ahal zutenean, 
nagusiek minutu batzuk lehenago irte-
ten uzten ziguten uniformea eranzteko; 
baina hori ez zen ohikoa: geure lanaldiak 
ezin hertsiagoak ziren bezeroen ordute-
gietara moldatzeko.

Zenbat eta zailagoa izan langileak to-
patzea enpresa batentzat (Telepizzak 
gidabaimena duen jendea nahi du eta 
gehiago ordaindu behar du enplegatuak 
kaleratzeko), orduan eta bide tradizio-
nalagoak erabiliko ditu enpresak haiek 
esplotatzeko. Lokaletako nagusiak lan
-giroa hobetzen saiatzen dira, bai, baina 
enpresak gutxieneko soldata baino gu-
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txiago ordaintzen du. Uniformea ematen 
dute, baina horren eraginez lanera lehe-
nago iritsi behar da eta, gainera, ez da la-
nerako erabat egokia. Halere, Glovorekin 
ez bezala, lankide artean laneko alderdi 
txarrei buruz hizketan, betiere esaldi 
berarekin amaitzen genuen: “Tira, bage-
nekien zer-nolako lana zen hau”. Neure 
nagusiak ere hori esan zidan lana utziko 
nuela esan nionean, erabakia ulertu egin 
zuen eta ez zen ni geratzeko konbentzi-
tzen saiatu. Jabeak langileekin makurke-
riatan ari baldin badira, gutxienez denok 
gara horren jakitun.

Atsegin nuen kanpoan motorrez ibil-
tzea, baina jatetxeko giroa nahiko etsi-
garria zen. Banatzaile eta sukaldari ba-
tzuek bertan bederatzi urte inguru eman 
dituzte lanean; horietako zenbaitek bes-
te egitekorik ez eta lana hasi baino ordu 
batzuk lehenago ere jatetxean bertan 
egoten ziren hitz-aspertu betean edota 
langileen %50eko deskontuaz neurririk 
gabe baliatzen. Beste langile batzuk la-
narekin aspertuta zeuden ikasleak ziren 
edota leher eginda zeuden migratzai-
leak, lan hori baino gehiago zutelako. 
Misteriotsuenak, ordea, nagusiak ziren, 
batez ere lana serio demonio hartzen zu-
ten horiek: ezin ulertu zerk motibatzen 
ote zituen adin ertaineko esperientzia-
dun profesional haiek horrelako leku 
batean geratzeko.

Kapitalismo globalaren 
ur nahasitan
Lanean hasi eta gutxira Twitterreko txio 
biral baten berri izan nuen. Langile ba-
tek mezu publiko bat bidali zion Tele-
pizzako kontuari, enpresatik jasotako 
tratuarekin ez zegoela pozik adieraziz. 
Mezua nahita zegoen era anbiguoan ida-
tzita eta Telepizzak, pertsona hura beze-
roa zelakoan, ziztu bizian erantzun zion 
arazoa konpontzeko laguntza eskainiz. 
Langileak, orduan, argi utzi zien gutxie-
neko soldata ere ordaintzen ez ziotelako 
ari zela kexuka. Espero bezala, Telepiz-
zaren erantzuteko bizkortasuna une ho-
rretan amaitu zen.

Jazoera hori ezagutu dudan lehen ka-
sua izan da; geroago, boikotak, grebak 
eta epaitegietako borrokak ikusi ditut. 
Gehienek CGT eta UGT sindikatuen parte 
hartzea izan dute; batez ere, Bartzelo-
nan eta Zaragozan, non langileen %70k 
hartu duen parte greban. Bi hilabete eta 
gero, Telepizzak aitortu behar izan zuen 
ez zela gutxieneko soldata ordaintzen 
ari, eta orduko 50 zentimo igota solda-
ta-igoera partziala onartu zuen.

Enpresa tradizionalki esplotatzaile 
baten aurkako sindikatu-borroka tra-
dizionala dirudi honek eta horixe da 
hein batean. Greba haiekin zerbait lor-
tu zuten. Glovok duen lege-betebehar 
anbiguorik ez dauka Telepizzak eta ho-
rrexegatik langileak grebaz baliatu dira 
gutxieneko soldata kobratzeko, baita 
2019ko hasieratik zor zaiena kobratzeko 
ere (dena den, neure bankuko kontuan 
diru hori agertzeko zain nago oraindik).

Langile-borroka tradizionalaren ahal-
mena antzeman daiteke aipatu kasuan 
baina, era berean, borroka horrek eko-
nomia globalizatu berrian dituen mugak 
agerian utzi ditu. Telepizza legea haus-
ten ari zen modu nabarmenean. Geroa-

go, presiopean, Telepizzak legeak eska-
tzen dion gutxienekoa bakarrik emango 
du, ez gehiago. Bi jarrera horiek arrazoi 
bera dute.

Legez kanpoko soldata horien kon-
tua osorik ulertzeko enpresa erraldoien 
bulegoetara jo behar dugu, AEBeta-
ra. Istorio honetan, enpresa xume bat 
dugu, amets amerikarraren diru erra-
zak eta zabor-janariak inspiratua, kapi-
talismo globalaren ur nahasitan norae-
zean dabilena.

Telepizza kubatar batek sortu zuen 
AEBetako pizza-banaketaren negozioa 
ezagutu eta gero. Espainiako Estatu-
ra eraman zuen janari azkarra saltze-
ko frankizia-sistema eta molde fordista 
zentralizatu hura. Dena den, aurkari sen-
doak izan ditu dema horretan (Pizza Hut 
edo Domino’s, kasu) eta haien eraginez 
zor handia metatu du. 2008ko krisiaren 
ostean, kontsumoaren beherakadaren 
eraginez, enpresak 35 milioi euro or-
daindu behar izan ditu urtero zorra kita-
tzeko. Garai horretan, askok uste zuten 
konpainia desagertzear zegoela.

Ohi bezala, nazioarteko bankariek eta 
arrisku-funtsetako zuzendariek odol-u-
saina antzeman zuten. Haien artean KKR 
zegoen, AEBetako inbertsio-enpresa 
bat, 80ko hamarkadan ezagun egin zena 
negozio ahulak era erasokorrean eros-
teagatik. Hasieran, Telepizza xurgatzen 
saiatu zen, baina gero taktika zertxobait 
aldatu zuen. Enpresa bat erosi eta gero 

gpS bitartez une oro 
kontrolpean egonda, askoz 

kontrol handiagoaren 
pean sentitzen nintzen. 

bizikletarekin pixka 
bat desbideratuz gero 

bartzelonatik 
dei egiten zidaten
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haren aktiboen likidazioa egin ordez, 
egun inbertsio itzelak egiten dituzte 
industria oso bat monopolizatzeko au-
kera emango dieten enpresetan. KKRk 
arrakasta handia lortu du estrategia ho-
rrekin: bere aktiboek 545 mila milioi 
dolar balio dute, Espainiako Estatuko 
BPGren herena. Bulegoak ireki dituzte 
mundu osoan eta milioi bat inguru lan-
gile daukate; haien eragina eta baliabi-
deak estatu askoren parekoak dira.

Telepizzarentzat lanean hasi nin-
tzela, 2019ko udan, enpresan aldake-
ta handia gertatu zen. Telepizza Group 
izeneko enpresa nagusi berri baten par-
te bihurtu zen, eta KKRk haren %80 
erosi zuen 400 milioi euroren truke. 
Gainera, aldi berean, Telepizza Group 
enpresak Pizza Hut ere erosi zuen; ho-
rren bitartez, munduko marka askoren 
kudeatzailerik handiena bihurtu da piz-
za-banaketaren negozioan, baita mer-
katuaren jaun eta jabe ere Espainiako 
Estatuan.

Orain, eskala handiago horretan, are 
errentagarriagoa izango zaie Telepiz-
zak betidanik izan duen ore, gazta eta 
bestelako osagaien ekoizpen zentraliza-
tua. Askoz ere gutxiago ordaindu ahal-
ko du oinarrizko osagaien truke, inoiz 
baino kopuru handiagotan erosiko ditu 
eta. Bi kudeaketa-egitura murriztuz, 
etekin bera lortu ahalko du langile gu-
txiagorekin. Eta halaxe izan da, azken 
txostenek erakutsi baitute Pizza Hut 
erosi eta gero, beren ustiapen-marjina 
%10,7tik %12era igo dela.

Era berean, Telepizza hedatzen den 
neurrian, langileek aukera gutxiago izan-
go dute beste lan bat topatzeko sektore 
berean, eta Telepizzak diru gehiago izan-
go du sindikalisten aurkako auzien kos-
tuak ordaintzeko. Presentzia handiagoa 
izan ahala hiri-paisaian eta marketinean 
eta bere app-ean gehiago inbertitu ahala, 
kontsumitzaileak aukera gutxiago izan-
go du; zailago izango du aukera gehiago 
existitzen dela jakiteko ere. Hitz batez, 
zenbat eta sendoago izan Telepizza, or-
duan eta ahulago gainerakoak. Edo, finan-
tza-terminoetan esanda, txiroago.

KKRk Telepizzarekin egin duen inber-
tsioa jokaera arrunt bihurtu da inbertsio
-talde erraldoien artean: esparru jakin 
bat monopolizatzeko ahalmena duten 
enpresak diru kopuru itzelez hornitu, eta 
horrekin abantaila erabakigarria ematen 
diete haien lehiakideen aurka. Dena den, 
horrelako inbertsio handiak egiten dituz-
ten firmek mozkin handiak lortu nahi di-
tuzte trukean. KKRk epe laburrean joka-
tu izan du enpresak erosiz eta suntsituz, 
mozkin lasterrak irabazi nahian proze-
suan. Orain, ordea, ikasi omen dute ero-
sitako enpresek monopolioak sor ditza-
keten heinean, mozkin jario emankorra 
mantendu daitekeela kostu gutxirekin.

ZergatiK eZ du telepiZZaK 
gutxieneKo soldata 
ordaintZen?
Ez da doilorkeria hutsa, nazioarteko sis-
tema handi baten ondorioa baizik, arris-
ku handiko inbertsio monopolistetan 

oinarritzen den sistema. Nazioarteko 
inbertsio-firmak eta munduko jende-
rik aberatsena are gehiago aberastea du 
helburu langile guztiei ahalik eta gutxien 
ordainduz. Telepizzak, horren menpean 
dagoen heinean, ezin du bestelakorik 
egin. Ezinezkoa da jokaera arduratsurik 
edukitzea eskala horretako negozioetan; 
ez dute horrelakorik sustatzeko akuilu 
edota presiorik.

Telepizza eta Glovo sistema bereko 
atalak dira, baina enpresa-eredu desber-
dinekin jarduten dute. Telepizza bieta-
tik arriskutsuena izan liteke. Zergatik? 
Berari buruz idaztea hain kitzikagarria 
ez den bitartean, geure bizitzetan eta 
ekonomian ondorioak izaten dituelako, 
ez besterik.

Telepizzak ez du gutxieneko soldata 
ordaintzen desparekotasun maila his-
torikoak sortu dituen finantza-siste-
ma global baten parte delako. Sistemak 
egoera ahulean dauden enpresak hartu 
eta mozkinak maximizatzeko eta arimak 
birrintzeko makina efiziente bihurtzen 
ditu. Glovo eredu horrekin hasi zen, Te-
lepizzak bizitza erdiko krisi moduko bat 
pairatu zuen, baina orain piztia bera dira. 
Bertako pizzeria batek Telepizzak bai-
no zerbitzu motelagoa izan dezake, edo 
garestiagoa izan daiteke, baina askoz 
erantzukizun handiagoa dute bai beren 
langileekin bai gizartearekin. Alferrik 
da Telepizzari boikot egitea soldatak igo 
ditzaten. Bertan erosteari utzi beharko 
genioke eta horrelako negozioak behin 
betiko baztertu. 
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Ikerketaren emaitzak artikulu zien-
tifiko gisa ere plazaratu dituzte Na-
ture Communications nazioarteko al-

dizkarian, S. A. Kulp eta B. H. Strauss 
ikerlariek sinatuta. Hainbat estimazio 
prestatu dituzte, XXI. mendean itsa-
soaren igoerak eragindako uholdeak 
pairatzeko arriskua duten lur-eremuak 
identifikatzeko. Horien arabera, karbo-
no-isuriak maila baxuetara murriztuko 
balira ere, 2100. urterako 340 milioi 
pertsonaren bizitokia geldi liteke ur-
pean, eta 480 milioirena emisioak altu 
mantenduz gero.

Euskal Herrian, ondorio hauek Biz-
kaia, Gipuzkoa eta Lapurdiko kosten 
luze-zabal osoan sentituko lirateke, 
nahiz eta intentsitate desberdinarekin 
eskualdearen arabera. Ingururik kal-
tetuenak ibai nagusien itsasoratzean 
kokatutako guneak lirateke: Barbadun, 
Ibaizabal (hots, Bilboko itsasadarra), 
Butroe, Estepona, Urdaibai, Artibai, 
Iñurritza, Oria, Oiartzun, Bidasoa, Ur-
dazuri, Uhabia eta Atturri-Errobi ibaien 
estuarioak, hain zuzen ere; Lea, Deba, 
Urola eta Urumea ibaien kasuan, aldiz, 
badirudi kalteak murritzagoak lirate-
keela. Horrez gain, esanguratsua da At-
turri ibaiaren behe-ibilgu osoan, Euskal 

Herriaren eta Gaskoiniaren arteko mu-
gan, ia 40 kilometro luzeko itsasadar 
zabal bat osatuko litzatekeela ikustea.

Haatik, klima-aldaketaren ondorioak 
auzi konplexua dira, eta komenigarria 
izan liteke ikuspegia apur bat zabaltzea, 
egoera honetara ekarri gaituzten arra-
zoiak era egokian ebalutu ahal izateko. 
Izan ere, orain arriskuan daudenak ez 
dira zeinahi inguru, ibai nagusien estua-
rioak baizik. Eta, berriki arte, estuario 
hauek paduraz eta hezegunez estalita 
egon izan dira, itsasaldien erauntsiari 
aurre egiteko babes ekologiko eragin-
korra eskainiz inguruan egonkortutako 
komunitateei; babes hori desagertuta, 
euskal kostako eremu urbano eta in-
dustrial garrantzitsuak itsas mailaren 
igoeraren menpe geldituko dira erabat. 
Adibide argiak dira hiru lurraldeen hi-
riburuak: Bilboko itsasadarraren in-
guruan eratutako aglomerazio zabala, 
Donostiako hirigunea eta Baiona-Ange-
lu-Miarritze hirukoteak osatutako ko-
nurbazioa, baina baita bigarren mailako 
beste herrigune asko ere.

