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"Egiten duguna unibertsala da,
ez du bertako markarik"
Xabier Burgaña Mazkiaran

Doan eta libre

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

ARGIA HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNTZEN DU:

Ekonomia sozial eraldatzailearen
sareko kide gara

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuek lizentzia hau ez izatea.
Urtarrilak 19, 2020
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Urte osorako
indarra
Larunbatean 80.000 pertsona atera ziren kalera
Bilbo eta Baionako kaleetan euskal preso politikoen eskubideen alde. “Hau giza eskubide kontu
bat da, horregatik gaude hemen”, zioen Elkarrekin
Podemoseko ordezkariak manifestazioaren atarian. Orain koalizioak bost ministro ditu Espainiako
Gobernuan. Madrilgo aire berriari begira jarri zen
Bilbo: “Orain da unea!”. Ez litzateke gutxi Madrilek
orain arte Parisek egindako urratsak errepikatuko
balitu 2020an. Iragandako hau da senideek bisitarik egiten ez duten urteko asteburu bakarra:
“Hemen hartzen dugu urte osorako indarra”. Hala
bizi dira, buruan maitea eta errepidea, herritarren
igurtzia bihotzean eta “esperantzara kondenatuak”.
DANI BLANCO
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49 urteko gizon bat
hilik topatu dute igande
honetan Durangoko
kutxazain baten barruan.
Orain dela bi aste
Donostian izan zen.
Bazterkeria eta kalekoen
egoeren aurrean neurriak
hartzea ezinbestekoa da.
Hausnarketak ekintzara
eraman behar gaitu. Inor
gehiago ez

@pelikleta

asteburu hau da bisitarik
egiten ez dugun asteburu
bakarra, baina gaurko
egunetik hartzen dugu
urte osorako behar izaten
dugun indarra

Urtzi Errazkin,
U11 manifestazioan.
etxerat

Presoak dauden bitartean
ez da bake prozesu
iraunkorrik izaten ahal

Maider Behotegi eta Kotte
Ezenarro, U11 manifestazioan.
auzapezak

Estrasburgo bidean naiz,
milaka katalan ordezkatzen
dituzten Carles Puigdemont
presidentea eta Toni
Comín eurodiputatu gisa
ikusteko irrikaz. Eta Oriol
Junquerasek ere laster
egon ahal izango duen
esperantzarekin

@marcelmauri
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Pentsio erreforma
oztopatzeko, greba
zabaldu nahi dute
jenofa berhokoirigoin

F

rantziako Gobernuak aurkeztu pentsio sistemaren erreformaren kontrako
greba aitzina doa. 38. greba eguna izan zuten urtarrilaren 11n. Greba mugimendua SNCF eta RATP garraio konpainietan gehien sentitu arren, beste hainbat sektoretako langileek ere parte hartu zuten. Milaka herritar batu ziren Baionako manifestazioan, eta mobilizazioak deituak dituzte urtarrilaren 16rako ere,
abenduaren 5az geroztik sindikatuek finkatu seigarren mobilizazio eguna kari.
Urtarrilaren 7an berriro abiaturiko negoziaketetan adostasunik ez lorturik,
mobilizaturik segitzeko deiarekin jarraitzen dute CGT, FO, FSU, CFE-CGC eta Solidaires langile sindikatuek, UNEF eta UNL ikasle egiturek eta Ipar Euskal Herriari
dagokionez, baita LAB sindikatuak ere.

Azken 30 urteetako greba luzeena
Azken 30 urteetan Frantziako Estatuan izandako greba mugimendu luzeena izaten ari da erretreta sistemaren erreformaren kontrakoa. Luzeena luzeegi bilakatzen ari da, ordea. Hori horrela, grebari lotzeko deia egin diete RATPkoek orokorki
herritar guztiei: “SNCFko lankideekin soilik ezingo dugu gatazka aitzina eraman.
Gure baliabideak mugatuak ditugu eta diruz sekulako kostua du, astuna izaten ari
da. Ez bazarete gurekin ez dugu irabaziko, guri batu behar zarete denak, eta ez soilik egun bakar batentzat”. Urtarrilaren 7ean komunikabideen aitzinean irakurritako deialdiaren zati bat da hori. Egunez egun, biderkatzen dira hala ere, grebarako
deiak. Besteak beste, osasuna, zuzenbidea, kontabilitatea baita aireko garraioaren
sektoreko hamasei egiturek osatzen duten SOS Nos Retraites kolektiboa dago mobilizaturik. Gobernuaren partetik ezer ez lortuz gero, otsailaren 3tik aitzina greba
mugagabean sartuko direla jakinarazi dute.

aldaketa gutti baina cfdt pozik
Urtarrilaren 7az geroz berriz abiaturiko negoziaketetan adostasunik ez da lortu.
CFDT sindikatua da pozik agertu den langile sindikatu bakarra. Hain zuzen, pentsio osoa lortzeko 64 urte arte lan egin beharrari buruz atzera egin du Frantziako
Gobernuak. Besteek determinaturik segitzen dute, erreformaren aurka.

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

ez hanka ez buru

Zaldia

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

B

este klase sozial batean jaio izan banintz, nire animaliarik
maiteena izango zen zaldia. Beste klase sozial batean diot,
afizio garestiegia baita gu bezalako pobreentzat –nahiz jaio
izan mendebaldeko herrialde aberatsenetako baten lurralde
aberatsenetako baten herri aberatsenetako batean, ze zortea–;
baina batez ere diruaz gain beste zer edo zer behar delako hipikarako, nolabaiteko distintzio bat, pentsatzen dut odolaren
bitartez bakarrik eskura daitekeena. Ezin diot iskin egin ordea
zaldienganako erakarmena sentitzeari. Izango da agian nire
oheburuko pentsalariak, Montaignek, bere entsegu ezagunetan,
baduelako pasarte hunkigarri bat, bitxia, ez baita ohikoa halako gordintasunez azaltzea bere bizitza pertsonala. Egun batez,
zaldiz zeharkatzen ari zela Dordoinako lurrak, erorketa bat izan
zuen, kolpe handi samarra hartu eta konortea galtzeraino. Heriotzagandik gertuen egon zen unea izan zen, eta esperientzia
gozo gisa deskribatu zuen gero, sorgorra. Bertatik atera litekeen
ikasketa morala izan daiteke: ez zaiola gehiegizko beldurrik izan
behar beraz heriotzari.
Marina Garcesen aitaren biografia ari naiz irakurtzen egunotan –bai, maila horretaraino iristen da Garcesekiko lilura–,
zeina autobiografia gisa aurkeztu den hirugarren pertsona batek idatzia izan arren –bai, gauza arraroa–. Eta bertan aipatzen
da Bartzelonako kanodromora eramaten zituela alabak, gauez,
dena ilun: bonbilla horiak, apustuak… eta lau katu, traje eta korbata grisak jantzita. Kontxo, biografia pertsonalean arakatuta,
zakurrik ez, zorionez, baina gogoan dut aitak behin Lasarteko
hipodromora eraman ninduela. Eta Lasarte ez da zehazki Ascot,
baina segur aski izango da, zaldiengatik noski, nire bizitzan klase
altuko sentitzetik gertuen egon naizen momentua. Nahikoa jakiteko ez naizela sekula klase horretakoa izango, eta, batez ere, ez
dudala izan nahi.

“erraustegia astakeria hutsa delako
hartu nuen parte martxan”
joseba alvarez, auziperatua

Iaz erraustegira egindako martxan parte hartzeagatik, hura antolatzea eta
desordena publikoak egotzita, lau lagun Donostiako epaitegira deituak izan
dira. Horietako bat, Alvarez: “Epaileari esan diot baietz, errauskailuaren aurkako
martxan parte hartu nuela larrialdi klimatikoan errauskailua martxan jartzea
astakeria hutsa iruditzen zaidalako eta protestatzea nire eskubidea delako. Hori
bai, ni ez nintzen antolatzailea izan”. Epaitegi kanpoan, “protesta soziala ez da
delitua, erraustegia da delitua”, adierazi du hainbat herritarrek. 2020/01/09
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EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Botere
ekonomikoak
asaltora
juan mari arregi

E

sperientziak esaten digu gure gizarte modernoak –salbuespenak
salbuespen– ez direla beren bozeramaileak aukeratzen dituzten herritarren ordezkaritzarekin gobernatzen. Botere ekonomikoak dira, beren terminal
mediatiko eta politikoekin, erabakiak
baldintzatzen dituztenak. Burtsaren
Ibex-ak (bankuak, eraikuntza enpresak,
elektrizitate konpainiak, etabar) inposatzen ditu erabaki horiek. Injustizia,
desberdintasuna, prekarietatea eta lurraldetasun politikak inposatzen ditu,
bere interesak eta etekinak babesteko
gehiengo sozialaren aurrean.
Espainiako Estatuan koalizio-gobernua dago orain, printzipioz aurrerakoia
dena, eta Kataluniako, Euskal Herriko
eta Galiziako ezkertiar independentistei
esker sortua, baita euskal alderdi nazionalisten babesari esker ere. Oraindik gizarte-neurririk eta lurralde-konponbide
politikorik ezarri ez duen arren, botere
ekonomiko horien danborrak areagotzen ari dira, alarma eraginez. Gobernu
aurrerakoi berria eratu aurretik, eta inbestidura garaian, botere ekonomikoak,
guztiz muturrekoak bilakatu diren eskuineko talde politikoen bidez saiatu
dira bitarteko guztiak erabiltzen gobernu hori sor ez zedin.
Eta jarraituko dute bidegabekeria,
langabezia, pobrezia, desoreka, prekarietatea, genero-indarkeria, klima-aldaketa eta lurralde-irtenbide politikoen
alde eraginkortasunez borrokatzen
duen edozein gobernu erasotzen.
Espainiako Gobernu ustez aurrerakoi hori ez da Euskal Herriari dagokiona, haren jaiotzan lagundu badugu ere.
Dena den, gure subiranotasun nazionala
berreskuratzeke dagoenez, haren erabakiek gure interes politiko, laboral eta
sozialei eragingo diete. Horregatik, hemendik ere erne egotea komeni da, eraso hori eragozteko.
Urtarrilak 19, 2020

Futbolean
ez dago gayrik
mikel garcia idiakez

G

izonen futbolean ez dago homosexualik, mundu guztiak daki hori; izatekotan, kasu isolaturen bat edo beste. Joaquín Caparrós Athleticeko entrenatzaile ohiak garbi esan zuen, duela hamarkada bat: “Ez dago futbolari
gayrik Espainian, horregatik ez dira armairutik ateratzen”. Egungo panorama
ikusita, horixe da oraindik ere txikitatik haurrek jasotzen duten mezua: futbol
munduan ez dagoela edo ez dela onartzen homosexualik, futbola ez dela marikoientzat.
Kontrakoa pentsatu ahal izateko, lagungarria litzateke jokalari gayek beren
sexualitatea natural eta askatasunez bizi ahal izatea. Erreferente itzela lirateke
idolotzat dituzten haur eta gazte –eta ez hain gazte– asko eta askorentzat, zer
esanik ez euren sexualitatea garatzeko eta adierazteko beldur diren horientzat.
Baina markek babesletza erretiratu diezaieketelako, klubek eta agenteek zuzenean edo zeharka debekatu egiten dietelako, –gaizki ulerturiko– maskulinitatea
nagusi delako zelaietan eta harmailetatik iristen diren irainetan… armairuan
gordeta jarraitzen dute jokalariek. Zero aldizkariak erreportaje berezia prest
zuen hitzartua hainbat futbolarirekin, baina hauek jaso zituzten presioengatik
bertan behera gelditu zen artikulua.
Presioak, bai, federazio eta klubek elikatzen dutelako homofobia. Esaterako,
partiduetan inpunitate osoz entzuten diren irain homofoboak errotik mozteko
tresnak badituzte, baina nahiago dute entzungor segi. Joan den astean, bizkaitar
batek arbitro izateari utzi dio, jasandako eraso homofoboagatik baino gehiago,
eraso horren ostean izandako babes faltagatik. Jokalariei beraiei ere (entrenatzaileei, klubetako presidenteei, ligako arduradunei), noiz entzungo diegu
jarrera homofoboak publikoki eta tinko salatzen? –Balio beza zelaietan hain
hedatuta dauden irain matxista eta arrazistentzat ere–. Gainerakoan, futbolean
halako jarrerak onartuta daudela pentsatzen jarraitu beharko dugu. Tamalez,
baita atzetik datozen belaunaldiek ere.
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hilotza
aldarri

@luciaegana

lizentzia librean

100.000

Independentziaren aldeko zortzi
martxa iragarri zituzten 2020rako,
eta urtarrilaren 11n egin dute lehena
Glasgow hirian. 80.000 lagun atera
dira kalera, antolatzaileen arabera.

presioa
All Under One Banner izeneko herri
mugimenduak (AUOB, Denak Lelo Beraren Pean gisa itzul genezake euskarara) antolatu du martxa eta urte
honetan Eskoziako leku ugaritan antzekoak antolatuko dituztela iragarri
dute, asmoa independentziaren aldeko presioa areagotzea baitute.

erreferenduma

artelan baino gehiagoren erreprodukzio digitalak
definizio altuan jarri dituzte herritarren eskura
Parisko museoek, doan eta muga legalik,
teknikorik edo ekonomikorik gabe erabiltzeko.
Creative Commons Zero lizentziapean, obrak
ezagutzera eta erabiltzera gonbidatu dute jendea.

gerra. Qassem Soleimani jeneralaren hilketari erantzunez, Irango Goardia Iraultzaileak dozena bat misil jaurti zituen joan
den astean Iraken AEBek dauzkaten bi
baseren kontra, Irango herrialdearen “autodefentsa neurri gisa”. Mendekua ez dela
bukatu gaineratu zuten.

lander arbelaitz mitxelena

the national

TXILE. Bere hilotza aldarri bihurtu du Mónica
Echeverria kulturgile eta
aktibista txiletarrak. Urtarrilaren 3an zendu da 99
urterekin. Diktaduren ondorioz birritan erbestean
bizi izandakoak, feminista
eta Giza Eskubideen defendatzaile sutsua izan zenak
erabaki zuen Txilen manifestazioetan begia galdu
dutenak omenduz ehortzia
izatea. Mujeres Por La Vida
mugimenduko kide izan
zen, diktaduraren aurkako
emakumeen taldea.