Prozesu hau ulertzeko, lau mendez 
atzera egin behar dugu, hortxe kokatzen 
baita euskal estuarioetako padura-eko-
sistemen artifizializazioaren abiapuntua.

paduraK, baratZeaK, 
lantegiaK
Erdi Aroaz geroztik, garaiko agiriek era-
kusten dutenez, estuarioetako padura-in-
guruneak herri-lur gisa ustiatzen ziren, 
arrantza, ehiza edo espartzua egiteko ihi
-bilketa bezalako jarduera estentsiboeta-
rako hain zuzen ere. Aldaketa XVII. men-
dearen hasieran etorri zen. Garai hartan, 
Europako hainbat herrialdetan padurak 
lehortzeko eta laborantza-lur berriak ira-
bazteko joera gailendu zen: adibiderik 
argiena Herbehereetako polder famatuak 
dira, baina Frantziako nahiz Ingalaterra-
ko hezegune zabalak ere egokitu ziren, 
kasu gehienetan koroaren ekimenez eta 
injeniari eta inbertsore holandarren la-
guntzarekin. Eredu berari jarraiki, euskal 
kostako zenbait udal ere padurak ixteko 
eta lehortzeko baimenak ematen hasi zi-
ren, bertan soroak eta baratzeak eraiki-
tzeko xedez. Orokorrean inguru ospelak 
eta hezeak izanik, espazio hauek berezi-
ki egokiak ziren Ameriketatik iritsitako 
labore berriak lantzeko, batik bat artoa 
(Zea mays); horri esker, lur berri ugari 
landu eta ekoizpena nabarmen emendatu 
ahal izan zen toki askotan.

Garaiko agiriei esker, xehetasunez eza-
gutzen dugu padurak labore-lur bilaka-

   josu narbarTe hernandez

climate central erakundeak argitaratutako 
coastaldem® coastal risk screening Tool aplikazioak 
hautsak harrotu ditu azken hilabeteetan, klimaren 
aldaketak epe laburrean munduko hainbat 
kostaldetan eragingo lituzkeen ondorio larrien 
harira. euskal Herrian ere kezkaz hartu da argitalpen 
hori, gizartearen parte handi bat itsasbazterrean bizi 
baita. Jon maia parafraseatuz, “laster erabakiko dute 
noiz igo eta jaitsi behar den marea”.

PAdUrA-ekOsisTemeN PATUA

Itsasoari hartua, 
itsasoak eramateko zain
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tzeko jarraitzen zen sistema. Lehen urra-
tsa sail jakin baten perimetroa lezoi eta 
muna izenez ezagutzen diren hesi edo 
dikez ixtea zen, basa finkatu eta itsasoa-
ren erauntsiei eusteko; gero kanalak eta 
langak irekitzen ziren, lehortutako lur 
berri hauetan zehar urak kanalizatu eta 
drenaia errazteko. Era honetan mugatu-
tako irlak jatorrizko padura baino askoz 
egonkorragoak ziren, ura bideratuz higa-
dura nabarmen murrizteko aukera ema-
ten baitzuten. Elementu hauetako asko 
oraindik oso presente daude estuario as-
kotako paisaian, nahiz eta gehien-gehie-
nak oso higatuta ageri diren.

Jakina, eskualde guztietan paduren ar-
tifizializazio prozesuak ez zuen ez indar 
eta ez erritmo bera izan. Adibidez, Bi-
dasoko estuarioan (Gipuzkoa/Lapurdi) 
oso goiz hasi zela dirudi, Hondarribiko 
Udalak 1698an eman baitzuen Amuteko 
dikea itxi eta Jaitzubiko padurak Urda-
nibiako burdinolaraino lehortzeko agin-
dua; handik gutxira, 1652an, Irungo Uda-
la izan zen Altzukaitz izeneko parajean 
padurak lehortu eta baratzeak eraikitze-
ko agindua eman zuena, bertatik erren-

tak jasotzeko xedez. Aldi berean, zenbait 
bizilagun ihitokiak ixten eta bertan ba-
ratzeak sortzen hasi ziren herriko beste 
inguru batzuetan eta, egoera erregulari-
zatzeko, 1694an udalak enkantean eman 
zituen sail horiek ere. XVIII. eta XIX. men-
deetan, Bidasoko padura guztiak baratze 

bilakatuta gelditu ziren, estuarioko pai-
saia goitik behera itxuraldatuz.

Garai berean, XVII. mendearen lehen 
erdian, abiatu zen Atturriren itsasadarra 
lehortzeko prozesua. Lapurdi eta Gas-
koiniaren arteko muga markatzen duen 

itsasadar honek ia 50 kilometroko luze-
ra eta 4-6 kilometroko zabalera zeuzkan, 
eta Erdi Aroaz geroztik paduraz estali-
ta ageri zen. 1608an Frantziako errege 
Henrike IV.ak baimena eman ondoren, 
espazio honetan dike eta esklusak erai-
kitzen hasi ziren ingeniari holandarren 
laguntzaz, hezeguneak laborantzarako 
egokituz eta gaskoiez barta deitzen di-
ren paisaia bereizgarriak eratuz. Proiek-
tu sistematiko hauei esker, prozesua ia 
guztiz burututa zegoen XIX. menderako.

Beste kasu batzuetan, berriz, pro-
zesua berantiarragoa izan zen. Leako 
estuarioaren kasuan (Bizkaia), adibi-
dez, Isuntzako marea-errota (Mende-
xa) 1723ra arte egon zen funtziona-
menduan, eta haren inguruko paduren 
lehorketak hura abandonatu arte itxa-
ron behar izan zuen. Urolako itsasada-
rraren kasuan ere (Gipuzkoa) joera ez 
zen 1790eko hamarkadara arte indar-
tu, Zumaiako zenbait inbertsore Usur-
biribilaga eta Basusta arteko paduren 
itxitura sustatzen hasi zirenean. Antze-
ko bilakaera izan zuten euskal kostako 
gainerako estuarioek ere. Zenbait kasu-

2100. urterako 
340 milioi pertsonaren 

bizitokia geldi 
liteke urpean, eta 

480 milioirena emisioak 
altu mantenduz gero
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AttUrri iBAiko itsAsAdArrAren 
pAdUrA (gixUne, LApUrdi).
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tan, Urdaibain eta Urumean kasu, paduren 
lehortzeak eta laborantza-sail artifizialen 
eraikuntzak hedadura handiei eragin zien, 
kostako paisaiaren itxura errotik eraldatuz.

Gero, XIX. eta XX. mendeetan, prozesua 
erabat bestelakoa izan da: paduren urbaniza-
zioa eta industrializazioa, alegia. Muturreko 
adibidea, arlo honetan, Bilboko itsasadarrak 
(Bizkaia) eskaintzen digu zalantzarik gabe: 
Zazpi Kaleetatik Zierbenako porturaino, Ibai-
zabalek estuario zabal bat eratzen du, 20 ki-
lometro inguruan haren ertzean kokatutako 
herriguneak konektatuz. Industria iraultzak 
guztiz eraldatu zuen inguru honen itxura, 
lehenago padura izandako espazio ugariren 
gainean hiriguneak, lantegiak eta langile-au-
zoak hedatuz ia milioi bat biztanle dituen 
aglomerazio urbanoa eratzeraino. Antzeko 
zerbait gertatu da, XX. mendearen erdial-
detik, Donostiako hirigunean (Gipuzkoa); 
Urumea ertzeko paduretan Amara bezala-
ko auzoak altxa dira, 30.000 biztanle baino 
gehiagorekin gaur egun. Antzeko industriali-
zazio eta urbanizazio prozesuak dokumenta 
daitezke Baiona eta Angelu arteko padure-
tan (Lapurdi), Irunen, Hondarribiko airepor-
tuan, Zarautzen edo Zumaian (Gipuzkoa), 
eta Ondarroan, Gernikan edo Plentzian (Biz-
kaia), besteak beste.

natura ala Kultura?
Padurak ixteko eta laborantzara bihurtzeko 
joeraren, eta honen ondorengo industriali-
zazio eta urbanizazio prozesuen ondorioz, 
euskal kostako estuario gehienetan espazio 
zabal bat kendu zitzaion jatorrizko padu-
ra-ekosistemari. Hala, honek berezkoak zi-
tuen autoerregulazio-baliabideak ezabatu 
egin ziren eta, horrenbestez, estuarioetako 
zati handiak defentsarik gabe gelditu ziren 
itsasgoren nahiz gertaera katastrofikoen on-
dorioz eman zitezkeen uholdeen aurrean. 
Hauexek dira orain klimaren aldaketaren 

Paduren ustiaketari  lotu-
ta, kostako euskal gizarteek 
hainbat hitz eta esamolde 

erabili dituzte. Gaur egun, ogibide 
tradizionalen galerarekin batera, 
lexiko hori ia ahaztuta gelditu da 
neurri handi batean.

Padura terminoa bera palude 
hitz latinotik eratorria da. XI. men-
deaz geroztik ageri da toponimo 
gisa dokumentatuta, kostan zein 
barnealdeko eremu zingiratsuetan.

Behin laborantzarako egokituta, 
erribera eta isla terminoak izan dira 
ohikoenak espazio hauei erreferen-
tzia egiteko, toki askotan kontser-
batu den toponimiak zein adineko 
bizilagunen memoriak erakusten 
dutenez. Eremu hauei loturik, batik 
bat hiru elementu aipa daitezke:

lEZoIaK  edo  MunaK .  Oro-
tariko Euskal Hiztegiak bi adiera 
jasotzen ditu lezoi hitzarentzat: 
“Itxitura funtzioa duen lubaki edo 
trintxera” eta “hesia”; Lapurdin 
nahiz Gipuzkoa ekialdean, padurak 
ixteko dikeak izendatu izan ditu, 
eta litekeena da Lezo herriaren ize-
na ere hemendik eratorria izatea. 

Bizkaian, aldiz, muna hitza erabili 
izan da, Urdaibain adibidez.

KanalaK. Alde batetik, padu-
rak artifizializatzean ibai eta erre-
ka ugari kanalizatu ziren. Bestalde, 
itxitako lursailetan drenaia erraz-
teko beharrezkoa izango zen kanal 
txikiak irekitzea, sare hidrografi-
koa erabat itxuraldatuz.

lanGaK. Zentzu zabalean, sail 
baten sarbidea lotzen duen ataka 
da langa. Paduren kasuan, hitz ho-
nek egitura berezi bati egiten dio 
erreferentzia; horri esker, kanalek 
drainatutako ura aisa drainatzen 
da, baina kontrako norabidean, 
mareen igoerarekin iristen denari 
bidea ixten zaio.

Gainera, paduren ustiapen-ere-
du berezi honek harreman espezi-
fiko bat sortu zuen tokian tokiko 
komunitateen eta estuario-ekosis-
temaren artean, eta hori toponimia 
aberats batean islatu zen. Leku-i-
zen hauek ere galtzen ari dira gaur 
egun, zentzua eman zieten harre-
manak desagertuta.  

Hendaiak, Hondarribiak eta 
irunek ia 100.000 biztanleko 
konurbazio bat eratzen dute, 
neurri handi batean padura 

izandako lurren gainean 
egonkortuta, donostiako 

aireportua ere estuarioaren 
erdian kokatuta dagoelarik

Ondare linguistiko bat 
galzorian 

hondarribia, xx. Mendearen 
haSieran: ibaia eta baratzea 
banatzen dituen Lezoia.
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Benetako 
antzinako ogia

ondorioz uholde-arriskuak mehatxatuen 
ageri diren inguruneak.

Egia da azken hamarkadetan urra-
tsak eman direla prozesu hau gelditu 
eta padura naturala berreskuratze-
ko bidean. Urdaibaiko itsasadarra, na-
barmenki, Biosferaren Erreserba gisa 
izendatuta dago UNESCOren baitan, eta 
1993tik Ramsarko hitzarmenak ezarri-
tako Nazioarteko Garrantzidun Hezegu-
neen zerrendaren parte da; horrez gain, 
Natura2000 sarearen baitan ere Babes 
Bereziko Eremu gisa izendatuta dago. 
Eskualde honetan lan ugari egin dira az-
ken urteetan padura naturalak berres-
kuratzeko, eta egun Euskal Herriko na-
tur parke garrantzitsuenetarikoa dugu. 
Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneen 
zerrendan dago, halaber, Bidasoako es-
tuarioa, era berean Babes Bereziko ere-
mu gisa izendatua mugaren bi aldeetan. 
Hemen, ordea, paduren berreskurapena 
oso partziala izan da, Plaiaundiko parke-
ra eta Jaitzubia ibarreko zenbait guneta-
ra mugatua. Izan ere, eskualdea guztiz 
urbanizatuta dago; Hendaiak, Honda-
rribiak eta Irunek ia 100.000 biztanle-
ko konurbazio bat eratzen dute, neurri 
handi batean padura izandako lurren 
gainean egonkortuta, Donostiako aire-
portua ere estuarioaren erdian kokatuta 
dagoelarik. 

Natura2000 sarean integratutako bes-
te estuario batzuk Barbadun, Oria, Urola, 
Iñurritza eta Atturriko bartak dira. Hala 
ere, padura-ekosistemak lau mendez 
errotik artifizializatu ondoren, Babes Be-
reziko Eremuena bezalako figuren heda-
penak ez du, haien degradazioa mugatu 
arren, estuarioek klima aldaketaren au-
rrean daukaten ahulezia berez konpon-

tzen. Alde batetik, ezein natur parkek ez 
du hartzen dagokion estuarioaren parte 
txiki bat baizik; beraz, ez dago batere argi 
zer eragin izan lezakeen padura “natural” 
hauen berreskurapen mugatuak inguru-
ko lurrek guztiz urbanizatuta segitzen 
duten testuinguru batean. 

Bestalde, aipatutako polderizazio-, 
industrializazio- eta urbanizazio-pro-
zesuek guztiz eraldatu dituzte jatorriz-
ko paduren topografia eta hidrografia, 
eta horrenbestez higadura eta sedimen-
tazio dinamikak. Hortaz, gaur egungo 
ekosistemaren ezaugarriak gizakiaren 
esku-hartze historiko hori kontuan har-
tuta aztertu behar dira. Esaterako, in-
teresgarria izan liteke, Babes Bereziko 
Eremuak definitzean, gune naturalak 
edo birnaturalizatuak soilik kontuan 
hartu ordez inguruan oraindik ere la-
borantzarako erabiltzen diren irlak eta 
erriberak ere babestea, bertan dauden 
kanalen, lezoien eta langen mantenu 
egokia ziurtatuz eta haien urbanizazioa 
saihetsiz; hala, espazio hauek tanpoi 
funtzioa bete lezakete estuarioaren eta 
biziguneen artean, uholdeen eragin ne-
gatiboa mugatuz.