80.000 pertsona
atera dira
kalera Glasgown
independentziaren
alde

katalunia. Oriol Junqueras politikari eta preso katalanaren defentsak kaleratzea eskatu
zuen kautelazko neurri bezala, baina Espainiako Auzitegi Gorenak ukatu egin du, Hauteskunde Batzordearen alde eginez. Azpimarratzekoa da Junqueras eurodiputatu gisa
aitortu duela Europako Justizia Auzitegiak.

Eskoziarentzat bigarren erreferendum
bat eskatzen dute, baina Erresuma Batuan agintzen ari diren kontserbadoreak galdeketaren aurka daude. Orain
hilabete eta erdi egindako hauteskundeetan, SNP alderdi independentistak
59 eserlekuetatik 48 eskuratu zituen.

euskal presoak. 1987an ETAk Zaragozako
Guardia Zibilaren kuartelaren kontra egindako atentatuagatik Josu Urrutikoetxea
estraditatzeko eskatua du Espainiako Gobernuak eta estraditatzearen alde azaldu
da Frantziako Dei Auzitegia. Helegitea aurkeztu du euskal presoaren defentsak.
Urtarrilak 19, 2020
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Evo eta litioa
edo nola Bolivia harrapatu
duen auto elektrikoaren
madarikazioak
Berri agentziek oihukatu zuten 2019ko azaroaren 12an: “Nobel
saria eman diete litio-ioizko baterien asmatzaileei, larrialdi
klimatiko betean”. Bi egun lehenago, azaroaren 10ean, Evo Morales
lehendakariak dimisioa eman eta ihes egin behar izan zuen, eskuinak
kaleetako liskarrez hasi ostean, poliziak eta armadak borobildutako
estatu kolpearen ondorioz. Litioak bakarrik ez zuen eragingo ezker
indigenistaren porrota, baina hura gabe ere ezin da ulertu.
jenofa berhokoirigoin

K

imika atalerako 2019ko Nobel
Sariak ohoratu zituen John Goodenough iparramerikarra, Stanley Whittingham britainiarra eta Akira Yoshino japoniarra, mundu osoko
smartphone eta auto elektrikoen arima
den bat eria sortu izanagatik. “Klimaren
larrialdiaren gaur eguneko testuinguruan, asmakizun horrek onura handiak
ekarri dizkio gizadiari”, esan zuen epaimahaiak. “Gure egunerokoa litio-ioizko
bateriaren mende dago, izan sakelako
telefono, ordenadore, auto hibrido edo
elektriko”.
Vijay Prashad intelektual eta ekintzaile indiarrak “Evoren ondoren, litioaren
gaiak itzal luzea dauka Bolivian” analisia
plazaratu du Counterpunch ezkerreko aldizkarian, urrea balio duen metal berria
eta faxismoaren kolpea lotuz. Prashaden
arabera, azken urteotan Bolivia ahalegindu da inbertsioak erakartzen, bere
litio erreserbak ustiatzeko etekinak
bertan geratzeko moduan. Moralesen
lehendakariorde Alvaro Garcia Linerak
esan zuenez, litioa izango delako “mundua mugiaraziko duen erregaia”. Alegia,
planeta osoko litio erreserba ezagunen
hiru laurdenak bere lurzoruan dauzkan
herrialdea txirotasunetik ateratzeko
adina aberastasunen jabe zela Bolivia,
baldintza zorrotzak jartzen baldin bazizkion bere ustiatzeari.
Morales lehendakariak garbi adierazi
zuen litioaren negozioan parte hartu
nahi zuten atzerritarrek derrigor egin
beharko zutela Comibol meatzaritza
Urtarrilak 19, 2020

konpainia boliviarrarekin eta Yacimientos de Litio Bolivianorekin (YLB) batean. Moralesen gobernuak eten egin
zizkien kontratuak meatzaritako korporazio handi gehienei, hala nola, Glencore, Jindal Steel & Power, Anglo-Argentine Pan American Energy eta Trimetals
Mining erraldoiei. Nazionalizazio politika horiengatik, baina baita Boliviako
litio erreserbak ustiatzeko arazo teknikoengatik ere, alde egin beharrean
aurkitu ziren Eramet frantsesa, FMC estatubatuarra eta Posco hegokorearra
ere; Argentinara jo zuten litio bila. Salbuespen moduan, Moralesen agintealdiaren azken urtean, ACI System alemaniarrarekin sinatu zuten akordioa, Salar
de Uyumi eskualdeko litioa ustiatzeko,
baina herritarren haserre eta liskarrek
atzera eginarazi eta Moralesek dimititu
baino astebete lehenago bertan behera
utzi zuen akordioa.
Mendebaldeko konpainiekin adostu
ezinezko negozio baldintzak Txinako
enpresekin elkartuz adostu zituzten boliviarrek. Prashaden analisian, “honekin arriskutan sartu zen Morales, Mendebaldeak eta Txinak daramaten Gerra
Hotz berrian sartu zuelako muturra.
Moralesen kontrako kolpea ezin da ulertu talka hori kontutan hartu barik”. Txinako TBEA Group eta China Machinery
Engineeringek tratu berriak sinatu zituzten YLBrekin. Tianqi Lithium Group
ere, ordurako Argentinan ari zena,
YLBrekin elkarlanean hastekotan zen.
“Meatzaritzako multinazional nagusiek

–amaitu du Vijay Prashadek– ezin zuten
onartu litioa eskuratzeko negoziorako
itun sozial berri bat. Bai Tesla (AEB) eta
bai Pure Energy Minerals (Kanada) biek
zeukaten Boliviako litioan esku hartzeko interes handia. Kolpearen ondoren,
Teslaren akzioek tximistaren abiadan
egin zuten gora”.

Basamortuak bazuen altxorra
Txile, Argentina, Peru eta Boliviak bat
egiten duten eskualde horretan –orain
arte litioaren triangelua deituan– dauden korapilo geopolitikoak aztertu ditu
Marca Abya Yala aldizkari digital ezkertiarrak, “Boliviako estatu kolpearen geopolitika: litioa, gasa, ura eta ozeanoen
arteko korridorea” analisi zehatzean.
Funtsean, munduko litio erreserba guztien %85 dago triangeluko basamortu
horietan. Txile da gaur esportatzaile nagusi, baina erreserba handienak Boliviak
dauzka, munduko ia %70 Salar de Uyuni
laku idortuan, 21 milioi tona. Munduko bateria ekoizle handienak eta horien
kontsumitzaile nagusi diren auto ekoizleak harrapazka baitabiltza bere bila,
litio karbonato tona Txinan 13.000 dolar
pagatzera iritsi dira. Eta baterien merkatua 2025a bitartean hirukoiztera iritsiko
dela diote zenbait adituk.
Berrikitan metal preziatua aurkitu da
Perun ere eta triangelua baino litioaren laukia hasi dira aipatzen. Historian
zehar nazionalismoz mozorrotu arren,
oinarrian natur baliabideengatik ziren
gerra bat baino gehiago eduki dituzte
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Garatze itxaropena
irudikatzeko, litio
karbonatoz betetako ontzi
bat erakutsi zuen Evo
Moralesek 2009an, mineral
hori ekoizteko Boliviak eraiki
zuen lehenbiziko lantokian.

herrialdeok. Etorkizunari begira tirabira
horiek berriro handitu daitezke, Marca
Abya Yala-ren analisiaren arabera. Liskarretarako fronte ugari dauzkate gaur
ere zabalik. Adibidez, Txilek eta Boliviak
Silala ibaiaren urak norenak diren eztabaida Nazioarteko Justizia Auzitegira
eraman dute. Boliviak jarraitzen du Txileri Ozeano Barerako sarbidea eskatzen,
ehun urtez goiti dirauen disputan. Baina
AEBek oso hurbiletik eta goitik kontrolatzen dituzte denen mugimenduak.
Yankiek lehendik baldin bazeuzkaten
base militarrak Paraguai, Txile eta Perun,
Mauricio Macrik onartu zuen 2018an
AEBetako armadak lau berri eraikitzea
Argentinan, horietako bat Neuquen hirian, litioa ustiatzen ari diren Vaca Muerta eremutik hurbil. Neoliberalen egunkari maiteenetakoa den Financial Times-ek
2018ko maiatzeko tituluan ipini zuen

moduan, “Auto elektrikoen geopolitika
iskanbilatsua izango da”. Henry Sandersonek laburbildu zuenez, “petrolioak
garrantzia nagusia eduki du joan diren
100 urteotako geopolitikan, Mendebaldeko potentziak eramanez Ekialde Hurbilarekiko menpekotasun zoritxarreko batera. Baina oker dago uste duena
energia berriztagarriak nagusi izango
diren etorkizun batean tira-bira geopolitikoak mirariz bezala desagertuko direla. Haize-errotek bezala, litio-ioizko
bateriek behar dituzte lehengai asko,
horiek edukitzeagatik bedeinkatuak edo
madarikatuak dauden herrialdeetatik
ekarri beharrekoak”. Bai, natur baliabide
handiegiak edukitzea madarikazio gertatzen da. Ikusi zenbat gerra eta zenbat
milioika hil, zauritu eta iheslari nozitzen
dituen Kongok, munduak daukan kobaltoaren erdia bere lurzoruan edukitzea-

gatik. Kobretan aberatsak izateak eragin
ditzakeen kalamitateak ongi ezagutu dituzte Txilen edo Bolivian… baina ez da
esaten laster dena elektriko bihurtzekotan, 1900etik planetak ekoiztutako
kobrearen erdia adina nonbaitetik atera
beharko dela.
“Litioari dagokionez –zioen Financial
Times-ek– auto elektrikoaren etorrerak zakartu egingo du Txinarekiko tira-bira. Pekinek sekulako apustua egin
du energia garbietan. Baina ez pentsa
Txinari debalde utziko diotenik auto
elektrikoentzako ezinbestekoak diren
metalak eskuratzen. AEBetako administrazioak ezagutarazi berri du bere
ekonomiarentzako eta segurtasun nazionalarentzako kritikotzat jotzen dituen 35 mineralen zerrenda, eta tartean daude litioa eta kobaltoa”. Horra
zanpaketa berriztagarria.
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Harri Arrijuria
Tirriki-tarraka, aurrera

Esaerak dio begiak direla arimaren ispilu, baina Harri Arrijuria
zapatariaren arabera, oinetakoek ere informazio baliagarria ematen
dute pertsonaren izaeraz. “Zapatetan ikusten da pertsonak zeri
ematen dion garrantzia: sosari, kalitateari, estiloari…”. Ostegun
arratsalde argitsu batez joan gara Dani Blanco eta biok Elizondora
eta azkar asko jabetu gara Arrijuriak ez dituela soilik zapatak
konpontzen. Hark egindako larruzko gerriko bana ekarri dugu etxera.
danele sarriugarte mochales

dani blanco

Euskal Herriko Jardunaldi
Feministetan, kulturari eta
feminismoari buruzko tailerrean,
sortzaileen taldean suertatu ginen biok.
Nork bere burua aurkezteko erronda
egin eta zur eta lur geratu nintzen esan
zenuenean zapataria zinela.
Egia errateko, tailer horretara joan nintzen ez nuelako kanpoan gelditu nahi, eta
euskaraz izatea nahi nuelako, baina ez nekien zehazki zer zen. Hasi zirelarik erraten hiru talde egingo genituela, horietatik
nirera gehien hurbiltzen zena sorkuntza
zen, eta hantxe gelditu nintzen. Nire burua
aurkezterakoan izan nituen nire dilemak.
Bai?
Nik, berez, diseinu grafikoa ikasi nuen, eta
gero argazkilaritza ikasi nuen, eta ohartzen nintzen izan naizen horretatik aurkeztu izan banintz, ez nuela hainbertzeko
atentzioa deituko, baina ni jada ez naiz
hori, bertze bide bat hartua dut. Edonola ere, nik uste atentzioa deitzen dudala
zapataria naizela erraten dudan aldiro,
hori beti. Eskemak hausten ditut, zentzu
guztietan, gazte bezala, neska bezala…
Galtzen ari den zerbait da eta jendeak ez
du ulertzen.
Talde horretan, ikusi zenuen
antzekotasunik beste sortzaileekin?
Harritu nintzen zer punturaino baden nolabaiteko lotura, zuek errandako guztia
eta nik bizitzen dudana arras antzekoak
dira. Kanpotik nola epaitzen den lana, hor
dago desberdintasuna. Ni epaitzen banau
norbaitek, bera aterako da kaltetuta. Aldiz, zuen kasuan ez da gauza bera, zuen
kasuan epaituak baldin bazarate bezero
Urtarrilak 19, 2020

Nahiago dut oinetako
parea erosi 170 eurokoa,
eta hamar urtez ikusiko
nauzu horrekin
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gutiago izango dituzue, bezero-edo,
nire kasuan bezeroak dira, zuen kasuan erosleak edo irakurleak. Ezin
da konparatu, baina gauza batzuetan
identifikatuta sentitzen nintzen.

Harri
Arrijuria
Jaimerena
elizondo, 1984

Diseinu grafikoa eta argazkilaritza
ikasi zuen, eta eremu horretan lan
egin zuen bolada batez, baina utzi
egin zuen gero, esperientzia txar
bat tarteko. Baztanen zapataririk
ez zela-eta, Iruñean Mañuetako
zapatariarekin ofizioa ikasi eta
Kixki-Kaxka zapata-denda ireki zuen
2012an Elizondon. Aste barruan
hantxe topatuko duzue, Maurizio
Berekoetxea kaleko 12. zenbakian.
Urtarrilak 19, 2020

Epai txarrak ez dira kalte zuretzat?
Kalte, niretako ere kalte da, baina kontua da lanketa bat egin dudala, ausartzeko eta nire burua onartzeko, eta
ohartzen naiz norbaitek ez baldin badu
onartzen nire lana edo ni gai naizela lan
hori egiteko, bera da kaltetua den bakarra: berak ez baldin badu nahi nik zerbait konpontzea, sortu naizelako hanka tartean potota dudala, bada berak
du problema. Erran nahi du, teorian,
niregana heldu bada konponketa egin
nahi duelako, izango da zera hori maite
duela edo bizia luzatu nahi diola, eta
ez badu konpontzen, bera da izorratuko dena, niri bost axola, egia errateko,
holako bezero bat ez edukitzea nahiago dut edukitzea baino, eta nire ahalduntze prozesu horretan ailegatu naiz
nire buruari erratera nahiago dudala
30 bezerotik hamar bezerorekin gelditu eta hamar fundamentuzkoak izan
daitezela.
Esperientzia txarrik baduzu
gogoan?
Berez badut tendentzia holako epaiez
paso egiteko, erranen zituzten, baina
belarri batetik sartu zaizkit eta bertzetik atera. Gehienbat dendan edo
tailerrean berean gertatu zaizkit. Hasmentan izan zen nahikoa egur eman
zidan zenbait. Oroitzen naiz, arras esajeratua izan zen, nire aitaren generazioko gizon bat. Nire aita ezaguna da
bere belaunaldiko gizonen artean, kamioilaria da eta aste tartez bidaian da.
Sartu zen dendara bertze gizon hau
eta galde egin zidan aitaz, eta nik, nire
inozentzia guztiarekin, erran nion nire
aita bidaian zela, ezagutzen bazuen
jakingo zuela. “Eta zure senarra?”.
Hor ohartu nintzen. Gehiagotan pasatu zait. Gizon horri zehazki, erantzun
niolarik ni nintzela negozioa aitzinera
zeramana, ez zela inor gehiago, abiatu
zen etxera bueltan zapatekin. Pentsatu
nuen: Zer gauza erridikulua!
Baten bat itzuli al da?
Bat uste dut baietz, baina memoria txarra dut aurpegiendako eta ez
zait anitzetan gertatu hau, hala ere.
Gehiago pasatu izan zait bezeroak niri
onartzea ez duela nahi emakume ba-

tek egitea konponketa, baina, aldi berean, ez denez bertze aukerarik: “Bada
egin beharko duzu”, “Noizko eginen
duzu? Baina egin ezazu ongi, e? Egin
ezazu ongi, ze zuk…”. Holakoak erraten
dizkidate, eta ematen du gogoa erantzuteko: “Bada, ez daukat zertan egin”,
baina azkenean beraien jokoan erortzea da hori. Beraien problema da, ez
da nirea.
Zapata-denda ahalduntzeko bide
bat izan da, orduan?
Bai, zapata-denda kristoren ikasketa izan da niretako, kristorena. Zazpi
urte eta erdi daramatzat, eta gaur beste ikuspegi batetik solastatu dezaket,
aurrez ez nuen ikuspegitik. Iazko negura arte izan ditut nire goitibeherak:
oztopo bat, ikasi horri aurre egiten,
beste oztopo bat, ikasi aurre egiten…
Bizia hola da, baina iazko negua izan
zen oztoporik handiena, eta sentitu
nuen, hori gainditzen banuen, aski
izango zela. Eta sentsazio horrekin
nago. Iazko udaberritik honetara sentitzen naiz armonia batean, arras ongi,
eta ez da kasualitatea ausartu nintzela
Durangon hitza hartzera, orain ausartzen naiz erratera zapataria naizela.
Lehen erraten nuen ikasi nuela hau
eta bertze, eta azkenean akitu dudala
zapatari. Baina orain jada nire burua
aurkeztu dezaket horrela.
Egin dezagun atzera. Esan duzu
bestelako ikasketak egin zenituela.
Nola iritsi zara honaino?
Diseinu grafikoa ikasteko joan nintzen
Donostiara, eta hori ikasi eta ondoan
hasi nintzen lanean argazki-denda batean, gehienbat muntaketak egiten,
photoshop programa erabiltzen… Garbi nuen, aspalditik, argazkilari izan
nahi nuela, hori zen nire ametsa, eta
hiru urtez dendan lan egin eta ondoan,
ikasketak egin nituen Andoainen eta
praktikak egin nituen Juantxo Egañarekin. Praktikak egin eta ondoan erran
zidaten nahi nindutela hartu, baina ez
zutela lan anitzik. Hortik hilabetera
atera zitzaien lan bat, eta eman egin
zidaten. Bricomanía telebista programan argazkilari. Argazki-kamera sartu
zuten lehendabiziko urtea zen, ordura
arte bideoa bakarrik egiten zuten.
Zer moduzko esperientzia izan zen?
Urte arras zaila izan zen, pila bat sufritu nuen. Ordura artio enkoadreak
egiten bizi nintzen, aldiro ohartzen
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dira negozioaren zailtasunak? Gaur
egun, erabili eta bota, hala egiten
da gauza askorekin. Horrek nolako
eragina du zuen lanean?
Gure sistema ekonomikoan ez du zentzurik holako negozio batek. Ohartzen bazara, sistemak berak nahi duena da jendeak
kontsumitzea, eta nire negozioak bulkatzen duena da jendeari kontzientzia sortzea: “Zer erosten duzu?”. Saiatzen naiz
erosten duzun horri luzatzen bizia ahal
guztiz. Gainera, nire lanaren bertze parte
bat anitz gustatzen zaidana da esplikazioak ematea. Heldu zait bezero bat erranez: “Erosi dut eta bi egunetan hondatu zait”. Bada nik esplikatuko diot zertaz
hondatu zaion, eta emango dizkiot pistak,
nola kontsumitu…

gauzez eta mezuak ikusten, eta azkeneko
urte horretan sufritu nuen hainbertze,
hasi bainintzen argazkilaritza nire bizitzatik ateratzen, eman nion baimena nire
buruari denbora batez argazkilaritzatik
urruntzeko. Akitu nuen programaren
denboraldi hura, utzi nuen lana eta Baztanera bueltatu nintzen.
Eta bertan geratu.
Ordura arte, lehenik aukeratu izan nuen
zer lan egin nahi nuen, eta horren arabera non bizi, baina bat-batean egoera horri
buelta eman nion, eta aukeratu nuen non
bizi nahi nuen, eta ondoren ea zer aukera ziren nire bizia aitzinerat ateratzeko.
Hor ere banituen nire dilemak zeren hemen Baztanen bada lanik, baina bertako
lan aukerak ez dira gustukoak orokorrean,
eta hortaz gehiengoak kanpora jotzen du,
beraz bada bizi nahiko esklaboa: lanean
zortzi ordu eta autoan joan-etorriak. Nik
garbi nuen ez nuela hori nahi. Pentsatu
nahi nuen nola lortu bizian aitzinera egitea
kotxe gabe, ahal dela bertako produktuekin eta zera horretan guztian, pixka bat

Negu honetan, zer hartu behar genuke
kontuan oinetakoak erosteko?
Bada errana: “Pobrearen sosa bi aldiz
plazarat”. Oinetakoak erosten ahal direnez 30 eurotan, jendearentzat garestia da 50 edo 70 eurotan erostea, eta 70
euroko oinetako parea txitxifu da. Izan
dezake goitiko partea larruzkoa, baina
zola izango da zerrikeria, edo zola dezentea badu goitiko partea izango da
zerrikeria. Pista on bat da 120tik goitiko
oinetakoa izan behar dela, minimo. Nire
filosofia muturreraino joateko da agian,
baina nik nahiago dut oinetako parea
erosi 170 eurokoa eta ikusiko nauzu 1015 urtez oinetako horiekin. Nire asmoa
anti-sistema, eta ari zarelarik hori dena hori da, nik ere badudalako kontzientzia
zure bizian sartu nahian, horrek automati- ahal bezain eta zabor gutiena sortzeko,
koki ekartzen du bertze hainbertze gauza aspalditik heldu zaidana eta ohartzen
ateratzea. Buruari buelta pila bat
naiz orain hasi dela jendea horreematen nizkion, eta pentsatzen
taz gehiago kontzientziatzen.
nuen ea zer behar nuen BazDenbora batez, filosofia baten
tanen bizi eta ongi egoteko.
arabera kontsumitzen zen
Atentzioa
Azkenean lortu nuen esaldi
eta nik uste dut berriki arte
deitzen dut
bakar batean borobiltzea zer
Baztanen iraun duela, baizen minimoa: eskuekin lan zapataria naizela na bat-batean gainbehera
egin behar nuen.
esaten dudan egin du. Oraingo gaztetxoek
ez dakite zer den kalitatea, ez
aldiro”
Eskuekin.
dute bereizten.
Bai, ondorio horretara ailegatu nintzen. Irudikatzen nuen nire burua ber- Zer-nolako bezeroak dituzu?
din baratze batean edo artisau. Ez nuen Heldu diren gehienak amak dira, eta 60
zehazki zerbait buruan, baina bai eskue- urtetik goitikoak, baina ez du erran nahi
kin izan behar zuela, zeren eskuekin ari baitezpada bere gauzekin heldu direnaizelarik zerbait egiten, pintatzen, edo nik, gehienetan ez. Ama etortzen zait
dena delakoa, gai naiz hamabi ordu segi- bere seme edo alabaren, edo senarraren,
dan aritzeko, atzentzen zaizkit goseak eta edo bere seme-alaben lankideen gaudenak, horrek erran nahi du konektatzen za batekin. Pentsa noraino joaten diren
dudala nire buruarekin.
mandatuak. Iduriz, amen denborak eta
gainontzekoenak ez du balio bera. Adi2012an jarri zenuen martxan
naren eta gauzen aldetik, konpontzen
Kixki-Kaxka zapata-denda. Zeintzuk
dut edozeinen edozer gauza.
Urtarrilak 19, 2020
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Eta nolako lanak egiten dituzu?
Zaila egiten zait esplikatzea. Jendeak irudikatzen du hautsitako oinetakoa konpontzen dudala, baina larruarekin lan
egiten dudanez eta baditudanez horrenbertze erreminta, nire lanak ez du mugarik. Gaur bera, etorri da gizon bat ibiltzen duena halako bixera bat belarriak
tapatzeko hegalekin. Erran dit haizeak
goratzen diola eta hotza pasatzen duela,
eta egin diot hori lotzeko uhal bat, bere
neurrira.
Baduzu gogoan enkargu berezirik?
Anitz hunkigarriak izan dira. Zapata-dendan nagoelarik, transformatzen naiz. Oso
ongi sentitzen naiz nire buruarekin, nire
munduan nagoela sentitzen dut. Bezero
batzuei gustatzen zaie nola tratatu ditudan,
bertze batzuei, errate batera, zer lan egin
dudan. Bertze batzuek oparia egin didate
edo aterarazi naute mostradorearen gibeletik besarkatzeko, esker mila errateko. Orain
lan arras berezia ari naiz egiten, freskoa.
Zergatik?
Adineko gizon bat da, ezindua. 20 urterekin gaixotu zen, karroxirrikan akitu
zuen nahiko fite, eta gaur egun bi zangoak
arrunt deformatuta ditu. Ez dira simetriargia_ENERGY.pdf
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koak, ezta gutxiago ere, eta ezinezkoa du
oinetako batzuk harrapatzea, eta ibiltzen
da ahal duen maneran. Iaz egin nizkion
hainbertze konponketa, ohartu nintzen
egiaz konponketa horiek ez zutela inora
eramaten, aurrez egindako oinetako bat
moldatuta ez niola soluzionatuko problema, beti min hartzen zuela, eta momentu
batean erran nion: “Ez zen hobe izango
zure neurrira egitea oinetakoak?”. Solas
egiten duenean nik ez diot ongi entenditzen, baina ireki zituen begiak manera
batean eta jarri zuen espresio bat, erran