Auzia, beti bezala, ezin da espazio na-
turalen eta artifizialen arteko dikotomia 
zurrun baten baitan ebatzi. Klima-alda-
ketaren eta ekosistemen degradazioaren 
ondorioak bezalako arazoei aurre egite-
ko, funtsezkoa da paisaia oro eraikuntza 
historiko bat, hots, ekosistemaren eta 
giza-jardueren arteko epe luzeko elka-
rrekintzaren emaitza dela ulertzea eta, 
ildo horretan, haren kodifikazioan eragi-
ten duten faktore guztiak modu integra-
tuan lantzea, konponbide jasangarriak 
bilatzeko. 

BIdaSoaKo ESTuarIoa: Amute-kostako padura, Hondarribiko hiribilduaren aurrean.
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Orain dela gutxi hasi da Disney 
bere animaziozko film klasikoe-
tan oharrak txertatzen, onartuz 

estereotipo mingarriak eta antzezpen 
arrazistak dituztela. Elkano eta Maga-
llaesen “lehen” Mundu Bira ospatzeko 
animaziozko film espainiarrak Filipi-
netan eragin duen eztabaida ekarri dit 
burura.
 Filma zentsuratzeko eskatu dute ba-
tzuek. Beste batzuek, bereziki idazle es-
painiar eta filipinar batzuek, uste dute 
filmak ez duela kalterik egiten. Nazio-
nalista filipinarren sumina lekuz kanpo 
dago. Ados naiz horrekin. 1521ean ez 
zegoen Filipinarik, eta Lapulapu [Filipi-
netako heroi nazionala, Magallaes ustez 
hil izanagatik] ez zen patriota bat, alboko 
tribuko buruzagiarekin –Humabon– bo-
rrokan zen buruzagi bat besterik. Kon-
tua da Humabon Magellaesen aliatu egin 
zela. Lapulapu ez zen ezta [Magallaes hil 
zuten] Mactango borrokan egon ere, ez 

zuen arrazoi nazionalistengatik borroka 
egin, lokalengatik baizik.
 Baina filmaren apologistek azpimarra-
tu dute marrazki bizidunak besterik ez 
direla, abenturazko pelikula xalo bat, for-
matuak eskatuta protagonistak heroi ala 
doilor rolean jarrita. Rudyard Kipling-en 
umeentzako liburuekin oroitu naiz, Gunga 
Din edota Oihaneko liburua kasu: arrazis-
tak, jakina, baina dibertimendu malezia-
gabea finean. Filmak Magallaes eta Elka-
no pertsona alai gisa aurkezten dizkigu, 
agian lehiakorrak, baina funtsean mun-
duan barrena doazen tipo onak, turisten 
antzera. Ez dira benetan kolonizatzaileak, 
soilik “espezieen salerosleak”. Jatorriz-
ko herrietako emakumeek erakarpen na-
turala sentituko dute gizon europar zuri 
polit eta adeitsu hauengatik. Emakume 
hauen paper nagusia filmari ohiko amu 
erromantikoa ematea da.
 Colon ez zela kolonizatzaile eta eskla-
bista bat esatea bezala da, Espainiako 

Erregeari mesede bat egiten ari zitzaion 
pertsona bat baizik.  Harrigarria bada ere, 
Espainiako proiektu inperiala ez ulertzea 
da. Azken batean, Magallaesen 1519-1521 
espedizioak denboran bat egin zuen azte-
ken aurkako Hernan Cortesen gerrarekin 
eta ondorengo Mexikoko kolonizazioare-
kin. Horren aurretik, judu eta musulman 
guztiak bortizki kanporatu zituen Recon-
quista izan zen, ondoren Kanariar Irlen ko-
lonizazioa eta jarraian Puerto Rico, Kuba, 
eta Panamakoak –1513an Ozeano Barea 
ikusi zuen lehen europar bilakatu zen Vas-
co Nuñez de Balboa–. Horri gehitu behar-
ko genioke egun Europako mendebaldea 
osatzen duten Frantziako, Italiako edota 
Herbehereetako parte handiak Espainiako 
Inperioaren kontrolpean zeudela.
 Garrantzitsua da ondokoa argi adieraz-
tea: Ozeano Barearen kolonizazio espai-
niarraren hasiera izan zen Magallaesen 
espedizioa, haren ondoren beste hain-
bat saiakera etorri ziren irletan kolonia 

vicente l. rafael historia irakaslea da AeBetako seattleko 
Washington Unibertsitatean. elkanoren mundu Birari buruz 
euskal Herrian ekoitzi eta diruz lagundutako filmak piztu 
duen eztabaidaz idatzi du Filipinetako Rappler hedabidean. 
espainiako inperioaren krudelkeriak ezkutatu eta zoritxarreko 
estereotipo arrazista kolonialak birzirkulatzen dituen filma 
dela dio. euskaratuta osorik irakurgai jarraian.

  viCenTe l. rafael

munduari 
bira 
eman 
ziotenei 
bira
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iraunkorrak ezartzeko; prozesua bururai-
no eraman zuen Miguel Lopez Legazpik 
1565ean Cebun lurreratu zenean. Garai 
bertsuan espainiarrak Peruko konkista 
amaitzen ari ziren (1532-33an hasitakoa 
1570ko hamarkadara arte luzatu zen).
 Beste era batera esanda, mundua men-
deratzeko asmoz Espainia garatzen ari 
zen proiektu inperialaren parte zen Ma-
gallaes eta Elkanoren espedizioa. Zere-
gin horretan portugaldarrekin lehia zuze-
nean ari ziren. Portugesek Mendebaldeko 
Afrikaren kostaldean ezarri zituzten ko-
loniak aurrena, gero Indiako Ozeanoan 
barrena, eta gero Malaka, Taiwan, Japonia 
eta Espezien Irletaraino (harik eta XVI 
mendean bi koroak aldi baterako elkartu 
ziren arte). Hori ez bada proiektu kolonia-
la, orduan nik ez dakit zer den. (Ikus, J.H. 
Elliot-en Imperial Spain, 1469-1716 edo 
Henry Kamen-en Empire: How Spain Be-
came a World Power, 1492-1763 liburuak, 
beste hainbat iturriren artean).

 Animaziozko filma espainiarren herois-
mo eta ausardiaren ospakizun kaltegabe 
gisa azaltzeak gatazka eragin du, baina 
ez da ezohiko ezer historialari espainia-
rrentzat. Izan ere, Indietako Agiritegi Na-
gusiko artxibozainek oraindik orain 
lehenengo kolonizatzaile espai-
niarrei “ozeanoko kixoteak” 
deitzen diete, Espainiako 
historia inperiala na-
zionalizatzen eta erro-
mantizatzen jarraituz. 
Inperioa, oraindik ere, 
bizitzeko modu bat da 
Espainiaren zati handi 
batentzat, nahiz eta bere 
jabetza inperial gehienak 
(ez guztiak ez) deseginak di-
ren. Hala ere, Disneyk bezala, 
espainiar zinemagileek ere une batez 
gelditu eta agian onartu behar lukete al-
derdikeriaz berridatzi dutela inperioaren 
krudelkeriak ezkutatu eta zoritxarreko 

estereotipo arrazista kolonialak birzirku-
latzen dituen istorioa. Hori, jakina, ez da 
inoiz ere gertatuko, Mexikori iraganeko 
ekintzengatik Espainiako Erregeak inoiz 
barkamena eskatuko ez dion bezalaxe.

 Honatx iradokizuna: Agian, bana-
tzaileek (zinemagileek beha-

rrean) Disneyren ereduari 
jarraituz, ondorengoa gehi 

diezaiokete filmari: “Oha-
rra: hemen deskribatu-
tako gertakariak egia 
historikoaren distortsio 
sistematikoak dira. Es-
tereotipo arrazistak di-

tuzte, eta litekeena da 
filipinarrak irainduta sen-

titzea, inperiorekiko nostal-
gia espainiarra elikatzen duen 

bitartean; nostalgia horrek saihestu 
egiten ditu, sistematikoki, okupazio inpe-
rialaren pean jatorrizko herriei eraginda-
ko ondorio bortitzak”. 

Mundua 
menderatzeko asmoz 
Espainia garatzen ari 

zen proiektu inperialaren 
parte izan zen Magallaes 

eta Elkanoren 
espedizioa
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Gonbidapena Hizkuntz Eskubi-
deen Behatokiak egin zien Harro! 
LGBTI plataformari, Euskal Herri-

ko Bilgune Feministari eta Ongi Etorri 
Errefuxiatuak plataformari. Egun hori 
mugarria izatea nahi zuten. Hala adiera-
zi digu zuzendari kargua duela gutxi har-
tu duen Agurne Gaubekak: “Orain arte 
hizkuntz eskubideak bakardadean, edo 
behintzat, bakarrik aldarrikatu izan di-
tugu eta pauso bat emateko sasoia dela 
pentsatu dugu, giza eskubideez ari ga-
renean hizkuntz eskubideez ere aritzea, 
eta aldi berean, Behatokiak bestelako 
giza eskubideak bere egitea”.

Abenduaren 10eko argazkiaz hara-
go zer? Behatokia ari da eta jarraituko 
du herri mugimenduko eragileekin ha-
rremanetan. Haiei hizkuntz eskubideen 
gaia gerturatu, eta elkarteek barrura 
begira har ditzaketen neurriez eta kon-
promisoez hitz egin nahi dute. Aurtengo 
abenduaren 10ean, eragile gehiago el-
kar daitezen lana egingo dute. Adibidez, 
aniztasun funtzionalarekin lotutako el-
karteekin bat egitea gustatuko litzaieke.

hiZKuntZ esKubideaK 
baZtertuago?  
Hiru eragileek gonbiteari baietz eran-
tzun zioten. Aliantzak egitea eta beste 
kolektiboek hizkuntz eskubideak alda-
rrikatzea lortzea erraza den galdetu dio-

gu Gaubekari, eta erantzun digu ezetz, 
asko ez direla ausartzen ‘euskaraz bizi 
nahi dut’ aldarrikapenarekin bat egi-
tera: “Jende askok uste du hizkuntz es-
kubideak defendatzen baditu politikoki 
gehiegi bustitzen dela. Hainbat pertso-
nak, talde politikok eta erakundek arra-
zakeriaren, feminismoaren eta LGBTI 
mugimenduaren aldeko eskubideak argi 
dituzte, baina hizkuntz eskubideak ez 
dira haientzat oinarrizko eskubide. Poli-
tikoa da haientzat, politikoa zentzu txa-
rrean esanda”.

Norberaren diskurtsoa oso ondo lan-
duta duten elkarteekin egin dute topo 
eta beste eragileen aldarrikapenetan ko-
katzeko arazoak dituzte, oztopoak jar-
tzen dituzte edo erronka dira haientzat. 
Hizkuntz eskubideekin bat egiteko prest 
diren norbanakoak aurkitzen dituzte el-
karteetan, baina taldeak berak pausoak 
ematea zailagoa izaten da. Ez da dena 
ezina, ordea, euskalgintzaren eta femi-
nismoaren arteko harremana aipatu du 
Gaubekak. Bilgune Feministarekin bat 
egitea erraza egin zaie, mugimendu ho-
rrek lehendik ere hizkuntz eskubideen 
aldarrikapenean bidea egin duelako. 
Adibide zehatza ematen hasita, bileretan 
eta hainbat ekitalditan erabiltzen duten 
xuxurlariaren figura aipatu du. Figura 
horrek barne bilkurak eta kanpora begi-
rakoak euskaraz egitea ahalbidetzen du, 

ulertzen ez dutenek belarrira itzulpena 
egingo dion norbait izaten du alboan. 

etsai berari 
aurre egiteKo beharra
Harro! plataformako kide Ibai Fresne-
dok aliantzak egiteko joera sendotzen 
ari dela uste du, eta bere iritzia izateaz 
gain, LGBTI plataforman ere gauza bera 
sumatzen dute. Haien plataforma giza 
eskubideekin bete-betean lotuta irudi-
katzen dute eta hizkuntz eskubideen al-
darrikapena egiten eroso sentitzen dira. 
Ez dira bi urte plataforma sortu zutela, 
baina dagoeneko, bi alditan, bestelako 
eragileekin ekintza zehatzetan hartu 
dute parte. Irailaren 21ean, metalgintza 
sektoreak manifestazioa egin zuen Bil-
boko kaleetan. Goizean haien manifes-
tazioan hartu zuen parte plataformak 
eta arratsaldean Harro ez da €uropride 
lelopean egindako manifestazioa egin 
zuen plataformak eta metalgintzako lan-
gileak manifestazio hartan izan ziren. 
Abenduaren 10ean, Giza Eskubideen Na-
zioarteko Egunean, aipatu ditugun hiru 
eragileekin bat egin zuen. Urtarrilaren 
30ean, Lan, pentsio eta bizitza duinaren 
alde lelopean egingo den greba oroko-
rrean parte hartuko dute. 

Aliantzak beharrezkoak direla uste 
du Fresnedok, baldin eta kapitalismoari, 
kolonialismoari eta patriarkatuari au-

giza eskubideen aldeko borrokak

Arrazakeria gabe, feminismotik, sexu aniztasunean eta euskaraz 
bizi nahi dugulako. lelo horren pean, ezohiko argazkian, lau 
borroketan ari diren eragileak ikusi ditugu giza eskubideen 
Nazioarteko egunean. Hizkuntz eskubideen Behatokiak norabide 
horri heldu nahi dio: hizkuntz eskubideak bestelako gizarte 
kolektiboengana gerturatu eta hizkuntzaren aldeko eragileak 
berak bestelako giza eskubideekiko konpromisoa adierazi. 

Elkarrekin 
indartsuago

  oninTza irureTa azkune  

  hizkunTz eskubideen behaTokiak uTzia
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rre egin nahi bazaie: “Elkarte bakoitzak 
zerk elkartzen gaituen aztertu beharko 
du. Bakoitzak bere borrokan jarraituko 
du, baina ikuspegi zabalagoa izan behar 
dugu herri gisa. Elkarguneak baliatu 
behar ditugu”.

elKarbiZitZa sustatZeKo 
eusKara oZtopo den mitoa
Mikel Alvarez Ongi Etorri Errefuxiatuak 
plataformako kidea da. Giza Eskubideen 
Egunean egindako agerraldia moduko 
zerbaitetan parte hartzeko beharra sen-
titzen zutela adierazi digu: “Giza esku-
bideez ari bagara, haiek mailakatu gabe 
aritu behar dugu, bai hizkuntz esku-
bideez, bai migratzaileen eskubideez, 
baita eskubide sozialez ere. Giza esku-
bideak mailakatzeak ez du zentzurik”. 
Agerraldiaren bidez mito bat puskatu 
nahi zuten, alegia, bai migratzaileek bai-
ta bertan jaiotako askok ere uste dutela 
euskarak elkarbizitza bultzatzea zail-
tzen duela. Kontraesana gainditzeko au-
kera ona iruditu zitzaien lauren arteko 
agerraldia. 