nuen: ufa! Iragan uda honetan sandaliak egin nizkion eta beretako bizi honetan pasa zaion gauza hoberena izan da.
Duela bi aste etorri ziren erranez orain
sandaliek ez dutela balio, hotza pasatzen
duelako, eta egingo al nizkion zapatak.
Orain horretan ari naiz. Arras konkretua
da, baina oso polita. Gizon honek idazten
du, eta ipuin labur bat dela medio saritu
behar dute Iruñeko Kondestablen heldu
den hemeretzian [2019ko abenduan egin
genuen elkarrizketa], eta bere ametsa da
harat joatea zapata berriekin.
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Gehiegizko
ezkortasunak

G

iro oso desberdinetan entzun ditzakegu, azkenaldian, Euskal Herriko independentismoaren nahiz
nazio identitatearen bilakaerari buruzko
ikuspegi ezkorrak, are katastrofistenak
ere. Iritzi horien arabera, independentismoa beherantz omen doa eta euskal
nazio identitatea ere krisi sakonean dago.
Abertzaleen nahiz unionisten ahotik entzun ditzakegu horrelakoak, Euskal Herrian zein guretik kanpo.
Baina ikuspegi hori ez da iritzi soil moduan aurkezten, egitate frogatu gisa baizik. Eta hor dago, nire ikuspegitik, arazoa.
Ikerketa soziologikoak aipatu ohi dira iritzi horien legitimazio bitarteko gisa; eta,
beraz, ondokoa galdetu beharko genioke
geure buruari: egia al da Euskal Herrian
independentismoa “minimo historikoetan” dagoela, hedabideetako eztabaida
askotan baieztatzen den moduan?
Bada, galdera horri erantzuteko, hainbat bide ditugu. Horietako bat hauteskundeen emaitzak dira, baina horien
arabera abertzaletasuna beheranzko
joeretatik urrun dabil urteotan. Gainera, abertzaletasuna aipatu dugu, eta dagoeneko badakigu abertzaletasuna eta
independentismoa ez direla gauza bera.
Abertzale guztiak ez dira independentistak, eta abertzaleak ez diren independentistak ere baditugu. Nazionalismoa
eta independentismoa bereizi beharra
aldarrikatzen duten ikuspegi berritzaile
horiek, Kataluniako haizeek bultzatuta,

Ikerlan desberdinetan ez da
independentziaren aldeko
jarreraren beherakada argirik
antzematen, eta guztiek
adierazten dute urtetik
urtera Hego Euskal Herrian
bederen independentismoak
oinarri esanguratsua duela
dagoeneko nahiko barneratuta ditugu
gurean, esango nuke.
Hauteskunde emaitzek balio ez dutenez, ikuspegi ezkor hori ikerketa soziologikoen bidez legitimatzen saiatzen da.
Baina Euskal Herri mailako datuak urriak
izateaz gain –zein beharrezkoak ditugun
nazio mailako datuak!–, arazo nagusia da
independentziari nahiz nazio identitateei
buruz zer galdetzen den.
Independentziari buruz, datu kontrajarriak ditugu mahai gainean. EAEko Soziometroa aipatzen da maiz, baina emaitzak
arretaz begiratzen baditugu, ikusiko dugu
azken hogei urteetan independentziaren
aldeko jarrera ez dela modu nabarmenean aldatu (%25etik 22ra), kontrakoak
modu argian indartu diren arren (%24tik
34ra), espainiar nazionalismoaren suspertzeari eta Kataluniako eraginei loturik
ziurrenik. Azpimarratzekoa da galdeketa

Iker Iraola Arretxe
EHU-ko irakaslea

horretan %31 “egoeraren arabera” independentziaren alde edo kontra egongo litzatekeela. Hemen dugu, beraz, ahaztu ohi
den datuetako bat, azken talde horretan
ere independentziaren aldekoak baititugu, zenbat diren jakin ez arren.
Zifren gerran sartu gabe, azpimarratuko nuke, oro har, ikerlan desberdinetan
ez dela independentziaren aldeko jarreraren beherakada argirik antzematen, eta
guztiek adierazten dutela urtetik urtera
Hego Euskal Herrian bederen independentismoak oinarri esanguratsua duela:
EAEko %31 azken Euskobarometroan,
eta Euskal Herri osoko %40,7 estatu propio baten alde Euskal Estatua irudikatzen
lanean, bi adibide jartzearren.
Arazoa konplexuagoa da nazio identitateei dagokienean. Izan ere, nazio identitateei buruzko ezagutza urria dugu
gurean, uste duguna baino txikiagoa.
Ikerketa soziologikoetan erabili ohi den
eskalak –espainiarra/frantziarra baino
euskal herritarrago modukoa– datu interesgarriak eman ditzake, baina ez du
zehazki nazio identitatea aztertzen, bestelako pertenentzia sentimendu batzuk
ere (atxikimendu erregionala, lotura
afektiboa, estatu batekiko kidetza administratiboa, eta abar) barne biltzen dituen heinean. Paradoxikoa dirudi, ondorioz, lehia politikorako diskurtsoa izan
daitekeena egitate frogatutzat hartzea,
bereziki norberaren posizioaren kontra
egiten denean.
Urtarrilak 19, 2020
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Inperialismoa, gelan ikusten
ez dugun elefantea

Ane Ablanedo Larrion
IRAKASLEA

A

gian gogoratuko duzuenez, askatasuna eta mugaren arteko dialektika izan nuen hizpide lerro hauetara etorri nintzen azkenekoan. Elkarren
kontrako kontzeptuak ez izatetik urrun,
txanpon beraren bi aldeak baino ez direla azpimarratzea izan nuen orduko hartan helburu, heziketaren eremuan batez
ere, arazo askoren jatorrian dagoelako askatasuna eta mugagabetasunaren
arteko identifikazio okerra. Bizitzaren
baitako gertakari guziek bezala, eremu
mugatuan behar du askatasunak loratu,
definituak eta zehatzak izate hutsagatik,
errealitate guziak direlako mugatuak.
Hala ere, mugaren existentzia ezin
ukatukoa dela baieztatzeak ez du inondik
ere esan nahi muga guziak berezkotzat
jotzen ditudanik, edo inguratzen gaituen
errealitatearen nolakotasuna besterik
gabe onartu behar dela uste dudanik. Ez
nuke mugen apologista huts bezala agertu nahi, argi dudalako muga guziak ez direla onak, eta askatasunarekin bateraezinak direla horietako asko eta asko. Gakoa,
mugen artean diferentzia egokia egitean
datza, eta azken mota horretakoak zein
diren ongi jakiteko gaitasunean.
Errotik erauzi beharrekoak, gizakion
funtsezko beharrak ukatzen dituzten
Urtarrilak 19, 2020

ANTTON OLARIAGA

muga horiek dira, gure izatea eraldatzea
helburu dutenak, edo garena izateari
utz diezaiogun propio diseinatuak direnak. Zentzu orokorrean, modu batean
ala bestean pertsonon manipulazioa
bilatzen dutenak leudeke talde horren
barnean; edo heziketaren esparru zehatzagoan, haurren berezko natura formateatzeko helburuarekin diseinatuak diren muga instruktiboak. Mota honetako
mugen ezaugarria da beti dagoela biolentziaren erabilera inplizitu bat. Zenbateraino nahi den pertsona doblegatu,
edota zenbateraino erakusten duen pertsonak erresistentzia. Bi bariable horien
araberakoa izanen da minaren gradu
handiagoa ala tipiagoa.
Dena den, inperialismoa da oroz gainetik giza askatasunaren etsairik handiena. Munduan barna lur eremu egokia aurkitzeko askatasunak dituen
zailtasunen arrazoia da, eta munduko
populazioaren zati handi bat libre izan
ez dadin aplikatzen den biolentzia ageriko edo kamuflatuaren jatorria. Gerra,
konkista eta okupazioaren bidez herri
bati bere lurraldean libre –kanpoko interbentziorik gabe, eta bakean– izateko
eskubideren urraketan datza berez, inperialismoaren delitua. Baina askatasun

nazionala ukatua den eremuan, definizioz daudenez eragotziak herritarren eskubide indibidual guziak ere, inperialismoa da giza eskubide funtsezko guzien
mehatxu gorena, bai eta horregatik ere,
demokraziaren etsai nagusia. Herrien
autodeterminazioaren errespetua da,
ordea, funtsezko giza eskubideak indarrean egon ahal izatearen baldintza, eta
horregatixe, demokraziaren oinarria.
Gizateriaren kontrako bortizkeria
handien jatorrian dagoelako, eta giza
espeziearen aniztasun ekologikoa mehatxuan ezartzen duelako, askatasunaren aldeko edozein borrokalarirentzat
behar luke inperialismoak jomuga izan.
Euskaldunon kasuan, gainera, gure biziraupena dago jokoan, eta premiazkoa
da hortaz inperialismoaren okupazioa
gainetik kendu eta gure independentzia
berreskuratzea. Libreki bizi eta garatu
ahal izan gaitezen euskaldun gisa gure
lurraldean. Hori baino ez da autodeterminazioa.
Zoritxarrez, baina, ez ikusiarena egiten zaion gelako elefantea da oraindik
Espainia eta Frantziako inperialismoa.
Arazoen diagnostikoa ematen digun
arren, ez entzunarena egiten diogun
datu ozena.
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Apartheid izeneko tranbia
Ruben Sanchez
Bakaikoa
Irakaslea

A

ndrés Arizkorreta CAFeko presidente exekutiboak irailaren 29an
El Diario Vasco-ri emandako elkarrizketa batean zioen nazioarteko legediari begiraturik Jerusalemgo tranbiak
ez duela eragozpenik. Beharbada, tranbiaren bagoiak berak ez dira ilegalak, ez
dakit tranbiak ibili beharreko trenbidea
bera ere ilegala den, hitz-jokoak dira azken batean, izan ere, badaezpada, Andrés:
tranbia horrek Jerusalemekin lotu behar
dituen koloniak bai dira ilegalak. Ooooso
ilegalak nazioarteko legediaren arabera.
Horregatik langile batzordeak eskatu du CAFek ez dezala fabrikatu tranbia
hori. Ez da borroka erraza izango, eta
langile horiek dira aldi berean borroka
horren indar nagusia, baita kapitalaren
erasoaren jomuga ere. Gure dilista platera ukitzen ez dutenean erraza da solidarioa izatea, baina hemen horrexekin
mehatxu egiten du Andrés Arizkorretaren talde exekutiboak. Tira, mehatxu ez,
informatu egiten du.
CAF maiz agertu da El Diario Vasco
zein EITBren publi-erreportajeetan, milaka pertsonei lana eman eta bizimodua
aurrera ateratzen laguntzen dien euskal enpresa handi gisan, esan gabe doa,
“puntako”, “mundu mailako” eta kalitatezko Q handi batekin. Pentsa, 500 milioi euro daude jokoan Jerusalemen, lan-

gileok, denontzako lana, aberastasuna,
etorkizuna. Eta fabrikatu ezean, berriz,
badakizue, beharbada lanpostu batzuk
kolokan, eta pertsona batzuek aza jaten
bukatuko dute hurrengo urtezahar gaua.
Egoeraren berri ematen ari gatzaizkizue, besterik ez.
Hala egongo ote dira Jerusalemgo
tranbia fabrikatzeari uko egin dioten
Veolia eta Alstom enpresetako langileak,
Andrés? Izan ere, Andrés, kasu honetan,
behintzat, 500 milioi euroko kontratua
lortzeko bi lehiakide handi apartatu izana lagungarri izan da, ezta?
Enpresa batean garrantzitsuak dira
inbertsioa, ikerkuntza, lantaldeak, teknologia, lehiakortasuna, konpromisoa,
ekologismoa eta kalitatezko Q handi bat
izatea. Baina, letrarik ederrena, CAFeko
langileek merezi dute: elkartasunaren
E handi bat. Lagundu ditzagun borroka
honetan, sentitu dezatela CAFeko nagusiek langileez gain, herritar gehienon
gaitzespena.
Ekialdeko Jerusalemgo eta Zisjordaniako okupazioa ilegala da; kolono sionistek lurra, ura eta bideak lapurtzen dituzte
ilegalki, harresi erraldoi bat ere eraiki
dute koloniak babesteko. Eta orain tranbia hau nahi dute palestinar lurraldea
areago zatikatu eta bizi-ezin bilakatzeko.
Ez diezaiegun eusko labelik eman.

Jostailuzko sukaldeak
denontzat

Itziar Bardaji
Goikoetxea
irakaslea

T

xikitan Olentzerok inoiz ez zidan
ekarri nini txiki baten itxura duen
panpinik, nenuco edo horrelakorik. Amak esaten zuen neskek ez dugula
ikasi behar gure bizitzaren patua ama
izan eta umeak zaintzea denik. Ni bezala,
asko, gu ez gara gizonezkoak baino gutxiago. Haiek bezainbat egin dezakegula
frogatzen saiatu gara, baita gizonezkoen
espazioak konkistatzeari ekin ere: lidergoa, bozeramailetza, indarra, irmotasuna, arrazionaltasuna, botereari...
Oker gaude baina. Ezin dugu haien espazioa menderatu, geureganatu. Bertan
sartzen den emakume edo bestelako ez-gi-

zona (ez txuria, ez heteroa, ez cisa, ez-gaitua…) gizon bihurtu beharko da, gizarteak
gizontasuna gaizki ulertzen duenaren arabera, eta emetasunarekin lotzen dena ukatu eta ezkutatu: zaurgarritasuna, ahultasuna, emozioa, zaintza, entzutea, enpatia,
umiltasuna. Gazte asanbladan, lantokian,
eko-herri okupatu batean edota Bilderberg klubean, gizondu ala botere modu
hori ez elikatzearren, alde egin dezagun.
Esan nahi dut, horrekin guztiarekin,
Olentzerok neskei baloiak ekartzea baino garrantzitsuagoa dela haur guztiei
jostailuzko niniak, erratzak eta sukaldeak oparitzea.
Urtarrilak 19, 2020
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Lan-eskaintzak eta administrazioa
euskalduntzea
Arkaitz Zarraga
Irakaslea

D

atozen urteotan milaka lanpostu sortuko dira euskal administrazioetan. 80ko hamarkadan
instituzio sortu berrietan lanean hasi
ziren gazte haiei erretreta hartzeko ordua heldu zaie. Euskaltegietan ere jende ugari hasi zen lanean. Ilusioz beteta
zeuden eta, euskal rockak eta garaiko
giroak lagunduta, jende mordoa euskalduntzen zuten.
Azkar pasa da denbora eta gazte
haiek utziko dituzten postuak bete egin
behar dira.
Instituzioetako oposaketak prestatzen hasiko dira herritar asko, eta akademiek eta euskaltegiek lan-karga handia
izango dugu. Goraino beteko zaizkigu
ikasgelak hizkuntza-eskakizuna eskuratzeko helburua duten ikaslez. Iritzi
artikuluak milaka, milioika. Txispa handirik gabeko argudioak antolatzailez eta
lokailuz josiak. Baldintzak, subjuntiboak
eta ahalerak nonahi eta nolanahi txertatuta, ustezko maila baten erakusgarri.
Ahozkoan, berriz, kaiolan ezezagun batekiko eztabaida eta bost minutuko monologoa prestatuko dute.

Hizkuntza eskakizunetako
“gai” eta “ez gai” horiek
fidagarritasun urria dute.
Horien ondoan, zergatik
ez diogu “gai baina”
emaitzei bidea zabaltzen?

Askok emozio eta sentimenduetatik
urrun landuko dute euskara. Alde batetik, ikasleek horixe eskatzen eta aldarrikatzen dutelako sarri, baina, bestetik,
irakasleok ere ohitura handia dugu hori
egiten. Kohesioaren eta koherentziaren
garaian gaude. Baina kontzeptu horiek
ez dute zerikusi handirik 80ko kohesio
eta koherentziarekin.
Eta horrela ez dugu bermatuko administrazioa euskalduntzea. Gure ikasleentzat oso ezberdina izango da lanean
hasi osteko errealitatea. Iritzi artikulu
gutxi eta batzarrak eta solasaldiak kafe

-makinaren ondoan. Ohitura zaharrek,
askoren jarrera eskasek eta batzuen
berbetarako erraztasunik ezak ez dute
ahalbidetuko euskaraz lan egitea kasu
gehienetan.
Hizkuntza eskakizunetako “gai” eta
“ez gai” horiek fidagarritasun urria
dute. Horien ondoan, zergatik ez diogu
“gai baina” emaitzei bidea zabaltzen?
Non “baina” horrek “baina trebakuntza
programan integratu behar da bere lana
euskaraz egiteko gai dela erakutsi arte”
esan nahi duen?
Euskaltegiak klaseetan zain egon
beharrean, langile horiek arituko diren
testuinguruetan arituko lirateke, testu errealak landu eta ikasleei konfiantza eskuratzen lagunduko. Euskaltegiak
80ko hamarkadako ilusio sortzaileak
izango lirateke berriro, errealitateari
eta emozioei lotuta erakutsiko lukete,
eta berriro ere biziberritze prozesuaren motore eraginkorrak bilakatuko lirateke. Baina errealitatea gordina da, eta
euskaltegietako lanpostuak betetzeko
ez dago lan-eskaintzara aurkeztu nahi
duen belaunaldi berririk.

an
azokg ai!
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15€

karta-jokoa

Ezagutu
Euskal Herriko
animaliak!

+

Euskal Herriko lurralde banatako
zazpi ekosistema eta
42 animalia ezagutuko ditugu.

Edukiak

azoka.argia.eus
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Ikuspegi pedagogikoa

Iñaki Sanz-Azkue Lore Erriondo
biologoa
EHUko irakaslea
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GAZTELUGATXE

Neurrigabeko
turismoa:
lehorretik dator
enbata
UNAI BREA GONZALEZ

Gaztelugatxe, Bizkaiko kostaldeko harribitxia,
modan dago. Behar baino gehiago. Game of
Thrones telesailaren eszena batzuk han filmatu zirenetik, ohiko bihurtu dira bisitari-ilara luzeak, uhartera igotzeko eskaileretan pilatzen
diren jende-multzoak… eta autoa uzteko arazoak. Kaosa ordenatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako neurrien artean beste aparkaleku
bat egiteko asmoa dago, eta berehala sortu da

HODEI TORRES

proiektuari ezetz esateko mugimendua. Honezkero 100.000 lagunek sinatu dute Aldundiak
egitasmoa bertan behera utz dezala eskatzeko
SOS Gaztelugatxe herritar plataformak egindako
eskaria, inguruari egingo zaion kaltea dela-eta.
Baina eztabaida sakonagoa da, turismoa modu
jasangarrian kudeatzeko modu egokia baitu ardatz. Sinpleki esateko: zenbat jende har dezake
Gaztelugatxek, ingurua guztiz hondatu gabe?
Urtarrilak 19, 2020
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A

maitu berri den hamarkadako uneren batean, AEBetako
HBO ekoiztetxeko norbaiti
otu zitzaion euskal itsasertzean dagoen Gaztelugatxe
izeneko txoko bat, Bakio eta Bermeo artekoa, primerako kokalekua izango zela
Game of Thrones telesail entzutetsuaren hainbat pasarte filmatzeko. 2016ko
udazkenean, hainbat egunez, Bizkaiko
uhartetxo hori eta haren ingurua bereganatu zituzten kamerek, aktoreek eta
halakoetan izan ohi den bestelako parafernaliak, eta Gaztelugatxeren ospea
biderkatu eta mundu osora zabaldu zen,
are gehiago han grabatutako pasarteak
2017an estreinatu eta gero.
Ondoren gertatutakoa ez da hain
erromantikoa. EAEko zenbait erakundek (Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru
Aldundiak…) urte batzuk zeramatzaten Gaztelugatxera turistak erakartzeko
sustapen-lana egiten, eta Game of Thrones-en filmaketak egundoko bultzada
eman zion asmo horri, baina kontuak
gainezka egin zuen. Orain, uharte txikia
eta haren gainaldeko ermita Bizkaiko
bigarren gune bisitatuena dira, Bilboko Guggenheim museoaren ostean, eta
agerian geratu da ingurua ez dagoela
behar bezala prestatuta bat-bateko ospeak eragin duen bisitari-olde izugarria
hartzeko.
Datu batzuk: Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera, 2019ko udan 384.583
lagunek egin zuten bisita Gaztelugatxera; aurreko urteko denbora-tarte berarekiko igoera %15ekoa izan zen. Alde
handiz, bisitari gehien iritsitako hilabetea abuztua izan zen: 154.794. Eta egun
bakar batean, abuztuaren 15ean, 6.434
pertsona pilatu ziren uhartera jaisten
den bidean eta Donieneren omenezko
ermitara igotzeko 241 eskaileretan. Ez
dugu “pilatu” berba alferrik erabili: oso
adierazgarriak dira han-hemenka zabaldu diren zenbait irudi -ez egun horretakoak bakarrik, noski-, turismoa
erakartzeko liburuxketan erakusten ez
direnak, Gaztelugatxeko bazterretan jendea ozta-ozta kabitzen den momentuetan hartuak.

auto dema

Kaosa gorago ere igartzen da, Gaztelugatxera iristeko errepidean. Bisitari
gehienak auto pribatuan joaten dira,
eta aparkatzeko lekua aurkitzea ez da
erraza. Egun jendetsuenetan, auto asko
egoten dira lekuz kanpo utzita, errepide
bazterrean, segurtasuna kolokan jarriz.
Urtarrilak 19, 2020

Zerbait egin beharra zegoen, eta Bizkaiko Foru Aldundiak hartu du ekimena.
Testuinguru horretan, joan den azaroaren 25ean neurri-sorta bat (horietako
batzuk gauzatuta daude honezkero) iragarri zuten Elena Unzuetak, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko
diputatuak, eta Imanol Pradalesek, erakunde berean Azpiegituren eta Lurralde
Garapenaren ardura duenak. Adierazi
zutenez, Aldundiak 2,7 milioi euro gastatuko ditu 2024ra bitartean “Gaztelugatxeko bisitak eta sarrerak antolatu eta
hobetzeko”.
Pradalesek eta Unzuetak Aldundiaren asmoak prentsaren aurrean azaldu
orduko, aste batzuk zeramatzan lanean
SOS Gaztelugatxe plataformak. Helbu-

ru zehatz bat lortzeko eratu zen taldea:
Diputazioak Urizarreta izeneko gunean
eraiki nahi duen 51 tokiko aparkalekuaren egitasmoa geldiaraztea. “Urriaren
erdian sortu genuen plataforma, proiektua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu bezain laster”, diote Gorka Lopategi eta Ana Urrutia SOS Gaztelugatxeko
kideek, “eta beste ezer baino lehen sinadurak biltzen hasi ginen change.org
webgunearen bitartez, Unai Rementeria
Bizkaiko Ahaldun Nagusiari aparkalekua
eraikitzeari uko egin eta Gaztelugatxera
heltzeko bestelako mugikortasun-ereduak proposatu daitezela eskatzeko”.
Berba hauek idazteko unean, euren aldarrikapenaren aldeko 100.000 izenpe
lortu dituzte dagoeneko.
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“Lan luze eta konplexua”