Alvarezek ere Gaubekaren sentsazio 
bera du, norberaren aldarrikapenak ez 
direnekin bat egitea ez da horren erra-
za. Ongi Etorri Errefuxiatuak plataforma 
anitza da, jatorri askotako jendea dago, 
ikuspegi politiko eta sozial askotako jen-
dea: “Gauza bat da abenduaren 10ekoa 
moduko ekitaldi batean parte hartzea 
eta bestea da egunerokoan aldarrikapen 
horiek praktikara eramatea”. Aitor du 
lan handia dutela egiteko, baina uste du 
pauso hori eman izana ondo hartua izan 
dela etxe barruan, hau da, euskara ez da 
zailtasun, baizik eta elementu positiboa.

Alvarezek erraz lotzen ditu hizkuntz 
eskubideak eta migratzaileen eskubi-
deak, plataformak migrazioaren afera 
lantzen du, baina era berean kultur aniz-
tasuna ere bai. “Kultur aniztasunaren 
alde egiten badugu, euskarak garrantzi 
berezia du”.

Hasiera xumea egin dutela dio Gaube-
kak, bidea urratzeko gogoz da Behato-
kia. Aliantzak egin eta hizkuntz eskubi-
deak lehen lerrora ekarri. 

ElKarlanEan. goian, ibai fresnedo (Harro! plataforma), Alazne Beltran de Lubiano (euskal Herriko 
Bilgune feminista), Agurne gaubeka (Hizkuntz eskubideen Behatokia) eta melvin ngounou (ongi etorri 
errefuxiatuak). Abenduaren 10ean, giza eskubideen nazioarteko egunean bildu ziren lau eragileak 
Andoainen. Behean, irailaren 21ean Harro! plataformako kideak metalgintzako manifestazioan.

BABesLetzA:



Urtarrilak 12, 2020

36

jakoba errekondo
JAkoBA@BiziBArAtzeA.eUs

Klima aldaketak gure paisaia ere 
aldatu, berritu eta egokituko du. 
Guk sortzen dugunez gure paisaia, 

hortxe paisaia kulturalaren gakoa, gure 
lana eta ekina egokitu beharko ditugu. 
Horrek esan nahi du etorkizunean zer 
klima aurrikusten dugunaren arabe-
rako diseinuak egin beharko ditugu-
la basogintzan, lorazantzan, fruitugin-
tzan, barazki baratzeetan eta abar. Gure 
herrian inor mantentzen al dugu lan 
horretara eman dadin? Betiko lekuan 
gaude; tokitan!

Jendea ari da batean eta bestean 
saioak egiten. Itxura guztien arabera 
gure lurraldea berotu egingo omen da; 
nik ez dut hain garbi... Baina bai, saioe-
tan jartzen ari den landare jendea orain 
arte gure lurraldea baino toki beroagoe-
tan bizi izan dena da. Eskola polita sor-
tzen ari da egunerokoan landare horiei 
gertatzen zaienetik ikasiz. 

Gero eta ugariago ikusten ari den lan-
dareetako bat ahuakateondoa da, Persea 
americana. Ameriketatik ekarria da, Me-
xikon du jatorria. Klima tropikala atse-
gin du, eta mediterraneo ingurura ederki 
egokitu da. Ereinotzaren (Laurus nobilis) 
familiakoa da. Antza ere badute: hostaje 
iraunkorra, leuna eta distiratsua eta klima 
epel hezeekiko zaletasuna.

Ahuakateondoaren eskolan galdera 
bat sarri errepikatzen da: ahuakateon-
doak arrak eta emeak al dira? Eta eran-
tzuna ezezkoa da. Ahuakateondo guztiak 
ar eta eme dira, batera, hermafroditak, 
alegia. Ahuakateondo batzuei arra esaten 
zaie, fruiturik ematen ez dutelako, edo 
emanda ere urri. Hau da, uztarik ematen 
ez duenari edo “alferkeriari” arra esaten 
zaio. Hau landare askorekin gertatzen da. 

Ahuakateondoa hermafrodita da, bi 
sexuak ditu, baina badaki arra edo emea 
bezala agertzen. Landare dikogamoa da, 

hau da, loreetan dituen alderdi emeak ire-
kiko ditu lehenbizi, eta ondoren arrak. Ba-
tzuetan emea da eta hurrengoan arra. Se-
xuen irekieraren arteko tarte hori medio, 
landareak ez du bere burua ernalduko, 
eta horrela beste ahuakateondoen polena 
jasoz, eta berea besteei emanez geneen 
trukea sustatzen du. Truke horrek abe-
rastasuna eta aniztasuna ekarriko ditu. 
Aniztasun horretan toki eta klima berrie-
tara egokitzeko erraztasuna izango duten 
barietate berriak agertuko dira. 

Lorea ordu gutxi dago irekita, lehen 
irekieran eme eta bigarrenean ar. Ahua-
kateondoak bi multzotan banatzen dira. 
Batzuek lorea eme dela goizean irekitzen 
dute eta ar denean arratsaldean. Beste 
batzuek emea arratsaldean irekitzen dute 
eta hurrengo goizean arra. Polinizazioa 
eta ernalketa erraztu eta fruitu uzta ugari-
tzeko bi multzotakoak elkarrekin jartzea 
gomendatzen da. Elkar ernalduko dute. 

Ahuakateondoa 
hermafrodita da, bi sexuak 
ditu. loreetan dituen 
alderdi emeak irekiko ditu 
lehenbizi, eta ondoren 
arrak. Horrela, landareak ez 
du bere burua ernalduko.

ahuaKateondoaK 
ar ala eme iZan nahiKunde
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Garazi zabaleTa
@tirikitrAnn

euSkaL Herriko 
AGENDA

WWW.BIZIBARATZEA.EUS

eliKadura burujabetZa 
eta feminismoa, bata 
bestearentZat eZinbesteKo

Elikadura burujabetzaren eta agroe-
kologiaren aldeko mugimenduek 
orokorki maskulinizatuta jarraitzen 

duten modu berean, mugimendu feminis-
ta ere landa eremuko aldarrikapen eta bi-
zipenetatik nahi baino urrunago egon da 
sarri. Bi mundu horiek elkarrengana hur-
biltzeko asmoz antolatu zituzten aben-
duan Lurra Sentituz jardunaldiak Iruñean 
eta Elizondon. Mugarik Gabe Nafarroa, 
Mundubat eta IPES aritu dira jardunaldi 
horien bigarren edizioaren antolakun-
tzan, Arrea agroekologia elkartearekin eta 
Observatorio para una Cultura del Terri-
torio taldearekin elkarlanean. 

puntu Komunen bila
 “Elikadura burujabetzaren gaia genero 
ikuspegitik lantzeko 2016tik martxan du-
gun prozesu zabalago baten parte izan 
da foro hau”, azaldu digu Mundubateko 
teknikari den Maria Pulido Hernandok. 
Azken urte hauetan hainbat ekimen egin 
dituzte taldeok elkarlanean, Elikadura 
Burujabetzaren Nafarroako Parlamentu 
Irekiak esaterako. 
 Landa eremuko eta hirietako talde femi-
nistak elikadura burujabetzaren bueltan 
hitz egiteko elkartzea eta elikadura buruja-
betzaren eta feminismoaren artean borro-

ka komunak martxan jartzea zuten helbu-
ru jardunaldiek. Abenduaren 14an Iruñeko 
Plazara! gunean tailer eta hitzaldien bidez 
sakontzeko eta eztabaidatzeko aukera izan 
zuten hurbildutakoek. Biharamunean, Eli-
zondora mugitu zen foroa: hango proiektu 
agroekologikoak ezagutzeaz gain, Erdiz 
Bizirik eta Aroztegia eta gero zer? platafor-
mek lurraldearen defentsan egiten duten 
lana ezagutu eta horiei babesa azaltzeko 
aprobetxatu zuten ekimena.

ehundiK gora emaKume
Iruñeko foroan Euskal Herriko nahiz Es-
painiako Estatuko hainbat tokitako 100 
emakume baino gehiago bildu ziren. 
Gehienak, gainera, taldetan antolatuak 
daudela azpimarratu du Pulidok, bai fe-
minismoaren barruan eta baita elikadura 
burujabetzarenean. Foroan landutako gai 
eta eztabaida guztiak sistematizatuko di-
tuzte hurrengo hilabeteetan, eta Iruñean 
zehaztu zituzten ekintza konkretuak au-
rrera ateratzea eta manifestu bateratua 
lantzen jarraitzea izanen da orain erron-
ka. “Foroa elikadura burujabetza feminis-
tarako bidean ekarpen bat gehiago izan 
da”, dio Mundubateko kideak. Urte berria-
ri gogoz eta indarrez ekiteko ekarpena, 
dudarik gabe. 

lUrrA seNTiTUz FOrOA

URTARRILAK 9 ETA 23
errenteriA
Elikadura orekatua eta Elikagai 
funtzionalak tailerra Jone mendartek 
gidatuta. 18:00etatik 19:30etara 
xenpelar etxean.

URTARRILAK 17
tUterA
Hiri eta eraikuntza jasangarriak: 
Norberaren ardura edo besterena? 
hitzaldia emango du gazteleraz 
Ana sánchez Ostizek. 17:30ean 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
prentsa aretoan.

URTARRILAK 17
irUñeA
Sendabelarren ikastaroa Espagiriaren 
ikuspuntutik. silvia Akerreta eta 
egoitz garro izango dira irakasleak.

  izenA emAteko:  
egoitzgarro@yahoo.es / 635706920 
silviaakerreta@yahoo.es / 652117099

URTARRILAK 18
gAsteiz
Hontz europarrarentzat etxetxoak 
eraikitzeko tailerra. 10:00etan 
Olarizuko lorategi botanikoan.

URTARRILAK 25
sopeLA
etxean garagardoa egiteko ikastaroa. 
10:00etatik 14:30etara etxeandia 
garagardauak-en egoitzan (igeltzera 
poligono industriala, 12).

URTARRILAK 31
irUñeA
Klima aldaketaren eragina Nafarroan. 
Zer egin dezakegu etxean? 17:30ean 
civica-n (Pio xii etorbidea).
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Neguko oporrak hartu baino lehen 
azken etxeko lanak egin zituzten 
abenduaren 16 eta 17an Argiako 

erredakzio taldeko lagunek. Oporrak 
deskantsatzeko eta deskonektatzeko 
omen dira, baina hauek oraingoan bu-
rua ideiaz beteta eraman dute etxera. 
Izan ere, erredakzio kideek bi egun pasa 
zituzten Zumaiako liburutegiko gela ba-
tean sartuta. Helburua, 2020ari begira 
jartzea, kazetaritza aldetik indartu nahi 
dituzten eremuak definitzea eta lanen 
birbanaketa egitea. 

Argiaren lan egiteko modua ezagutzen 
duzu, irakurle, eta imajinatuko duzu ez 
zituela jardunaldiok pertsona bakarrak 
antolatu. Aurretik, taldeko zenbait per-
tsonak hartu dute ardura gogo-jardun 
hauen bizkarrezurra prestatzeko, eta 
beste kide batzuek hartu dute ardura 
lan-saio edo tailer bakoitza prestatzeko 
eta dinamizatzeko. 

Urko Apaolaza izan da 2020an erre-
dakzioak landu nahi dituen bideez haus-
nartzeko saioa dinamizatu duen kidea. 
Eta hor, besteren artean, azpimarratu 
dira jatorri aniztasuna kazetaritzan is-
latzea; edo lurraldetasuna, Euskal Herri 
osoa kontuan izateko beharra; baita gai 
bakoitzean aurreikuspenak sakon lan-
tzeko nahia ere. 

Gaiak, noski, lehengaiak dira edozein 
komunikabiderentzat. Bakoitzak ditu 
bere gaiak eta lantzeko moduak. Hor is-
latzen ditu bakoitzak bere baloreak. Bai-
na kalitatezko kazetaritzak baditu zain-

du beharreko beste erpin batzuk ere. 
Probestu dituzte Zumaiako jardunaldi 
intentsibo hauek ere, lantzeko idazkera, 
hizkuntza edo baliabide digitalak. 

Idazle-eskola izan zitekeenaren mo-
duko klase magistrala jaso dute Gorka 
Bereziartuaren eskutik. Egunerokota-
sunak uzten ez dien denbora izan dute 
tarte honetan Boli Gorriak proposatu-
tako ariketak egin eta idazkera truko 
batzuk ikasteko.

Euskaraz idatzi arren dena ez baita 
zuzena, edo egokiago egin baitaiteke, 
Onintza Irureta izan dute hizkuntzaren 
inguruko pista batzuk emateko gida-
ri. Lankideei eskaini dizkie interneten 
dauden hiztegi eta estilo-liburuak eta 
hizkuntzari lotutako beste hainbat ba-
liabide.

Eta teknologiaren aurrerapenak de-
nek oraindik ere ondo ezagutzen ez di-
tuztenez, Axier Lopez multimedia arlo-
ko kideak azaldu dizkie ordenagailuari 
ahalik eta probetxu gehien ateratzeko 
logikak eta baliabideak.

Gustura daude erredaktoreak, egin-
dako jardunaldiekin. “Ongi etorri zaigu 
betiko espaziotik ateratzea, burua fres-
koago izanik, beste leku batean aritzeko 
2020rako erronkez”, aitortu digute. Bi-
garren maila batean baleude bezala kon-
tatu dizkidate egun hauetan elkarrekin 
egindako bazkariak, pala partidak eta 
poteoak. Baina horrek denak asko balio 
du taldea egiteko. Eta egin dute. Indar-
tsu dator 2020a. 

   iTsaso zubiria eTxeberria

 І 39kOmUNiTATeA

argiaKo erredaKZioaren gogo-jardunaK

Zumaiatik argiago ikusten da 2020a

AGENDA

BERDEA DA MORE BERRIA 
Liburu aurkezpena

liburuaren egile Onintza iruretak liburua 
aurkeztuko du eta gipuzkoako zaharren 
egoitzetako langile batek beren borroka 

zertan den azalduko du.

 lekunberri Printza gune autogestionatua
  urtarrilak 24, arratsaldez

ezkerreko argazkian, erredaktoreak idazkera tailerrean. eskuinekoan, pala partidan.

JUAN ANTONIO 
LETAMENDIARI AGUR

Abenduaren 24an hil zen idazle 
eta hizkuntzalaria. 1963-1973 ar-
tean Zeruko Argiako ilustratzai-
lea izan zen. Adibidez, irudi hau 
1965eko urriaren 17ko Zeruko 
Argian kaleratu zuen.
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Nahi baino gehiagotan gertatzen 
da, interesgarria izan daitekeen 
proiektua erabat ezezaguna izatea 

gehienontzat. Behar baino arreta gutxia-
go jasotzea, alegia. Lizarralderen proiek-
tuek patu hori dutela dirudi. 