Azaroan egindako aurkezpenean, ideia
bat azpimarratu zuen Elena Unzueta
Iraunkortasun diputatuak: “Ez gabiltza
udako hilabeteetarako milaka aparkaleku egiten, ahalik eta gutxien egingo
ditugu”. Gaztelugatxera milaka bisitari
ailegatzeak “ematen duen aukera” aprobetxatzeaz jardun zuen Unzuetak, baina “ingurunearekiko eta bertoko bisitariekiko errespetuz”. Egingo diren
aparkalekuak erabiltzeko lehentasuna,
etorkizun hurbilean, autobusek izango
dutela gehitu zuen, “gure asmoa delako
garraiobide publikoa nagusi izatea, baina trantsizio hori ez da goizetik gauera
egiten”. Ildo beretik, Imanol Pradales
Azpiegitura diputatuak adierazi zuen
Urizarretako aparkaleku berria egindakoan, inguruan dagoen beste aparkaleku txikiago bat, 30 autorentzako tokia
duena, autobusentzat eta bizikletentzat
gordeko dutela.
SOS Gaztelugatxeren ustez, ordea,
Aldundiak hartutako bidea ez da eremua babesteko egokiena. Aparkaleku
berriak toki gutxi eduki arren –gogoan
izan beharra dago bertatik bertara dagoen jatetxearen aparkaleku pribatuan
370 auto sar daitezkeela-, hura eraikitzeak oso inpaktu kaltegarria izango
duela diote plataformako kideek. “Oso
malda handiko lekuan egin nahi dute”,
azaldu du Ana Urrutiak, “eta lan luze
eta konplexua da”. Garestia ere bai, gaineratu dutenez: 920.000 euro inguru.
“Aparkatzeko leku bakoitzak 20.000
euro inguruko kostua izango du altxor
publikoaren kontura”, irakur daiteke
SOS Gaztelugatxek banatzen dituen informazio-orrietan, “astakeria galanta!”.
“Aparkalekua egin nahi duten ingurua hain da malkartsua, magalean sekulako hondeatze-lana egin beharko
baitute, eta ondoren 9.500 metro kubo
harriz bete”, jarraitu du Urrutiak; “Eremua ez-egonkorra denez hamabost metroko altuera duen harresia egin beharko dute, eusteko, eta horren inpaktua
egundokoa izango da paisaian, bospasei
solairuko eraikina ipintzearena bezalakoa”. SOS Gaztelugatxeko kideek argi
utzi nahi dute ez daudela turismoaren
aurka, “baina bestelako turismoa behar
dugu, berdeagoa, jasangarriagoa, ingurua are gehiago ez degradatzeko”.

Biodibertsitateari mehatxua

Gaztelugatxeren ingurumen-balioa ez
dago paisaiari lotuta bakarrik: naturaren kontserbazioa helburu duten hain-

bat figurak bat egiten dute han. “Bere
oparotasun naturala, paisaia-aberastasuna eta hauskortasuna direla eta, Gaztelugatxe biotopo babestua izendatu zuten 1998an”, azaltzen du Bizkaiko Foru
Aldundiaren webguneak. Testu osoa
berehala aurkituko du ahalegintxoa egiteko prest dagoenak: webgunearen orri
nagusian bertan ageri da Gaztelugatxeri
buruzko informazioa lortzeko esteka,
2020rako aurrekontuen eta lan publikoa lortzeko eskaintzen maila berean,
esate baterako; turismo-kontuetan Bizkaiko agintarien begietako ninia zein
den zalantzarik bazegoen…
Baina itzul gaitezen biotopora. Games
of Thrones-en efektu digitalek bertako
zerua herensugez bete baino hiru urte
lehenago, 2013an, biodibertsitatearen
babeserako Natura 2000 Sarean sartu
zuten Gaztelugatxe, eta honenbestez inguruak sare horren barruko figura biak
ditu: kontserbazio bereziko eremua
(KBE) eta hegaztientzako babes bereziko eremua (BBE).

Argudio-dema

“Aldundiak sarritan errepikatzen duen
aparkalekuaren aldeko argudio bat da
lanak biotopotik kanpo egingo direla”,
diote Ana Urrutiak eta Gorka Lopategik.
Haien iritziz, baina, sen onak argi erakusten du argudio hori baliogabea dela:
“Ez da biotopoa, baina oso-oso hurbil
dago, nola ez du eragingo?”. Bakioko
Udalak, orain dela aste gutxi proiektuari
aurkeztu zizkion alegazioetan, zehatz
adierazi zituen distantziak: Urizarretan egin nahi duten aparkalekua 190
metrora dago Gaztelugatxeko BBEren
mugatik, eta 370era KBErenetik. “Babestutako Eremuen barruan egon ez
arren, [obra egingo den] eremuak balio
handia du paisaiaren beste unitate batzuekiko lotura gisa”, dio Udalak bere
alegazioetan.
Eremu horietatik hain hurbil tamaina horretako eraikuntza-lan bat egiteak
(urtebete inguru iraungo duela aurreikusi da, 2020ko azken hiruhilekoan
hasita) ingurko espezieentzat hainbat
inpaktu izango dituela argudiatu du Bakioko Udalak. Besteak beste, arriskuan
dauden bisoi europarraren eta belatz
handiaren habitaten kalitatea eskastea,
eta pinuekin batera bizi diren zenbait
zuhaitz autoktonoren zabalkundea gelditzea.
Azaroan egindako agerpenean, Imanol Pradales diputatuak azpimarratu
zuen aparlakekua egiteko erabiliko den

Aldundiaren
eskumena
auzitan

B

akioko Udalak Urizarretako aparkalekuaren
proiektuari aurkeztu dion
alegazio-zerrenda luzean, lehenenbizikoek izaera juridikoa
dute, eta funtsean, ezbaian jartzen dute Bizkaiko Aldundiak
horrelako egitasmo bat abiarazteko eskuduntza izatea.
Udalak emandako argudioen
arabera, aparkalekua, egitekotan, udal-errepide bati lotuta
egongo da, eta ondorioz Bakioko araudiari men egin beharko
lioke proiektuak. Araudi horrek,
bide batez esateko, debekatu
egiten du inguru horretan aparkaleku bat eraikitzea.
Aldundia ez dago ados, eta
Imanol Pradales diputatuaren ahotik adierazi du parkinga egitea aurreikusita dagoen
eremuaren titularitatea foru-erakundeari dagokiola, “garai
batean Bakio-Bermeo saihesbideko soberakin-materialak botatzeko erabili zelako”.
Bakioko Udalaren alegazioek, aldiz, hori hala denik
ukatzen dute: “Orain aurreikusitako jarduketa guztiz bestelakoa da, duela hamar urte eraikitako BI-3101 errepidearekin
zerikusirik ez duena”. Testuan,
Aldundiari aurpegiratzen diote
obra biak elkarrekin lotu nahi
izatea, Urizarretako aparkalekuarena justifikatzeko.
Urtarrilak 19, 2020

26 І ingurumena
lursaila dagoeneko artifizialduta dagoela, 2009an Bakio eta Bermeo arteko
saihesbidea eraiki zenean horra bota zituztelako errepide- hondakinak. “Aldundiak erabili ohi duen beste argudioetako bat da”, dio Ana Urrutiak, “eta ez da
egia, azken urteetan basoa berreskuratu
baita, bertoko zuhaitzak landatuz”. Oro
har, aparkalekuaren proiektua inguruan
eragingo duen inpaktua behar bezala
neurtu gabe eta haren beharra justifikatu gabe planteatu dela salatzen du SOS
Gaztelugatxek.

Zein da Gaztelugatxera joateko bide zuzenena?

Arestian esan dugunez, Gaztelugatxera
heltzeko “bestelako mugikortasun-ereduak” sustatu gura ditu plataformak.
“Bisitari asko etortzen diren egunetan
200 auto inguru egoten dira bide bazterrean modu irregularrean aparkatuta”,
diote, “zer konponduko du 51 tokiko
aparkalekuak?”. Haien ustez, turistei irakatsi egin beharko litzaieke onena autoa
urrun uztea dela, herrian, “eta jakinarazi oinez edo bizikletaz joateko bide
zoragarriak ditugula”.
Horrekin batera, bai Bermeo eta Bakio elkarrekin lotzeko bai bietatik Gaztelugatxera joateko autobus-zerbitzu
egokia eskatzen dute (distantzia lau
kilometrokoa da Bakiotik, eta bikoa Bermeotik). “Game of Thrones izan da dena
hankaz gora jarri duena, baina horren
aurretik ere hamar urte generaman bisitari-kopurua etengabe handitzen, eta
oraindik ere, urteko bederatzi hilabetetan –udakoak ez beste denetan-, ez
dago asteburuetan autobusik Bakio eta
Bermeo artean, eta aste barruan oso gutxi”, kexu da Gorka Lopategi SOS Gaztelugatxeko kidea.
Iragarri dituen neurrien bidez Gaztelugatxera heltzeko garraio publikoa
sustatzeko asmoa duela esan du Bizkaiko Foru Aldundiak, baina mezu hori
eszeptizismoz hartu dute plataforman
dabiltzanek. Besteak beste, Urizarretan
aparkalekua egiteak dei-efektua eragingo duela uste dute: “Aparkatzeko leku
gehiago egiteak auto gehiago erakarriko
ditu, eta horrek arazoa larriagotuko du,
konpondu beharrean”.
Jasangarritasunaz eta klima-larrialdiaz zabaltzen dituen mezuekin kontraesanean ibiltzea leporatzen dio Aldundiari SOS Gaztelugatxek. Bereziki
nabarmendu nahi dute Urizarretako
parking proiektuaren ingurumen-inpaktuaren adierazpena formulatzeko
Urtarrilak 19, 2020

Ana Urrutia eta Gorka Lopategi SOS Gaztelugatxeko kideak, Bizkaiko Aldundiak aparkalekua
eraiki nahi duen gunea erakusten.

iazko abuztuaren 2an Iraunkortasun
Sailak jaulkitako foru-aginduaren pasarte bat. Elena Unzueta diputatuak sinatutako dokumentu horrek, funtsean, adierazten du proiektuak ez duela “eragin
garrantzitsurik ingurumenean”, baina
honakoa dio SOS Gaztelugatxek gorriz
azpimarratuta duen paragrafoak: “(…)
aparkaleku-azpiegitura berriak sortzeak, lurzoruan eragin handia ez duen
arren, ibilgailu pribatuaren erabilera
murrizten ez duen estrategia mantentzen du, horrek dakartzan ingurumen-eragin negatibo orokorrekin”. Denborak
erakutsiko du aparkaleku berriari zer
nolako erabilera ematen zaion, baina
momentuz behintzat SOS Gaztelugatxen daudenek susmoa dute Aldundiak
“behartuta edo” agertu duela etorkizunean garraio kolektiboari lehentasuna
emateko asmoa.

Gaztelugatxeko Ateak

Bakioko Udalak ere mahai gainean ipini
du eztabaida, eta ez hori bakarrik: Gaztelugatxeko sarbideak antolatzeko bestelako modu bat aurkezteko baliatu ditu
Foru Aldundiaren aparkaleku-proiektuari egindako alegazioak (izan ere, Badugu Alternatiba goiburua ipini diote
alegazioen dokumentuari). “Gaur egun,
Bizkaian zehar dauden trafiko-seinaleetan Gaztelugatxe irakurtzen da bertara ailegatu baino askoz lehenagotik,
kanpotik datozen bisitariak zuzenean

bideratzen dituzte harantz”, dio Amets
Jauregizar Bakioko alkateak (EH Bildu),
“eta guk uste dugu Gaztelugatxeko bisita
Bakio edo Bermeon hasi behar dela”.
Gaztelugatxeko inguruan ezin da
aparkatzeko leku-kopurua modu esanguratsuan handitu “kostu ekonomiko
eta ingurumen-inpaktu onargarri batekin”, dio Bakioko Udalak bere alegazio-txostenean. “Guneak duen erakargarritasun turistikoa dela eta, edozein
gehikuntza txikiagoa izango da, betiere, puntako turismo-sasoietako eskaera
baino, udan eta Aste Santuan bereziki”.
Horren aurrean, bisitari-kopurua handia den aldietan ibilgailu pribatuak inguruko herrietara bideratzea proposatu
du Udalak. Hau da, han, bisita hasteko
gune bana sortu beharko litzateke: Gaztelugatxeko Ateak.
Gune horiek ez lirateke aparkaleku
huts izango, harrera-gune eta Gaztelugatxera iristeko bestelako bideen abiapuntua baino. Guneari buruzko informazioa
emateaz gain, bisitariei gonbidapena
egingo litzaieke oinez, bizikletaz edo autobusez joateko haraino. Horretarako,
besteak beste, autobus-zerbitzu egokia
ezarri beharko litzateke, behar adinako
maiztasuna izango lukeena. Bizikletari
dagokionez, orografia dela-eta ez da aukerarik onena gaur egun, eta horregatik
bide egokiak bilatu eta agian errepidea
egokitu beharko liratekeela dio Bakioko
Udalak.
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rain dela urte gutxi pentsaezina izango zen neurria hartu
zuen 2018an Bizkaiko Aldundiak, gaur egun Gaztelugatxera joaten
den bisitari-fluxua erregulatzeko: aldez
aurretik txartela erreserbatu beharra
egun eta ordu jakin batzuetarako. Modu
horretan sartzen den jende-kopurua ordenatzen da nolabait, baina sistemak ez
du berez mugarik ipintzen. Tiketa doakoa da, eta inori ez zaio sartzea galarazi. 2018ko udan ekimen pilotu modura
ipini zuten martxan, eta emaitza ona
izan dela iritzita mantendu egiten da
oraindik ere. Aldundiaren webgunean
bertan egin daiteke erreserba.

Inori ez litzaioke debekatuko bere
autoan igotzea Gaztelugatxe ingurura,
baina argi utzita autobusez edo oinez
joatea aukera hobea dela norberaren
ibilgailua erabiltzea baino. Horretarako, noski, benetan izan behar du aukera
hobea, eta hori lortzeko aparkalekuetarako tarifa-sistema bat antolatzea proposatzen du Bakioko Udalak.

Badago denentzako lekurik?

Edozein kasutan, Gaztelugatxera doan
bisitari-fluxua zeresana duten erakunde denek elkarlanean kudeatu beharko
dutela uste du Bakioko alkate Amets
Jauregizarrek: “Erabakiak denon artean (Bakioko Udala, Bermeokoa, Aldundia, Eusko Jaurlaritza…) hartzeko
mahai bat eratzea eskatzen dugu; eta
herritarrek ere paper garrantzitsua
izan behar dute hor. Gure proposamenaren helburua ez da Bizkaiko Aldundiarekin konfrontazioa, lankidetza
baino”.
Jauregizarren berbetan, erakundeek
erabaki garrantzitsu bi hartu behar
dituzte Gaztelugatxeko ingurua turismoaren eta mugikortasunaren ikuspuntutik modu egokian kudeatzeko.

Badira pauso hori saihesteko bideak
ere. Enpresa batzuek bidaiak antolatzen
dituzte Game of Thrones telesaila filmatu
den Euskal Herriko guneak ezagutzeko

(Gaztelugatxen ez ezik, Zumaian eta Barrikan ere grabatu izan dira pasarte batzuk), eta eskaintzen dituzten zerbitzuen
artean dago txartela hartzeaz arduratzea.

“Bata, herrietatik doazen autobusak
nork kudeatuko dituen; Aldundiak,
udalek, denek batera…”. Bigarren erabakia sakonagoa da, arazoaren muina
dela ez esateagatik: “Elkarrekin jesarri
behar dugu, eta Gaztelugatxeren jasate-ahalmena zein den ezarri”. Hitz lauz
esanda: zenbat pertsona har dezake
Gaztelugatxek egunero? “Horren arabera pentsatu beharko dugu gero zer
azpiegitura eraiki eta zer zerbitzu antolatu, baina ez lehenago”. Bakioko alkateak azaldu duenez, jasate-ahalmena
kontzeptu tekniko bat da, besteak beste parke naturaletara zenbat jende sar
daitekeen ezartzeko erabiltzen dena;
“Guk proposamena egiten dugu kontzeptu horren gainean maila politikoan
eztabaidatzeko”.
Iritzi berekoak dira SOS Gaztelugatxe plataformako kideak, baina Bizkaiko Aldundiak bide horretatik nekez
joko duela uste dute. “Beldurra diote
bisitari-kopurua mugatzeari”, dio Ana
Urrutiak, “baina benetan ingurua kontserbatu nahi badugu halaxe egin beharra dago, munduan adibide ugari dago,
eta turismoaren ikuspuntutik primeran
kudeatutako guneen adibideak dira”.
Urtarrilak 19, 2020
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marija Louvric, Kroaziatik etorria

“Hau Euskal Herria da,
jendeak euskaraz hitz egiten du
eta ikasi egin behar nuen”
Marija Louvric Kroazian jaio zen 1988an, Kroazia
iparraldeko Osijek hirian, baina Belisce herrian hazi zen,
barnealdean. 2017an iritsi zen Zestoara, euskararik eta
gaztelaniarik ez zekiela. Iritsiaz bat eman zuen izena
Zestoako AEK euskaltegian eta gaur egun euskara da
herrian komunikatzeko erabiltzen duen hizkuntza.
Artikulu honen jatorrizko bertsioa Zestoako Danbolin
aldizkariaren azaroko zenbakian argitaratu da.
nerea odriozola / danbolin aldizkaria

Nolatan etorri zinen Euskal Herrira?
Eta nolatan Zestoara?
Kroazian gogorra zen bizimodua. Lan
asko egin behar izaten genuen, diru gutxi irabazteko. Bizitza ez zen ona; nire
senarra eta biok egiten genuen lan han,
baina ezin genituen gastu guztiak ordaindu; alokairua, etxeko gauzak, janaria... Ez ginen guztia ordaintzera iristen.
Nire senarra soldatzailea zen han, eta
hemen ere soldatzen egiten du lan. Euskal Herrira etorri baino lehen Italian ere
egin zuen lan nire senarrak; 2017an etorri nintzen Euskal Herrira, Zestoara, bi
urte eta erdi daramatzat hemen. Lehendabizi nire senarra etorri zen, eta gero
gure semea eta ni. Semea eta biok iritsi
ginenean, Zestoara etorri ginen bizitzera, Azkoitian egiten baitu lan senarrak
eta handik gertu baitago Zestoa.
Hasieran ez zitzaidan gustatzen Zestoa,
baina orain asko gustatzen zait. Oso txikia
da eta lagunkoia ere bai. Hasieran hizkuntzarekin izan nituen zailtasunak, baina
poliki-poliki ari naiz euskara ikasten.
12 urteko semea daukazu, 10
urterekin Euskal Herrira eta
Zestoara etorri zena.
Hasieran galduta sentitu zen, baina oso
Urtarrilak 19, 2020
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azkar ikasi du kaleko hizkuntza. Herriko
ikastetxera joaten hasi zen eta tutoreak
esaten dit ondo moldatzen dela, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Gaztelaniaz
gutxiago egiten du, lehen hizkuntza euskara delako, baina ondo moldatzen da.
Erraz ohitu da hemengo bizitzara, azkar
egin zituen lagunak.
Iritsi zinenean euskara ikastea
erabaki zenuen, zergatik euskara
aurrena?
Nik pentsatu nuen lehendabizi hizkuntza konplikatuena ikastea (euskara) eta
gero errazagoa (gaztelania). Pentsatu
nuen: “Hau Euskal Herria da, euskaraz
hitz egiten dute eta euskara jakin behar
dut”. Euskara izan zen nire lehen aukera.
Iritsi eta berehala joan nintzen AEK-n
izena ematera. Iritsi nintzenean Kaixo
eta Agur esan nitzakeen soilik. Erosketak egitera joaten nintzenean ez nuen
hitz egiten, kaxako pantailatxoan ikusten nuen zenbat ordaindu behar nuen
eta ordaindu egiten nuen; nik ingelesez
badakit, baina hemen gazteez aparte
jende gutxik daki ingelesez.
Badauzkat lagun kroaziar batzuk
Irunen. Ez dakite euskaraz, ezer ere ez.
Hona iritsi zirenean gaztelania ikasi zu-

ten eta ez dute euskara ikasi nahi. Esaten dute gaztelania Espainia osoan hitz
egin dezaketela eta euskara soilik Euskal Herrian.
Nola bizi duzu euskara ikastea?
AEKn oso gustura nabil. Nire hirugarren
ikasturtea da eta lagun onak egin ditut
bertan. Orain arte egunero izaten nuen
klasea, baina gaur egun astean bitan joaten naiz eta horrek lanarekin uztartzeko
aukera ematen dit.
Nik uste dut hemen euskara beharrezkoa dela, bestela euskara hil egingo
da. Atzerritar asko etortzen dira Euskal Herrira eta gaztelaniaz ikasten dute.
Gaztelaniaz hitz egitea ondo dago, baina
nik uste dut Euskal Herrian euskaraz
hitz egin behar luketela. Hizkuntza hiltzen bada herria eta kultura ere galdu
egingo dira. Gainera logikoa da. Kroaziara joaten denak kroazieraz ikasi behar
du, Madrilera joaten denak gaztelaniaz...
Beraz, hona etortzen denak euskara ikasi eta erabili beharko luke.
Jendeak pentsatzen du euskara oso
zaila dela, eta egia da zaila dela, baina
poliki-poliki ikas daiteke.
Gainera, euskaraz hitz egiteak gerturatu egin nau zestoarrengana. Jen-
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LANTOKIAN EUSKARAZ. Erdian Marija Louvrice Zestoako Uzkudun harategian. Ezker-eskuin ditu harategiko nagusiak. Haiekin eta bezeroekin euskara

praktikatzen ari da.

“Euskaraz hitz egiteak
gerturatu egin nau
zestoarrengana.
Jendeak baloratzen du
euskaraz ikastea, are
gehiago gaztelaniaz
jakin gabe”

deak baloratzen du euskaraz ikastea, are
gehiago gaztelaniaz jakin gabe.
Mintzalagun programan ere hartzen
duzu parte.
2017ko urrian hasi nintzen AEKn eta aurreko urteko urrian proposatu zidan irakasleak Mintzalagun programan parte
hartzea. Hasieran pentsatu nuen: “Zergatik esan dit irakasleak Mintzalaguna
behar dudala?”. Nik pentsatzen nuen:
“Nire euskara ez delako ona? Ona delako?”. Ez nekien. Baina hasi nintzen nire
bidelagun Sorkunderekin eta oso ondo
dago. Euskara gehiago ikasten dut eta
errazagoa da. Mintzalagun programak
badu bat-batekotasunak ematen duen
abantaila eta lagungarria da.

Uda honetan lanean aritu zara
Zumaian, euskaraz. Orain, berriz,
herriko harategi batean ari zara. Zer
moduz?
Kosta egin zitzaidan hasieran euskaraz
lan egitea, baina poliki-poliki moldatzen joan naiz. Orain herriko Uzkudun
harategian ari naiz lanean, sukaldean.
Euskarak lagundu dit lan horiek topatzen; denborarekin gaztelania ere
beharko dut, baina oraingoz euskaraz
moldatzen naiz. Oso gustura nago. Lanean, gainera, beti Euskadi Irratia entzuten dugu eta zerbait ulertzen ez dudanean lankideei galdetzen diet. Etxean
entzutea zailagoa egiten zait, zerbait
ulertzen ez badut lagunduko didan inor
ez dudalako izaten ondoan.

BABESLETZA:
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NETFLIX

Harpidetzak nonahi
Internet bidezko streaming zerbitzuak saltzen ditu Netflixek. Telesail
eta film katalogo handia eskaintzen die mundu zabalean barreiatutako
milioika harpidedunei –2019ko udan 150 milioiko langa gainditu zuen–.
Nola lortu du horrelako hazkundea? Zer du atzean negozio eredu honek?

A

EBetan, gaur egun, ia edozein
zerbitzu lor dezakezu harpidetza-sistemen bitartez: norbaitek zure txakurra paseatu edo
janaria zure ordez prestatzea, altzariak
alokatzea edota imajina daitekeen beste
edozein jarduera ñimiño. Smartphonea
eta diru nahikoa eduki, eta ez duzu sofatik altxatzeko beharrik izango. Produktu
tradizionalak saltzen dituzten enpresa
zaharrak ere harpidetza-sistemak erabiltzen hasi dira, esaterako, Adobe software-konpainiak edota The Atlantic
informazio-aldizkariak.
Zergatik, baina, horrelako aldaketa?
Non ote zuen arazoa produktua ekoitzi
eta norbaiti saltzeko prozesu arruntak?
Erantzuna, labur eta azkar, dirua da:
2018an, Disneyk Black Panther film arrakastatsua estreinatu eta 287,5 milioi dolar irabazi zituen AEBetan. Film goretsia
izan zen nazioartean, Disneyren estreinaldi handienetarikoa urte horretan, baina, hala ere, filma ekoizteko 200 milioi
dolar gastatu zituzten.
Urte batzuk lehenago Netflixek House
of Cards estreinatu zuen, 100 milioi dolarreko proiektua. Telesailak ia 4 milioi
harpidedun berri ekarri zizkion hiruhileko fiskal hartan. Harpidedun berri bakoitzak hilean 10 dolar ordainduz, Netflixek 500 milioi dolar gehiago lortu zituen
lehen urtebete horretan soilik.
Jakina, kontuak konplexuagoak dira.
Garai horretan, Netflixek arrakastarik
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lortu ez zuten telesailak ere ekoitzi zituen, lortutako harpidedun asko ez zituen luzaroan atxiki, eta abar. Baina Disney ere antzeko aldagaien menpe dago.
Bien arteko alde nagusia, ordea, hau da:
jende gehienak Black Panther behin bakarrik ikusi zuen; Netflixek, aldiz, harpidedunen %5 inguru baino ez du galtzen
urteko, gehiengoak harpidetza ordaintzeari eutsi egiten baitio urtebete geroago. Ehunka milioi dolar irabazten ditu
atxikitako harpidetza horiei esker, hutsaren trukean lortutako dirua dirudi.