Alberto Lizarralde euskal kulturak 
duen ezkutuko altxor horietako bat da. 
Publikoarentzat ezezaguna, baina biz-
karra proiektuz, anekdotaz eta jakintzaz 
josia. Jazzle musika eskolaren sortzailee-
tako bat da, eta bertan gitarra eta harmo-
nia irakasle izateaz gain, eskolaren buel-
tan sortutako proiektu eta saltsa guztien 
koordinatzailea izan zen 25 urtez. Duela 
urte gutxi Ikimilikiliklik. J.A. Artzeren uni-
bertsoa bideo-ikuskizun ederraren zu-
zendaria izan zen, besteak beste. 

Zirrara bilduma 4+7
Jazzle eskola 1988an sortu zen Euskal 
Herrian musika modernoa sustatzeko 
bokazioarekin. Hasieratik eskola baino 
zerbait gehiago izan nahi zuen eta urte 
askotako lanaren eta hausnarketen on-
dorioz, Zirrara disko bilduma sortzeko 
ideia etorri zen. 

Elkar diskoetxeak ordurako Iña-
ki Salvadorren jazz diskoren bat kale-
ratu zuen arren, Euskal Herrian inork 
ez omen zituen jazz diskoak ekoizten. 
Ekoiztearen garrantzia azpimarratu 
du Lizarraldek. “Hemen askotan tekni-
kariak hartzen du ekoizle lana, baina 
paper ezberdinak dira eta gutxitan ez-
kontzen dira ondo”. Zirrara proiektuak 
hori izan zuen berezitasun: artistaren 
sorkuntzei eskua sartzen zieten, molda-
ketak egin, eta kontzeptuak proposatu: 
“Artistaren lana zen, baina guk agintzen 
genuen”. 

Tratu bitxia egiten zuten artistekin: 
Jazzlek ez zien xentimo bakar bat ordain-
tzen, baina artistak ere ez zuen ezertxo 
ere pagatu beharko. Horren truke disko 
berezi bat sortzeko aukera eskaintzen 
zieten eta lan egiteko modu berri bat. 
“Noski, beraienak ziren egile-eskubi-
deak eta kopia fisiko multzo bat”. 

Hasieratik, Euskal Herrian egiten ari 
zenaren soinu mapa izan nahi zuen Zi-
rrarak, eta Lizarralderen hitzetan, batez 

ere, euskal musikariez osatutakoa: “Ez 
genuen inoiz jazz diskoetxe izena hartu 
nahi izan, baizik eta inprobisazioarena”. 
Laura Esteve margolariak egin zituen 
artelanak, lehen lau diskoetan ideia bera 
mantenduz.

Ekoizpenaz Lizarralde bera eta Sor-
kunde Idigoras –musikaria eta Jazzleko 
beste sortzaileetako bat–, arduratzen zi-
ren. “Idigorasen papera funtsezkoa izan 
zen, bai Zirraran, baita Plazan ere. Oso 
ondo ulertzen dugu elkar, eta berak zer-
bait esaten bazuen konposizio aldetik, 
beti baietz esaten nuen nik".

Gonzalo Tejada kontrabaxu jolearen 
Ziklo1 izan zen lehen diskoa. Artistari 
proiektu bat aurkezteko eskatzen zioten 
eta hilabetetan lantzen zuten, “kaseteak 
postaz bidaliz, telefonoz... gaur egun pen-
tsaezina litzake!”. “Hor denetarik izan ge-
nuen. Adibidez, Tejadak bossa nova bat 
ekarri zuen, diskoa gehiago saldu zedin, 
edo. Ez zuen inolako zentzurik eta guk 
ezetz esan genion. Diskoaren salmenta 
gure erantzukizuna zen eta gure arriskua”.

Bigarren diskoa Angel Unzuren 13 
solos zoragarria izan zen. “Denbora lu-
zez aritu ginen Jazzlen Angelen kantak 
lantzen, estrofak aldatzen, luzatzen, per-
kusioak gehitzen... prozesu zoragarria 
izan zen”. Unzu gitarra maisua dela azpi-
marratu du Lizarraldek, inork ez duela 
horrenbeste ziurtasunekin jotzen. Ha-
mahiru kantako diskoa egun bakarrean 
grabatu zuen, bertan dauden perkusio, 
eta gitarra guztiekin... harrigarria da, es-
tudioan behar izaten den perfekzioa kon-
tuan edukita. 

David Xirgu bateria-jolearekin egoe-
ra ezberdina izan zen. Xirguk bere lehen 
diskoa egin nahi zuen eta Jazzleri propo-
satu zion. Xirgurekin, adibidez, grabaketa 
saioaren aurretik Donostiako Etxekalten 
jam sesio bat egin zuten. Lizarralderen 
arabera “bizitzan ikusitako gauza onenen 
artean” dago. Musikariek ez zuten elkar 
ezagutzen eta estudiora joateko irrikan 
omen zeuden, urduritasun eta kontzen-
trazio puntu horrekin. Oraindik elkarre-
kin jotzen jarraitzen dute hirurek.

Kritika oso onak jaso zituzten hiru 
diskoek. Frantziako Jazz Magazine-raino 
iritsi ziren adibidez, “oso aldizkari espe-
zializatuak ziren, eta zaila zen beraien-
gana iristea”.

Inprobisaziorako formulak 25 urte
25 urte bete dira zirrara jazz-inprobisazioen disko bilduma 
argitaratzen hasi zenetik eta 20 urte, Plaza jazz-inprobisazioen 
jaialdia sortu zenetik. Bien atzean zegoen donostiako Jazzle 
musika eskola. Bi ekimen hauek ezagutu eta ahanzturan ez 
geratzeko kezkak ekarri gaitu Alberto lizarralderen etxera.  

  xalba raMirez      plaza fesTibala

zirrArA BildUmA eTA PlAzA FesTiBAlA

Tratu bitxia egiten zuten 
artistekin: Jazzlek ez zien 
ezer ordaintzen, baina 
artistak ere ez zuen ezertxo 
ere pagatu beharko. Horren 
truke disko berezi bat 
sortzeko aukera eskaintzen 
zieten eta lan egiteko 
modu berri bat
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etapa aldaKeta
Laugarren diskoa, esperientziarik per-
tsonalena izan zen Lizarralderentzat. 
Jean-Louis Hargousek proiektu bat aur-
keztu zien berak etxean grabatutako CD 
batekin. Hasiera batean, oso argi ikus-
ten ez bazuten ere, egun batean Kenneth 
Whiteren geopoetikaz aritu ziren hizke-
tan. Bere liburuen artean euskal baleaza-
leen poema bat topatu zuten eta horre-
kin hasi ziren lanean, jazza eta antzinako 
musika nahasteko proposamenera iritsi 
ziren arte.

Poemetan oinarrituta bidaia bat an-
tolatu zuten, dena idatzita: “Lehen kan-
tan lau saxoak egongo dira eta baterian 
partxeen tentsioa kenduta, bigarren kan-
tan elkarrizketa bat egongo da bi hauen 
artean... eta dena horrela”. Estudioaren 
bezperan ezagutu zuten elkar lehen aldiz 
musikariek. 

Dena grabatu ostean pistak desegin 
eta muntaia libreago bat egin zen, piezak 
enkajatuz han eta hemen. Behin diskoa-
ren masterra bukatuta, Whiteri bidali zi-
tzaion kopia bat, baina ez zitzaion gusta-
tu antza denez, eta baimena kendu zuen 
bere poemak bertan sartzeko. Diskoa 
errezitaldi gabe kaleratzea beste aukera-
rik ez zitzaien geratu: “Diru gehien gas-
tatu genuen horrekin, eta gutxien saldu”. 
Eboluzioa behar zuen proiektuak. 

plaZaren sorrera
1999an lehen aldiz egingo zen Plaza jaial-
diak bi helburu nagusi bete nahi zituen: 
batetik, ikuskizun eta proiektu berriak 
sortzeko jaialdia izan nahi zuen, eta bes-
tetik, bertan egiten zen guzti-guztia kali-
tate handian grabatzen zen etorkizunean 
editatzeko aukerarekin. Ideia honi esker 
kaleratu ahal izan zituzten etorkizuneko 
lanak.  

Hori gertatu zen Joxan Artzeren Oiha-
na Auhenka ikuskizunarekin. Beñat 
Achiary txori kantuan, Mixel Etxekopar 
txirulan, Ninh lê Quan vietnamdarra per-
kusioan eta Jesus Artze txalapartan ari 
ziren bitartean, José Le Piezek eskuak 
hezetuta soinua egiten zuten “eskultura 

ozen” bitxi batzuekin eta denen gainean 
Joxe Bikondoa eta Alfonso Gorosterazu 
aizkolariak enborra mozten aritu ziren, 
“australiar estiloan”, hau da, bost metro-
ko altueran, eta pixka bat emozio gehia-
go gehitzeko, begiak estalita. Nekez ikus 
genezake egun, Donostiako Kursaalean, 
halako ikuskizunik, gainera, beren beregi 
jaialdirako sortuta. 

Irudian grabatu zuten ikuskizuna eta 
Lizarraldek berak aitortzen du bideoa 
ikustean irudiaren kalitatea ez zela es-
pero zutena. Erdi penatuta, sofaren gai-
nean etzan zen eskuak begien gainean 
jarrita. “Orduan hasi nintzen entzuten 
Artzeren olerkiak, eta Beñaten eta Mixe-
len txoriak... eta ulertu nuen audioarekin 
bakarrik egin genezakeela lana”. Idigorasi 
deitu zion eta berak ere hala sinetsita, Ar-
tzeren lan abangoardista berezi hau disko
-liburuan kaleratu zuten. 

1999tik 2003ra antolatu zen jaialdia 
Donostian eta hari esker beste zazpi disko 
kaleratu ziren. Roman Polanskiren peli-
kuletan oinarritutako The Komeda Project 
Live, Lluís Vidalen Vermeer, Mixel Etxeko-
par txirula-jotzaile tradizionala eta Xavier 
Garcia beat-makerraren topaketa, Miztu-
raren post rock poematua eta Café de la 
Plazako inprobisazioen bi bilduma eder. 

inprobisaZioraKo plaZa
Bi bide jorratzen ziren jaialdian: batetik 
enkarguzko ikuskizunak prestatzen ziren, 
horretarako bertako artistak Europakoe-

kin lankidetzak egiteko zubiak sortuz, el-
karlana egiteko egonaldiak eginez, adibi-
dez. Bestetik, Café de la Plaza inprobisazio 
ariketa egiten zen.

Ikusleak ez zuen jakiten aldez aurretik 
nork joko zuen, baina beti zegoen aretoa 
jendez gainezka. Bertan, inprobisazioan 
oinarritutako esperimentu edo jolasak 
izaten ziren. Lizarraldek eta Idigorasek 
bi edo hiru artista aukeratzen zituzten 
eta erronka jartzen zieten: hona hemen 
Itsasoa laino dago kantaren lehen notak, 
horiek jo eta hortik aurrera nahi duzuena.

“Batzuetan ez ziren ondo ateratzen, 
noski. Baina une benetan magikoak bizi 
izan genituen, zorionez grabatuak geratu 
direnak”. Iva Bittová biolin jolearen kasua 
dakar gogora: “Bidaia zela eta ez zela, lo-
kartzen ari zen Bittová anderea eta hamar 
minutu lehenago ez zuen Iain Ballamy sa-
xofoi-jotzailea ezagutu nahi izan. Biak ate-
ra ziren eszenatokira bizitzan hitzik guru-
tzatu gabe, bakoitzak bere instrumentua 
estutxean zuela. Posizioan jarri orduko 
hasi zen Bittová kantuan eta biolinean, eta 
Iain atzetik saxoarekin. Hamabost minutu 
inguru izan ziren, baina ez nuen sekula 
amaitzea nahi... Iain atera zenean txundi-
tuta zegoen, eta xuxurlatu zidan, sorgin 
bat zela, sorginduta utzi zuela...”.

Euskal eszenako izen garrantzitsu 
hainbatek ere bere lekua egin zuten Pla-
zari esker. Mizturaz gain, Lisabö eta Mai-
te Arrotajauregi, Ruper Ordorika, Beñat 
Achiary, Mixel Etxekopar, Maddi Oihenart 
eta Jabier Muguruza, esaterako. 

plaZa txiKiegia,  
handieKin aritZeKo
Hiru urtetan ikuskizun andana antolatu 
zituen Plazak, ez soilik musikarekin lo-
tuak. Antzerki, performance eta abarrak 
ere jaialdiaren parte ziren eta askotan 
apurtzaile(egia) izateagatik polemika 
eragin zuten. 

Nola eta zergatik bukatu zen galde-
tuta, erantzuna argia izan da: “Ba, gauza 
guztiak bukatzen diren bezala, bat-ba-
tean eta arrazoi askorengatik”. Gaixota-
sun bat medio, 2004ko edizioa antola-

1999an lehen aldiz egin 
zen Plaza jaialdiak bi 
helburu zituen: ikuskizun 
eta proiektu berriak 
sortzeko jaialdia izatea eta 
bertan egiten zen 
guzti-guztia kalitate 
handian grabatzea
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tzeko indarrik ez zutela ikusita, jaialdia 
etetea erabaki zuten. 

Ordurako alderdi eta erakunde asko-
ren babesa izan zuten –“kolore guztieta-
koak” dio Lizarraldek harriduraz–, baina 
sentitzen zuten ez zutela guztiz enkaja-
tzen hiriko eta inguruko jaialdi handien 
estiloan. “Galak, aurkezpenak, jendau-
rrean aritzea... beharrezkoa bai, baina 
guretzat hori amorrazio izugarria zen!”. 

Handiek nola tratatzen zituzten ere 
oroitzen du: “Sorkunde Idigoras Zirrara-
ko lehen lau diskoekin joan zen jaialdi ba-
tera, eta bertako zuzendariak lau diskoak 
hartu eta New Yorketik etorri berri ziren 
20 bat disko bildumen azpian jarri zituen. 
‘Hauek bukatzerakoan entzungo dut zue-
na’, esan zion, harroputz. Emakumea zela-
ko horrelakoak jasan behar zituen”. 

Beste jaialdi batean, aurkeztutakoa 
euskal musika ez zela leporatu zioten. 
Musikariak euskaldunak zirela esatean 
“[Gorka] Benítez, [Daniel] Pérez... abizen 
horiek ez dira oso euskaldunak”. Liza-
rralderen ustez “lehiakortasun handia 
zegoen jaialdien artean eta Plazaren le-
kua ez zegoenez batere definitua jende 
guztiak ikusten gintuen konpetentzia 
bezala: jazz munduak, dantzakoak...”.

Uzta ederra utzi zuten Jazzlekoek 
Zirrara bilduman. Egungo euskal esze-
nako musika esperimentalak, alternati-
boak eta underground-ak badauka zer 
ikasia. Gauzak egiteko modutik batez 
ere. Ekoizpena eta elkarlana oinarri 
soinu mapa berritzailea sortu baitzuen 
proiektuak iraun zuen hamar urteetan. 
Elektronika, jazza, antzinako musika, 

post-rocka, folka eta poesia muturrera 
eramanda, emaitzak inoiz kezkatu gabe.

Izan ere, behar ditugu sortzaileak, 
behar ditugu artistak. Baina antolatzai-
le eta ekoizleak ere behar ditugu, sor-
tzaileekin inplikatuko direnak eta muga 
guztien gainetik ikuspegi artistikoa ber-
matuko dutenak. Sormena horren lotuta 
duten kateetatik –alegia, dirutik– aska-
tzen lagunduko dutenak, horretarako 
beharrezko formulak asmatuz. 

Elkarrizketak hemen sartzen ez di-
ren hamaika anekdota interesgarri eta 
inspiragarri utzi dizkigu. Joan aurretik 
berriro gogora arazi digu –Lizarralde-
rengan hain ohikoa egiten den protago-
nismotik ihes–: “Ez ahaztu Sorkunderen 
izena aipatzeaz, mesedez. Beragatik ez 
balitz...”. 
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Futbolzale bikote bi dira eleberriko 
protagonistak. Realaren aldekoak 
dira Txefe Biain eta Klara Idarreta. 

Athleticen aldekoak, berriz, Genoveva 
Aizpurua eta Telmo Uriona. Donostia-
ko Kross auzoko plaza berean bizi dira, 
baina ezin dute elkar ikusi, kolore ba-
tzuekiko sentimendu bortitzek itsutu-
ta. Futbolari lotutako sentimendu sarri 
ero horiez galdetu diogu Irigoieni, bai-
ta bere sorkuntzaz ere. E-postaz bidali 
dizkigu erantzunak.

Ezkerreko intelektual edota eragile 
zenbaitek futbola kritikatu izan 
dute, herriaren opioa delakoan.
Futbola opioa baldin bada, zer ez ote 
dira Botere Gorenari darizkion botere-
keria guztiak: tratu txarrak, torturak, 
gerra geroz eta deuseztatzaileagoak...

Beti dago gerraren bat piztuta 
munduko bazterren batean, eta 
euskal armagintza-industria 
lehen mailako hornitzailea da 

gerra horiek elikatzeko. Bereziki 
kezkatzen zaituen gaia da 
armagintzarena, sarritan adierazi 
izan duzunez. Arma, tiro, bammm! 
edo Pistolak eta epistolak lanak dira 
lekuko.
Nazka ematen didate armek… nahiz eta, 
neska bat bortxatzen ari den matxis-
ta zikin baten kasuan, gustura hartuko 
nukeen… baita tanke bat bera ere… eta 
bammm! eta bammm! Nazka ematen di-
date, halaber, gerren kontura negozioak 
egiten dituzten arma-saltzaileek: Espai-
niako erregeaz gain, Euskal Herrian ere 
baditugu aleka batzuk.

Gizartea noraezean doala esatea 
gehiegikeria al da?
Gure (?) munduan, herri aberatsetako 
boteretsuak ditugu jaun eta jabe, diru 
zikinaren izenean mota bateko eta bes-
teko gerrak asmatzen dituztenak. Nagu-
si diren heinean, gainera, beraiek nahi 
dituzten bideetatik garamatzate: galbi-
dean jartzen gaituzte, beraz.

Zure lanetan gai sakon eta 
transzendentalak aukeratzen 
dituzun arren, sekula ez da umorerik 
falta!
Eta, hala ere, umorerik gabeko bizitza 
ezin izan daiteke ez sakona, ez transzen-
dentala, nik uste.

umore zirikatzailea barra-barra 
Derdia-n. joseba Etxeberria afera 
al da, liburuan gertatzen den 
moduan, azken urteotan errealzale 
eta athleticzaleen artean izan den 
ika-mika iturri nagusia?
Nik baietz esango nuke. Deigarriena 
behintzat bai.

liburuan, futbolak bezainbesteko 
presentzia du ia sinismenak. 
fedea eta futbol talde batekiko 
atxikimendua… oso lotuak ikusten al 
dituzu?
Gauza bera dira funtsean, nik hala uste. 
Atxikimendu horrek, izan ere, gure 
amets aseezinei erantzuten die, era ba-

Altzan jaioa 1948an. Hogeita lau urtez idazle profesional moduan 
aritu zen irigoien, elkar argitaletxearen bitartez. 2013an, osasun 
arazoak zirela-eta –esklerosia du– erretiroa hartu zuen. Jarduna 
gutxitu arren, baina, idazten jarraitzen du. Horren froga dugu 
bere hamabosgarren eleberria: Derbia umorezko kontakizuna, 

futbolaren munduan girotua. reala eta Athletic, Athletic eta reala. 
Hainbeste erokeria egin ditzakegu talde kuttunaren izenean! 

   Gorka azkaraTe / jon Torner

Joan Mari irigoien, IDAZLEA

Topikoek beren eragintxoa 
dute talde bakoitzaren 

inkontziente kolektiboan”
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tean edo bestean. Aspaldiko berria da 
Betiseko jarraitzaile sutsu batek bere 
errautsak bota zituela globo txuri-berde 
batetik, atera hortik kontuak…
[Hain justu, Sevillako taldeak, beste 
hainbat klubek bezala, jarraitzaileen 
errautsak gordetzeko nitxoak ditu bere 
estadioan] 

Eleberrian irakurri dugu, Telmo 
urionaren ahotik oker ez bagaude, 
athletic zentroan dagoela eta 

Erreala bazterrean. 
Errealzaleen 
gutxiagotasun 
konplexua ere 
aipatzen da… Topiko 
hutsak al dira?
Topikoak dira, baina 
ez eraginik gabekoak, 
sinetsia bainago ho-
rrelako kontuek be-
ren eragintxoa dute-
la, talde bakoitzaren 

inkontziente kolekti-
boan. Esan nahi dizudana 
da aldetxoa dagoela, bai, 
Bilbon jaiotzetik Donos-
tian jaiotzera, alderantziz 
ere bai: bakoitzak bere as-
toari arre.

Txefe Bianek, 
bestalde, “ohorea eta 
harrotasuna” aipatzen 
ditu realaz mintzo 
denean. futbolzaleek 
maiz haizatzen dituzte 
horiek, baita neurriz 
kanpo demostratu 
ere batzuetan. Zenbait 
jenderen ustez erabat 
absurdua da futbol talde 

batekiko atxikimendu estu-estu hori, 
ulertezina erabat...
Bizpahiru kontutxo esango dizkizuet. 
Umetan, kirol batzuk praktikatzen ditu-
gu, gugan –oroimenean eta buru-biho-
tzetan, nagusiki– arrasto sakon bezain 
ezabagaitzak uzten dizkigutenak; seina-
le edo oroitzapen horiek, berriz, kanta 
edo himno batzuen forma har dezakete, 
edo kolore batzuen baitan proiekta ge-
nitzake, edo kontakizun epiko batzuen 
formapean hedatu, zeintzuk familietan 
edo auzoetan belaunez belaun transmi-
titzen zaizkigun, tribu batekiko identi-
tatea eta pertenentzia ziurtatuz, bide 
batez. Kirola, bestalde, lehia da funtsean, 
Garaipen Jainkoa jomuga duena, halako 
moldez, non Garaipen Jainkoa bere egi-
ten duenak berarekin baitu jainkozko 
Ohorearen Kopa Ahalguztidunetik eda-
teko pribilegioa, jarraitzailerik xaloena 
ere super-heroi bihur dezakeena, txalo 
eta alabantza guztien jopuntu.
 Ez genuke inozoak izan behar, kirolen 
su artifizal horien azpian –irabazitako 
kopen eta txapelen azpian, alegia–, beti 
azaltzen baitira sentimendu ustez lau-
dagarriok lohitzen eta zikintzen dituz-
ten faktoreak: alde batetik, arau-haus-
teak ditugu –nik, futbolaren esparrura 
mugatuz, ukonkadak eta oin- eta orpo
-zapalketak txartel gorriarekin zigortu-
ko nituzke–, bestetik, dirua, ustelkeria 
gehienen iturria dena.
 Zer iritzi dudan kolore batzuengana-
ko maitasunaz? Bada, haserre bizian eta 
sutan jarri beharrean halako gehiegi-
keria baten aurka, irri errukitsu batez 
erantzungo diot galderari, nobelako pro-
tagonistak —Klara eta Txefe, Geno eta 
Telmo— aintzakotzat hartuz behingoz. 
Nor senti daiteke, izan ere, gure mundu Ju
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JOAN MArI IrIGOIEN, ALtZAN, 2015EAN.
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honetan inor baino gehiago, jakin ba-
dakigunean horizontalak berdinduko 
dituela gizakion amets guztiok...?

“Ez deitu horri matxismoa, baizik 
eta ob-jek-ti-bi-ta-te-a!”, dio Telmok, 
emakumeen futbolaz mintzo. 
Zein egoeratan ikusten duzu 
emakumezkoen futbola?
Ni guztiz nago nesken eta emakumeen 
alde, edozein kiroletan parte har deza-
ten, amateur gisa ez ezik, profesional 
gisa ere. Pentsatzea, hala ere, emakume 
futbolariek beren helburua gauetik egu-
nera gauzatuko dutela –emakumezkoek 
gizonezkoek adina diru irabaziko dute-
la, alegia–, ameskeria iruditzen zait. Es-
kubideen aldeko borrokaldietan, baina, 
ahaltsuagoak ikusten ditut emakumeak 
gizonak baino, borondatetsuagoak ere 
bai, eta egingo dute eta egingo dugu, bai, 
bidea. Lehenengo pausoa behintzat –eta 
ez nolanahikoa!– emana dute eta ema-
na dugu, Realeko jokalariek beregana-
tu baitzuten erreginaren kopa; geurea 
dugu, halaber, Donostian txapeldunei 
egin zitzaien harrera jendetsua, esta-
dioak jendez gainezka…

Bere garaian ingeniaritza ikasitakoa, 
futbol jokalaria izandakoa... nola 
murgildu zen joan Mari Irigoien 
letren munduan?
Aita futbolzalea genuen, halako eran, 
non, Unibertsitatean medikuntza ikas-
ten zuen bitartean, Real Club de Fútbol de 
Valladolid-en jokatu baitzuen, atezain. 
Literaturazale porrokatua ere bazen, eta 
ezagutzen duzu esaera zaharra: hazia 
nolako, ezpala halako.

Beste idazle askok aitortu izan 
duten moduan, idazle hegoamerikar 
zenbaiten eragina izan zen zure 
idazketaren akuilu.
Bai. Gaztetan, batean futbola zela eta bes-
tean estudioak, oso lanpetuta egon nin-
tzen. Venezuelara joan nintzenean, ordea, 
zegozkidan klaseak emateaz gain –Fisika 
eta Matematikakoak–, orduak eta orduak 
aurkitu nituen neure afizioa asetzeko: 
liburuak eta liburuak irakurri nituela, ale-
gia, idazle latinoamerikarren maisulanak 
bereziki: Pedro Páramo, Doña Bárbara, 
Cien años de soledad, Yo el Supremo, Sobre 
héroes y tumbas, La ciudad y los perros, 
Ríos profundos eta abar. Gero, nire afi-
zio hura ofizio bihurtu nahian, idazten 
hasi nintzen: hortik sortu ziren Oilarra-
ren promesa eta Poliedroaren hostoak. 
Hala ere, ez dut uste idatzi ditudan nobela 

guztiak boum-eko maisuen obren eragin-
pean idatzi nituenik: Udazkenaren balkoi-
tik eta Arma, tiro, baaam! liburuek, esate 
baterako, ez dute zerikusirik errealismo 
magikoarekin.

Euskal herriko historiaren garai 
ezberdinetako irudi bukolikoak 
nobelara eramaten maisua zara, 
Babilonia-n bereziki. Zure obraren 
ezaugarria al da hori?
“Irudi bukolikoak” esan didazue, eta ez 
zait gustatu. Bizitzak, izan ere, badu bu-
kolikotik zerbait, baina baita tragikotik 
eta ankerretik ere. Nik, berriz, halakoe-
tan, bi mundu horiek islatzea izaten dut 
atsegin, elkarren osagarri jotzen dituda-
nez gero. Egia da, adibidez, amona Ro-
xalik eta Margarik beren elkarrizketa 
poetikoak dituztela, baina egia da, hala-
ber, Trinidok Feliziano akabatzen duela, 
eta Margarik bere haur jaioberria. Ni-
rea izango da problema agian, bukolikoa 
esan ahala biguna baitatorkit burura, 
eta bigunkeriak, literaturan, ez zaizkit 
gustatzen.

Babilonia zure obraren gailurra izan 
dela esan izan da. lan hura gainditu 
nahi edo beharraren presioa sentitu 
al duzu zure ondorengo lanak 
biribiltzeko orduan?
Idazle hasiberria nintzen garaian, izan 
liteke halako errezelo batzuk edukitzea, 
baina, bizitza ia osoa euskal letrei eskai-
ni ondoren, ohitu nintzen eta ohitu naiz 
egoera horietara. Beste era honetan ere 
erantzun diezazueket, zuek hala nahi 
baduzue: gaur egun, txakur adintsu bat 
bezala sentitzen naiz, eta, haiek bezala, 
ez zaunk eta ez maunk.
 Gainerakoan, Babilonia nire nobe-
la onentzat hartu duzue, eta ez dakit, 
bada… Nik hiru titulu emango dizkizuet, 
ez baitakit hirurotatik zein den onena 

–edo zein den txarrena, jakina!–: Babi-
lonia, Lur bat haratago edo Orbetarren 
trilogia. Garai batean, hala ere, elkarriz-
keta egiten zidan kazetariari beti eran-
tzuten nion modu berean: “Hurrengoa 
izango da nire Everest!”,eta orain ere… 
Hitz bertsuekin ihardetsiko dizuet, zer 
arraio! Tximista baino bizkorrago ez ba-
nabil, ordea, RIP argitaletxean publikatu 
beharko dut, hori bai...

Bi urtetako kronika fakultatiboa lana 
idaztea eritasunari aurre egiteko 
idazle batek izan dezakeen modurik 
eraginkorrena izango zen...
Tira, hura ere egin nuen. Ordainean, ira-
kurle gutxi batzuk etorri zitzaizkidan, ai-
tortu zidatenak ezen liburua makulutzat 
hartu eta asko lagundu zietela. Sekula 
horrelako ordainik...! 

Zure ustez, bereziki zertan 
aldatu da futbola azken 
hamarkadetan? 
“Cruyffek eta guardiolak futbolari 
beren ukitutxoa eman ziotenean 
–ukitu erraldoia, alegia–, zeharo 
egin zuen ikuskizunak gora.
 taldeen mailari dagokionez, 
lehen motelago jokatzen zen, 
patxada handiagoarekin: gaur, 
berriz, presioa eta abiadura dira 
futbolaren elementurik inportan-
teenak, baloiaren kontrola eta 
ondoko pasea ia batera egitera 
behartzen zaituztenak.
 garai batetik hona, erosoago 
egoten dira ikusleak futbol-ze-
laian, diferentzia baitago partida 
bat zutik ikustetik eserita ikustera.
 entzuten dudanean zenbat ko-
bratzen duten futboleko izarrek, 
sutan jartzen naiz, ez baitago es-
kubiderik. okerrena da berri ho-
riek normalak iruditzen zaizkigula, 
eskandalu hutsa behar zutenean.
 emakumeak ere futbolean ari-
tzea, aurrerapauso izugarria irudi-
tzen zait gizakion historian”.

Futbola opioa baldin 
bada, zer ez ote dira 

Botere Gorenari 
darizkion boterekeria 
guztiak: tratu txarrak, 

torturak, gerra geroz eta 
deuseztatzaileagoak...”

Cruyff, 
Guardiola...
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Vikingoak, bizitza 
erdia eskien gainean

Kalvträsk (egungo Norvegia), duela 
5.200 urte. Eskandinavian bizi zi-
ren gizakiek eskiatu egiten zuten, 

garai hartako eski bat topatu baitzuten. 
Ez da hori elurretako jarduera horren 
arrastorik zaharrena; Vis-en (egungo 
Errusia) duela 8.000 urteko arrastoak 
topatu dituzte eta bada Txinan duela 
10.000 urte eskiatzen zutela uste due-
nik ere. Hortaz, eskiaren jatorria ez 
dago argi. Baina argi dago Eskandina-
vian Antzinarotik eskiatzen dutela

Eskandinaviar mitologian ere eskien 
gainean irristan ibiltzen ziren jainko
-jainkosa batzuk. Badirudi Ullr jainko 
nagusietakoa zela antzina, baina ga-
rrantzia galdu zuela, eta, horregatik, 
iturri idatzietan hari buruzko informa-
zio gutxi jaso zen. Haren irudiek, or-
dea, informazio gehiago ematen dute: 
eskiekin agertzen da gehienetan. Skaði, 
bestalde, neguaren, mendien eta ehi-
zaren jainkosa zen, eta bera ere arkua 
eskuetan eta eskien gainean irudikatu 
ohi zuten.

Vikingoak gerrari anker eta basati-
tzat ditugu, baina denbora gutxi ema-
ten zuten horretan. Arpilatzea ez zen 
haien jarduera ekonomiko nagusia, ne-
kazaritza baizik. Negu luzeko elurrak 
eta izotzak urtuta, udaberri amaieran, 
lurrak prestatu eta laboreak ereiten 
zituzten. Ekainean, Ipar itsasoko urak 
baretzen zirenean irteten ziren itsa-

sora. Eta orduan ere, denbora gehiago 
ematen zuten nabigatzen beste herriak 
sarraskitzen baino. Gainera, uztaila-
ren amaieran itzuli ohi ziren, uzta bil-
tzen hasteko. Iraila amaieran, negu 
gogorrerako prestatzen hasten ziren: 
uztak ondo gordetzen zituzten, abe-
reak  aterpean babesten zituzten, tres-

nak egiten eta konpontzen zituzten… 
Ia urte erdian elurrak lurra estaltzen 
zuenez, ehizan aritzeko edo batetik 
bestera joateko eskien gainean ibili 
behar zuten.

Beraz, iparraldeko gerlari beldurga-
rriek askoz denbora gehiago ematen 
zuten eskiatzen, borrokan baino. 

5.700 urteko txiklearen dna
Kopenhageko Unibertsitateko ikerlari 
talde batek Styltholm-en (Danimarka) 
aurkitutako duela 5.700 urteko urki
-mundrun zati bat aztertu du eta emai-
tzak Nature Communications aldizka-
rian argitaratu ditu.
 Argazkiko mundrun zatia txikle 
modura erabili zuten ziurrenik; edo 
beharbada objektuak itsasteko erabili 

zuten eta, horretarako, aurrez maste-
katu egin zuten. Ikerlariek pasta beltz 
zatia murtxikatu zuen pertsonaren 
DNA ateratzea lortu dute: emakume 
gaztea zen, azal ilunekoa, ile beltzekoa 
eta begi-urdina.
 Eta laktosarekiko intolerantzia zeu-
kan, animaliak etxekotu aurreko gizaki 
gehienek bezala. 
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ezkerreAn, ULLr JAinko eskAndinAviArrAren irUdiA (xviii. mendeA). 
eskUineAn, skAði JAinkosAren iLUstrAzioA (1901). BiAk eskiekin dAUde irUdikAtUtA.
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  liburua

Akna neskato inuit gaztea dugu is-
torio honen protagonista eta na-
rratzailea. Berak kontatuko digu 

nola bizi diren, zer egiten duten… eta bizi 
duten abentura bat, edo gertakari bat. 
Irudiz josita eta testu gutxiko liburu ho-
netan Akna bere burua aurkezten hasten 
da: “Kaixo! Akna dut izena, eta gure zu-
loan arrantza egitea izugarri gogoko dut”. 
Eta irakurle-ikuslea (liburuko irudi guz-
tietan bezala) bi orriak betetzen dituen 
irudiarekin aurkitzen da, bertan neskato 
bat izotz gainean etzanda, bertan eginiko 
zulo batean soka sarturik, eta izotzaren 
azpitik hainbat animalia uretan. 

Irudi erabat errealistak direla ematen 
du, liburuaren azalean ikus daitekeen 
bezala, eta horrela, irakurleak bereha-
la jasotzen ditu testuaren eta irudiaren 

mezuak. “Tulok eta Amaruk-ekin joan 
ohi naiz. Inuitak gara eta izotzez eta 
elurrez estalitako irla handi batean bizi 
gara, itsasotik hurbil. Munduko lekurik 
ederrena da”. diosku jarraian Aknak, eta 
hiru lagunak, izotz gainean etzanda (gu 
belar gainean egongo ginatekeen beza-
la) ageri zaizkigu.

 Akna. Lurralde izoztuko arrantzaleak 
liburuan inuiten bizitza kontatzen zaigu, 
nola jolasten duten, gauean kontatzen 
dituzten istorioak, itsasora ateratzen di-
renenean egiten dutena… mundu idili-
koa dirudi harik eta Aknak, amarekin 
txalupa batean doala, “piztitzar batekin” 
topo egin arte. Piztitzar hura itsasontzi 
ikaragarri handia da eta ez dago baka-
rrik, asko dira eta; gainera, itsasontzi 
handi horietan dabiltzan marinel txa-

peldunek itsasoko ura gorriz margotzen 
dute, hildako baleen odolez margotu 
hain zuzen. 

Aknak eta gainerako inuitek harrituta 
ikusten dute marinelek eginiko triskan-
tza eta orain ulertzen dute zergatik ez 
diren itzultzen baleak. Marinelek, baina, 
Ama Lurraren ordaina jasoko dute, eta 
Aknak eta bere lagunek baleen itzulera 
espero eta desio dute.

Ukitu ekologista eta goxoa duen obra 
da Peio Lopez-Iturrik eta Irati Merino 
Petralandak eskainitakoa; erraz ira-
kurtzen dena eta, gure arbasoei kritika 
eginda, naturaren aldeko mezua bidal-
tzen duena. Liburuaren kontrazalean 
ageri den bezala: “Guk ingurunea zain-
tzen dugun eran zainduko gaituelako 
Ama Lurrak”. 

Inuitak eta gure Ama Lurra

  xabier eTxaniz erle

akna. LurraLde 
izoztuko 
arrantzaLeak 

peio Lopez-iturri
irati Merino petraLanda 
(iLuStrazioak) 
deNONArTeN, 2019
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  Musika

Concerto Köln antzinako musika 
jotzen duen orkestra baino askoz 
gehiago da. Ibilbide luze eta oparoa 

du. 1985ean sortu zen, eta, handik au-
rrera, mundu osoan kontzertu eta bira 
ugari egin du. Esan dezakegu aldi ba-
rrokoari eskainitako talde nagusieneta-
ko bat dela gaur egungo musika-pano-
raman. Baina horrez gain, kontzertuez 
gain, topaketak eta mintegiak ere egiten 
ditu talde honek, eta Concerto Kölnen 
egoitza Kolonia hiriko lehen antzinako 
musikaren zentroa bihurtu da.

Esan bezala, musika barrokoari era-
bat lotuta dago talde hau, baina erre-
pertorio zabala du, lehen barrokoko 
musikatik klasizismoraino baitoa. Izan 
ere, 2017an Wagner Readings izeneko 
proiektu batekin hasi ziren, Wagnerren 

Nibelungoaren eraztuna trilogiaren ira-
kurketa historizista egiteko nahian.

Talde famatu honen merezitako os-
pearen froga Donostian izandako kon-
tzertua dugu. Mayumi Hirasaki biolin 
jole japoniarraren batutapean, XVIII. 
mendearen lehen erdiko concerti gros-
siek osatutako programa eskaini zuten.

Hasieratik bukaeraraino Concerto 
Kölnen ezaugarriak disfrutatu genituen: 
estilo pasionatua, freskoa, eta, zentzu 
onenean, inprobisatua. Inprobisatua, 
obra bakoitzaren interpretazioa lehen 
aldiz joko balute bezala ateratzen de-
lako, inongo kutsu ortopedikorik gabe. 
Gauza bat da bertsio on bat egitea, eta 
beste bat, bertsio fresko eta nolabait 
berria eskaintzea, talde honek egiten 
duen bezala. 

Soinu aldetik, gardentasuna eta de-
likadezia dira haien ezaugarriak, eta 
halaxe, doitasun osoz jo zituzten egita-
rauko zortzi concerti grossi. Bi lehenda-
bizikoak, Eguberriei eskainitakoak, Co-
relliren 8. Concerto grosso op. 6 ‘per la 
notte di Natale’ eta Vivaldiren biolin eta 
orkestrarako RV 270 mi maiorrean ‘Il 
riposo per il Natale’ fin eta gozagarriak 
atera ziren. Geminianiren Concerti grossi 
op. 3 re maiorrean eta op. 7 si maiorrean 
obren irakurketa sakona egin zuten. 
Charles Avison (Geminianiren ikaslea) 
konpositorearen 3. Kontzertua sol mi-
norrean interpretatu zuten, aurrekoak 
bezain perfektua, eta, azkenik, Teleman-
nen Bi txirularentzako kontzertua TWV 
52-E2 mi minorrean eskaini zuten, melo-
diotsu eta arina. Mundiala. 

  MonTserraT auzMendi del solar

Barrokoaren purutasuna  

concerto köln taldeko kideak.

CoreLLi, vivaLdi, 
geMiniani, teLeMann 
eta aviSon-en Lanak 
kontzertinoa eta 
zuzendaria: MayuMi 
hiraSaki
dONOsTiAkO kUrsAAl AUdiTOriOA. 
ABeNdUAreN 14A
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Gasteizko Oihanederreko oholtza 
gaineko irakurraldi poetikoan gau-
de gaurkoan. Iñigo Astizen Analfa-

beto liburuari amaiera eman dion azken 
poema luzea izango da mintzagaia, eta 
Mikel Ayerberen performancea ikusgaia.  

Maitasuna, heriotza, adiskidetasuna 
eta politika ardatz nagusiak izango dira. 
Sentsazio eta emozioen munduan bar-
neratuko gara. “Dena” edo gaur egungo 
mundua jasotzen duen saiakera da Hogei-
ta bat poema. Mezuz eta kodez osatutako 
XXI. mende hau ulertzeko ahalegin bat. 

Eszenatokia ilun dago eta foku batek 
argitzen du aulkitxo txikia. Plastikozko 
Coca-Cola botila hutsarekin agertu da 
Ayerbe, ume txiki bat hegazkin batekin 
jolastuko litzatekeen modura. Agertoki-
tik buelta batzuk eman ostean Iñigo poe-
ma errezitatzen hasi da. Espazioaren eta 
kosmonauten garaia amaitu dela kontatu 
digu, partikulen mendea heldu dela eta 
gugan dagoela unibertsoa. 

Antzezlea Decathlonen 30 euroan ero-
sitako txalupa puzten hasi da, Mediterra-

neo itsasoaren beste aldean txalupa be-
rak 300€ balio dituela kontalariak dioen 
bitartean. Ayerbek txalupa hori-beltza 
gainean jarri eta ikusleen inguruan ibili 
da haur jarrerarekin. 

“Jende gehiago dago hilda bizirik bai-
no, baina inor ez da gai hildako guztien 
izenak gogoratzeko eta oraingoz nahi-
koa zait, portzentualki gehiago direla 
pentsatzearekin”. Heriotzaren inguruko 
hausnarketa pertsonalarekin eman dio 
sarrera landuko duen hurrengo gaiari. 
Ehunekoen mendea dela esan du. Milaka 
datu ikusten eta entzuten ditugu egune-
ro, datu emailearen eta datuen arteko er-
lazioa bistan jarri du adibide batzuen bi-
dez: “Biztanleriaren %50 baino gehiagok 
arrakala izan du mugikorraren pantailan, 
mugikor etxeek egindako ikerketa”. 

Transferentzien, marketinaren eta 
ideien aroa dela azpimarratu du, baina 
ideiez baino gauzez fio dela esan du, no 
ideas but in things esaldia errepikatu 
du etengabe. Ikeakoa izan zitekeen kar-
toizko kutxa batekin agertu da perfor-

mance-egilea, barnetik instrukzioak eta 
egur xaflak atera eta mahai bat izango 
dena muntatzen hasi da. 

Mahaia eta aulkiarekin batera Co-
ca-Cola lataz betetzen hasi da antzez-
lekua, gero eta espazio gehiago hartu 
dute pote gorri txikiek. 2017. urtera 
eraman gaitu narratzaileak, Erandiora, 
hain zuzen. Coca-Cola bat edaten ari da, 
itxitako fabrikak eta ibaiertzean geldi 
dauden garabiak begiratzen. Gauzen 
erreinua agortuta dagoela adierazi nahi 
du, eta gauzek utzitako oihartzunean 
barrena bizi dela konturatu da. 

Ayerbek, muntatutako mahaiaren 
gainean, hasieratik zegoen egurrezko 
aulkitxoa jarri du eta oholtzan zehar 
sakabanatuta dauden latak bata bes-
tearen gainean eta alboan ipini ditu. 
Goialdean edalontzi huts bat jarri eta 
haren barruan Coca-Cola botatzen hasi 
da. Edalontzia bete eta gainezka egiten 
duen heinean ur jauzi bat izango ba-
litz bezala lurrean hedatu da azukrezko 
isurkaria. 

Egurrezko aulkitxoa
  MarTa sendiu        dospordos
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Esaera zaharra
kokA ezAzU pUzzLeAren piezA BAkoitzA 

Bere tokiAn etA esAerA zAHAr BAt 
AgertUko zAizU.

Gurutzegrama

Anagramak

ezker-eSkuin:

1. ilobak (Bizkaian). i zirkulazio-seinale. 2. likidoa irentsi. i Jariatu, erion. 3. elurra poliki-poliki 
eta ugari. 4. Usurbilgo auzoa, txitxardinengatik ezaguna. 5. geuri. Petalo. 6. daude. i idaztera 
behartu. 7. zuhaitzen enborrean hazten den onddo, jateko ona dena. i zuhaizka izena. 
8. Beldurti, ikarati. i Banatzea.

goitik behera:

1. goiburu. i Toka, du. 2. Olerki lirikoa. i liburu lagungarri. 3. Janaririk hartu gabe. 4. Hitz baten 
letrak lekuz aldatzean sortzen den hitz berria. 5. 1002 erromatar zenbakiz. i idi hitz-elkarketan. 
6. elikatu. i Junkazeoen familiako landare. 7. Jorraldi. 8. zurrutada. 9. Ustekabea, harrimena. i 
argazkian. 10. Alaitasun. i ezinezko. 11. era hartan. 12. Txakurrak. 13. euskal preso, iheslari eta 
deportatu guztien giza eskubideen aldeko gizarte mugimendua. 14. Norentzat atzizkia. 
15. euskarria. 

Hitz BAkoitzAk AUrrekoAk ditUen 
Hizki BerAk ditU, BAt izAn ezik, BAinA 

BesteLAko HUrrenkerAn.

laTXa

PoPaK

errAzA

zAiLA

Sudokua

 7  4 1   9  
1 5     6 4  
3   8 6  5 1  
9   5 3     
  7 2  8 9   
    9 6   3
 9 6  8 4   5
 1 5     3 9
 4   5 1  2  

  6   8    
8     3 5   
2 7    1   3
7 1 9       
  8  5  4   
      6 7 2
3   1    9 6
  7 9     4
   6   7   
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U
lO

s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

Euskal Herriko ardia
Ogi mehea
Zerealen zurtoin
Burusoila, karsoila
Garai egoki
Liskar, istilu
Seik osaturiko gauza
Irri, burla
Ia-ia
Aldapak
Agian, akaso
Opatuz
Ipurdiak

ERRAZA

ZAILA

136598247
894723561
275461983
719246358
628357419
453819672
342175896
567982134
981634725

678415392
159723648
324869517
961537284
537248961
482196753
296384175
815672439
743951826

esker-eskuin: 1. LoBAk, stop, 2. edAn, JArio, 3. 
mArAmArA, 4. AginAgA, 5. gUri, LoreHosto, 6. 
dirA, idAtzArAzi, 7. idimiHi, oiLArAn, 8. kAkAti, 
BAnAketA.
 GoiTik behera: 1. LemA, dik, 2. odA, gidA, 3. 
BArAUrik, 4. AnAgrAmA, 5. mii, it, 6. JAn, iHi, 7. 
sArALdi, 8. trAgoA, 9. oi, ArtoA, 10. poz, ezin, 11. 
HALA, 12. orAk, 13. sAre, 14. tzAt, 15. oinA. 

anaGraMak
LAtxA
oLAtA
LAsto
soiLA
sAsoi
sesio
seiko
isekA
kAsik
pikAk
ApikA
opAkA
popAk

aTsoTziTza
 UrtArriLeko sikAtie, 
Urte gUztiko gosie.
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Zer da Parean elkartea? 
Gaur egun gizartearen baitan eta pe-
riferian dauden pertsonak aintzat 
hartzen dituen proiektuak burutzen 
ditugu. Izan daitezke emakumeak, 
baita haurrak, adineko pertsonak 
zein emakume etorkinak ere, peri-
feria horretan bizitzearen ondorioz 
jasaten dituzten baldintzengatik 
–izan prekarietatea, bazterketa, za-
palkuntza…–. Mugimendu feministan 
militatu izan dut urte askoan, eta Pa-
rean beste kide batzuekin sorturiko 
proiektua da. IFZ gabe eman ditugu 
urteak eta urteak, baina ohartu ginen 
finantzazio beharra genuela garatu 
nahi genituen egitasmo batzuk aurre-
ra eramateko. Formalki egituratzea 
erabaki genuen orduan.

urte askoan aritu zara hainbat 
herri mugimendutan militatzen, 
IfZ eta antzekorik gabe. aldaketa 
handia izan da? 
Nire lan profesionalean ere, aldi be-
rean egokitu zait mundu burokratiko 
horretan murgiltzea eta aritzea, beraz 
ez zait hain bitxia egin. Elkartea sortu 

eta egituratzea, bi etapa izan ziren. 
Formalki egituratzeak molde berrie-
kin aritzea ekarri digu, eta horrek 
berriz sortzea ere eskatu digu hein 
batean. Egokitzen ari gara eta mar-
txa polita dugu. Orain dela hiru urte 
proiektu zehatz batzuk garatzeko 
sortu genuen elkartea, eta gaur egun 
ohartu gara aukerak baditugula kide-
ren batek edo bestek ibilbide profe-
sionala bertatik  garatu dezan; gustu-
ko duzunean aritu eta ogibide izatea, 
hori oso polita da. 2019. urtekoa salto 
kualitatiboa izan da guretzako.

Irungo hiriak baditu hainbat gai 
parez-pare hitz egin beharrekoak: 
alardea, Irungo harrera sarea, 
mugalariak…
Bai, asko dago egiteko. Eta gure ka-
suan, baita ikasteko ere. Berdintasun 
sinbolikoa landu nahian, Emakumeak 
plazara dokumentala argitaratu ge-
nuen 2018. urtean; gure hirian ber-
dintasun eza oso nabarmena baita, 
Alardearen gatazkatik harago. Oso 
lan emankorra izan zen. Dokumen-
talarekin hasi aurretik, Irungo kale 

irundar nafarra
lau anai-arrebako familia batean zaha-

rrena. Bidasoa eskualdea sakonki ezagu-

tzen du, bertako sei hezkuntza zentro 

ezagutu baititu haurtzarotik; “garaian 

bizitakoak egin nau eta baikorki balora-

tzen dut”, dio. Bortziriak gertu eta etxe-

ko sentitzen ditu, egun malerrekan bizi 

eta irunen lan egin arren. militantzia so-

zial eta politikoa intentsiboki ezagutu 

zituen nerabezaroan eta unibertsitate 

garaian, eta “horrek egin du” bere egun-

go izana. Parean elkarteak hainbat gai 

parez pare ezagutu eta lantzeko beta 

ematen dio.

“emakumeak artean” da Parean talde feministaren 
lan izarretako bat. itzalpean eta estalirik egon dena 
azalera atera eta hainbat historia parez pare jarriko 
dizkigute. garai bateko eta egungo emakumeen lan, 
esfortzu, bazterkeria, ilusio, amets eta borrokak hain 
ezberdinak ez direla bistaratzeko. izan bertako ala 
ez. Argazki eta bertsoak lagun, erakusketa batekin 
borobilduko dute prozesua miren lanz solbesek 
(1988, irun) eta taldeko gainontzeko kideek.

“gure hirian berdintasun eza 
oso nabarmena da, 
Alardearen gatazkatik harago”

  aiTziber zapirain       iranTzu pasTor

PAreAN e TA PArez PAre

Miren Lanz Solbes 
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izendegiaren azterketa egin genuen, eta 
soilik lauk zeukaten emakume izena! Ar-
txiboa landu genuen, eta horretan, baita 
gainontzeko egitasmo gehienetan ere, 
irundar historialari feminista den Mer-
txe Trantxe Iparragirre izan genuen bi-
delagun. Lanketa horretatik zazpi histo-
ria aukeratu genituen eta horiekin osatu 
genuen dokumentala. Zazpi emakume 
dira, norbere izenean edo kolektibo baten 
izenean mintzo direnak. Plazara, espazio 
publikora, argitasunera atera nahi izan 
ditugu beti ezkutuan egon direnak. 
 Paseoak dira proiektu horren bigarren 
atala. Zazpi historia horiek grabatu egin 
ditugu, nahi duen orok mugikor bidez 
entzun ahal izateko Irunen buelta bat 
egin bitartean. Oso proiektu polita eta 
emankorra da.

“Emakumeak artean” proiektua duzue 
orain esku artean.
Irunera heldu diren bi belaunaldiren 
bizipenak bildu nahi izan ditugu azken 
proiektu honetan. Batetik, 60 eta 70eko 
hamarkaden artean iritsi ziren emakume 
etorkinen belaunaldiarena, eta bestetik 
2000. eta 2010. urteen artean helduta-

koarena. Migrazio jario handiko hiria da 
Irun, joan eta etorri handia dago hemen, 
baina badira gelditzeko asmoz etorri zi-
renak eta direnak. Lehen belaunaldi hura 
Espainiako Estatutik etorri zen, eta biga-
rren belaunaldia aldiz Hego Ameriketatik 
edota Afrikatik. Azken horiekiko arraza-
keria handia dago oraindik ere. Zurru-
murruak aditzen dira: lana kentzera da-
tozela, prestazioetatik bizi direla… Askok 
ahantzi egin dute baldintza beretan eto-
rri zirela, eta arrazakeriaz jokatzen dute. 
“Zergatik integratu dira batzuk hain azkar 
eta besteak ez?”edota “Zergatik epaitzen 
ditugu batzuk hain erraz eta besteak ez?”, 
galdetu izan diogu gure buruari sarri. Ja-
kina, gazteleraren ezagutzak eta kultural-
ki gertuago egon izanak badu horretan 
eragina, baina egungo Irungo errealitatea 
ikusirik, askoz pentsaera zabalagoa ukan 
beharko genuke orokorrean. 

nola garatu duzue proiektua?
Aipatu bi belaunaldietako emakumeekin 
hitz egin dugu, beren ahotik jaso ditugu 
bizipenak. Parez pare jarri gara haiekin. 
Beren errealitateak ere parez pare jarri 
ditugu, eta ohartu gara historiak berdi-

nak direla. Batzuen eta besteen izuak eta 
ilusioak berak dira.
 Elkarrizketez gain argazkiak ere ate-
ra ditugu, sentsibiliazio lana burutze-
ko argazki erakusketa bidez. Hain justu 
aurrez aipatutako bi galdera horien eta 
beste askoren erantzuna topatu nahian, 
eta eztabaida piztu nahian garatu dugu 
proiektua.

Eta orain zer?
Orain garapen lanari ekingo diogu, sen-
tsibilizazioarekin hasteko. Argazkiak 
osatzen Bostok Photo taldeko Gari Ga-
raialde argazkilariak parte hartu du, eta 
eskualdeko Irunabar bertso eskolako 
hainbat kidek emakume protagonista 
bakoitzeko bertso sorta bana osatu dute. 
Atzeko lan guztia amaiturik, aldizkari 
bat argitaratuko dugu, eta horrez gaine-
ra urtarrilaren bigarren hamabostaldian 
Irungo zentro zibikoan jarriko ditugu 
ikusgai argazki eta bertsoak. Aurrerago, 
adineko egoitzetara eta emakume etor-
kinen elkarteetara hurbiltzeko asmoa 
dugu, sentsibilizazio lanarekin segitzeko 
eta parez pareko historien kontakizuna-
rekin sentsibilizatzen jarraitzeko. 

"migrAzio JArio HAndiko HiriA dA irUn, JoAn etA etorri HAndiA dAgo Hemen, BAinA BAdirA geLditzeko Asmoz etorri zirenAk 
etA direnAk (...) egUngo irUngo erreALitAteA ikUsirik, Askoz pentsAerA zABALAgoA UkAn BeHArko genUke orokorreAn".
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kronikA seriosA egiteko

BidALi zUre HArrikAdAk:  berandueGi@arGia.eus

sarean arranTzaTua

“Hanka sartu dugu, barkatu, ez da be-
rriro gertatuko”, adierazi du Donald 
Trump AEBetako presidenteak, Ga-
bonetako zuhaitz batetik zintzilika-
turik eskaini duen prentsaurrekoan. 
“Baltasar akabatu nahi genuen guk, 
bere aurpegia ikustean bihotzekoak 
eman eta zerraldo erori diren ume 
guztiengatik. Baina, dronea solda-
du txikano putakume batek gidatzen 
zuen eta badakizu nolakoak diren 
hauek, gurean eskuzabalik hartu eta 

despistatzen zaren lehenbizikoan, 
zaska!”. Meltxor nork ordezkatuko 
duen galdetuta, Trumpek jakinarazi 
du Bilboko Olentzero jarriko dutela 
haren lekuan. “Bera da errege baten 
antz handiena duena. Jada hitz egin 
dugu Juan Mari Aburtorekin, eta Olé 
Olé Olenchero uzteko prest daudela 
esan digute. Maridomingi ere eskaini 
digute, besterik ez bada Meltxorren 
gamelua ordezkatzeko, hura ere hil 
baita bart gaueko bake-operazioan”. 

klase borroka
umeei azalduta

ABUrTO eTA TrUmP, kABAlgATeN iNgUrUAN 
NegOziATzeN. “OleNTzerO eTA mAridOmiNgi sAlTzeAk 
iNPAkTU ekONOmikO errAldOiA izANgO dU BilBON”, 
AdierAzi dU AlkATeAk.

Haurra labean 
 mamitsu eta zaporetsu

andoni ortuzarrek EaEko Podemos erosi du 
merkealdietako prezio ezinhobeei esker

aEBen drone batek Meltxor erregea 
akabatu du Ekialdera bueltan zihoanean

Barakaldoko Megaparken urteko pa-
gotxa aurkitu du aste honetan Andoni 
Ortuzar EAJko presidenteak: EAEko Po-
demos erdi prezioan zegoen Decathlo-
neko apal batean eta bi aldiz pentsatu 
gabe eraman du etxera. “Mendiko bota 
batzuk behar nebazan urtean behin 
Bizkargira igotzen naizelako. Hau sor-
presa Lander Martinez ikusi dudanean, 
enpaketatuta eta %50eko deskontua-
rekin”, adierazi du buruzagi jeltzaleak. 

Ortuzarren esanetan, kalitate-prezio 
erlazio oneko produktua da Podemos, 
aurrekontuak onartzean ikusi den mo-
duan. “Prest nengoen datorren urtean 
gehiago pagatzeko ere, baina txollo hau 
tokatu zait”. Bestalde, EAJko buruak au-
rreratu du eskuratu berri duen paketea-
ren unboxinga egingo duela Youtuben, 
oraindik Podemos erosi ala ez zalantzan 
dauden alkate eta diputazioetako or-
dezkarien dudak uxatzeko. 

OrTUzArrek sArerATU dUeN “We Are BAsQUe, We Are UNBOxiNg POdemiTAk” BideOAreN UNe BAT.