Aldebiko iruzurra
Harpidetza-sistemekin arazoak ere badaude. Labur esanda, ezin dira harpidedunak galdu: Netflixen telesail bakarra
ikusteko izena ematen badut eta ikusi
ondoren joaten banaiz, dirua galarazi
egingo diet, produktuaren inbertsioa ez
baitute berreskuratuko. Enpresak produktu txarrak eskaintzen baldin baditu,
harpidedun berriak lortzeko kostua altua izango da; baina horren ordez zerbitzu ona emateari luzaro eustea ere zaila
bezain garestia da.
Ereduari jarraitu nahi dioten enpresa
berriak ez ohi dira ñabardura garrantzitsu batez ohartu: Netflix eta Adobe bezalako enpresen negozioaren funtsa ez
datza soilik harpidetza-zerbitzua erabiltzean; harpidedunak ez galtzeko erraztasuna ere badaukate. Haien arloetan
monopolioa –edo antzeko hegemonia–

sortu dute, eta hori gakoa da. Nahiz eta
azkenaldian konpainia berri asko sortu diren lehia egiteko asmoz, orain arte
Netflix izan da sarean ikus-entzunezkoak
(legez) ikusteko eskaintza zabala izan
duen plataforma bakarra. Norbaitek bertako kontua itxiz gero, nora joan?
Are gehiago, Netflixen produktuak
ikustea behar kulturaltzat jotzen du gizarteak, jendeak hurkoari presioa egiten
dio telesailak ikus ditzan. Era berean,
Adoberen produktuak aukera praktiko
bakarra dira publizitate edo diseinuan
lan egiten duen ororentzat, edo, bederen,
hala sentitzen du gehiengoak. Gainerako profesionalekin fitxategiak partekatu
eta editatzea ezinbestekoa da arlo horietan aritzeko, eta horretarako Adoberen
softwarea eduki behar da. Horrez gain,
lehiakideek atera nahi zituzten produktu
gutxi horiek erosi eta bertan behera utzi
ditu Adobek. Horrelako monopolioaz baliatuta, enpresaren balioa bikoiztu egin
du harpidetza-sistemarekin hasi zenetik.
Egoki garatuz gero, harpidetza-sistemek enpresaren hazkundea erraztu dezakete, baina jendea atxiki ahal izateko merkatua monopolizatu egin behar
da, edota hortik gertu egon. Hori lortu
ezean, akabo. Harpidetzetan oinarritutako enpresa gutxi ixten ari dira inbertitzaileen dirurik gabe geratzeagatik;
baina konkurrentzia izateagatik, ordea,
ehunka enpresa lasterka ari dira ea nor
hondoratuko bizkorren.
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mila milioi dolarren itxura du
Porrotak
Ikus dezagun horren adibide bat. Denboraldi labur batez AEBetan ospetsu bihurtu
zen harpidetza-enpresa da Blue Apron.
Astero kutxa bat banatzen dute etxez etxe
errezeta batekin eta hori prestatzeko osagaiekin. 2017ko urtarrilean, justu lehen
salmenta-eskaintza publikoa egin baino
lehen, konpainiak 2.000 milioi dolar balio
zuen. Negozio horretan aitzindarietakoa
izan arren, laster zerbitzu bera eskaintzen
zuten dozenaka enpresa sortu ziren. Burtsara atera eta gero, Blue Apronek kontabilitate-liburuak inbertitzaileei erakutsi
behar izan zizkien, eta aurki ohartu ziren
enpresa hura ez zela ekonomikoki bideragarria: bezero bakoitza lortzeko 150
dolar gastatzen ari ziren, baina haiengandik 150 dolar baino ez ziren jasotzen ari.
Enpresak uste zuen harpidedunak urte
luzez atxikiko zituela, baina gehienek sei
bat hilabetez baino ez zuten irauten. Bezero asko doako probaldiaz baliatu eta
gero beste zerbitzu batera aldatzen ziren.
Orain, Blue Apronen balioa 100 milioi dolarrekoa da, eta beherako joera du.
Inbertsioen ondorioak
Gaur egun, Wall Streetek dirua eskuza-

bal banatzen dio hartzeko prest dagoen
edonori. Enpresa asko diru horri esker
bizirauten ari da, benetako negozio-planik izan gabe. Geroago, enpresa horiek
plan bideragarririk ez dutela agerikoa
denean, desagertu egiten dira eta denek galdu. Hondatutako sektorea atzean
uzten dute, “disrupzio” egoeran. Baina,
auskalo, enpresa horietako bat hurrengo
Netflix izan liteke, eta horregatik inbertitzaileek itxaropenari eusten diote.
Kasurik onenean, enpresa horiek asmatu egingo dute nola atera bezeroarengandik mozkin handiagoa lan gutxiago
eginez. Netflix soldatarik altuenak ordaintzen dituen enpresetako bat da San
Frantziskon, AEBetan desparekotasunik
handiena duen hirian. Bertan, %1 aberatsenak gainerako %99aren batez besteko
soldata baino 44 aldiz gehiago irabazten
du. San Frantziskoko Giniren koefizientea –errenten desberdintasuna neurtzen
du– 0,503 da; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa, aldiz, 0,253, EBko bigarren daturik onena.
Mota horretako enpresek gizarte-ingurunean ere eragina izaten dute, batez
ere beren negozio-estrategia adierazpen-kultural garrantzitsuenen bitartekaria izatean oinarritzen bada, Netflixen

antzera. Fe de etarras filmak, esaterako, publizitate-kanpaina polemikoa izan
zuen Hego Euskal Herrian, erabaki bitxia
Netflixek Espainiako Estatuan sortutako
bigarren filma izanik. Beren estrategia
eztabaida kulturalaren parte bilakatzea
izan zen, polemika piztearen bitartez.
Baina plan horrek ondorio arriskutsuak
izan ditzake eskuinak kutsatutako egungo giro politikoan. Horrek ekar diezagukeen egoeraren adibide da The Mechanism telesaila estreinatzeak Brasilen izan
zuen erantzuna, esaterako.
Euskal start-up garrantzitsuetako bat
gutxi entzuten den negozioan dabil:
arropa erostea internet bidezko harpidetza-zerbitzu bihurtu nahi du. Arropa berria kutxetan banatzen dute etxez
etxe zenbait astetan behin. Europan aise
hedatu zedin, 17 milioi euro eman zizkioten 2019ko irailean arrisku-kapitaleko nazioarteko inbertitzaile batzuek.
Itxaron egin beharko dugu ikusteko ea
enpresa hori desagertu besterik ez ote
den egingo –eta hori baino lehen tokian
tokiko negozioak suntsitzen lagundu–,
edo arrakasta izango duen eta, ondorioz,
Europan berdintasun ekonomikorik handienetakoa duen eskualde hau beste San
Frantzisko bat bihurtuko ote duen.
Urtarrilak 19, 2020
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Munduko herrialde
gehienetan
LGTBI komunitateko
pertsonek ez dute
inongo babesik
Stacy Velásquez eta Sandra Moran

8.000 kilometroko bidaia
egin dute Otrans erakundeko
kide Stacy Velásquezek eta
Guatemalako kongresista
ohi Sandra Moranek.
Lumaltik Herriak elkarteak
Euskal Herrira ekarri ditu
Guatemalako pertsona
transexualen eskubideen
egoerari eta haien defentsari
buruz hitz egitera.
Iñaut Gonzalez de Matauko Rada
HODEI TORRES
Urtarrilak 19, 2020

Zertan datza Otrans Guatemala
elkartearen jardunak?
S. Velasquez: Pertsona transexualen giza
eskubideak defendatzen ditugu. Ikerketa soziala, intzidentzia politikoa... gure
egunerokotasunean daude. Azken aldi
honetan, gainera, mugimendu feministara
asko hurbiltzen ari gara, hainbat lanketa
eramaten dugu elkarrekin aurrera.
Noiz hasi zinen trans mugimenduan
militatzen?
S. Velasquez: Otrans 2004an sortu zen,
eta ni 2005etik ari naiz bertan, baina 14
urte nituela hasi nintzen elkarte eta antolakunde ugaritan lanean, garai horretan hasi
baitzitzaidan pizten kontzientzia politikoa.
Guatemalan pertsona transexualen

eskubideen alde borrokatzen den
lehen erakundea al da Otrans?
S. Velasquez: Guatemalan lehen elkartea
izan da, bai. Erakunde berezia izan zen
hasiera-hasieratik, transentzat, transengandik eta transen alde lan egiteko lekua
zelako. Hasiera zaila izan zen; Guatemala, El Salvador, Nikaragua eta Hondurasko emakume transexual talde murritz bat
antolatzen hasi ginen, baliabiderik eta laguntzarik gabe. 2009an lortu genuen Guatemalako Gobernuak gobernuz kanpoko
erakunde gisa aitortzea.
2018ra arte Munduko Osasun
Erakundeak transexualitatea gaitz
mentala zela zioen.
S. Velasquez: Mundu matxista, patriarkal eta homofoboan bizi gara. Munduan
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desberdintasun soziala handiegia dago,
eta herrialde gutxik ditu programa sozial aurreratuak. Hau dela eta, munduko
herrialde gehienetan LGTBI komunitateko gizabanakoek ez dute inongo babesik;
gainera, historikoki baztertuak eta zigortuak izan gara.
Horregatik, gu bezalako erakundeak hil
ala bizikoak dira komunitate hartako pertsonek bizitza hobea izan dezaten. Guatemalan, adibidez, Otrans erakundetik egin
genuen presioagatik lortu genuen Trans
Pertsonentzako Osasun Arreta Integralerako Estrategia Nazionala ezartzea,
eta honi esker hainbat motatako laguntza eskaintzen dugu: arreta psikologikoa,
fisikoa eta ziklo hormonalen inguruko
aholkularitza. Horrez gain Bortxazko Heriotzak eta Trans Pertsonen Giza Esku-

bideen Behatokia zabaldu genuen, diskriminazio eta bortxazko egoera guztiak
aztertu eta ikertzeko.

Zuen presentziak aldaketarik ekarri
al du Guatemalako legedian?
S. Velasquez: Diputatuarekin (Sandra) batera 52.78 iniziatibarako mahai teknikoa
osatu genuen, aurreiritziengatik edo gorrotoagatik egindako krimenak zigortzeko,
baina Errepublikako Kongresuak atzera
bota zuen. Behatokia sortzeak ere lan handia eskatu zuen, baina orain pertsona askok eskertu egiten digu, haien eguneroko
bizitzan oso lagungarria baita. Eta kalean
ere nabaritu da; geroz eta jende gehiagok
publikoki salatzen ditu erasoak. Baina lan
asko dugu aurretik oraindik. Latinoamerikako Trans Pertsonen Egoeraren Doku-

mentaziorako Zentroaren azken ikerketaren arabera, guk dokumentatzen ditugun
erasoen %15a bakarrik salatzen da komisaldegi eta epaitegietan, eta salaketa horien %15a bakarrik ikertu dira. Guretzat
justizia hutsala da, eta gobernua ere gure
eskubideen egoera ezkutatzen saiatzen da.

“Estatuaren
makinaria iristen ez
den landa eremuetan
LGTBI eta beste
esparruetako
ekintzaileak hiltzen
ari dira”
Urtarrilak 19, 2020
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Noiztik ezagutzen duzue elkar zuek
biek?
S. Velasquez: Duela hamar urte inguru
esango nuke.
S. Moran: Mugimenduaren barruan ezagutu genuen elkar. Ni diputatua izan aurretik
mugimendu sozialetan eta feministan aritu naiz militatzen, eta horretan nabil orain,
baita diputatua nintzenean ere. 1994an
Alianza izeneko emakume feministen antolakundean sartu nintzen, eta Otrans sortu zenean hasieratik izan genuen haiekin
elkarlanean aritzeko interesa. Hainbat erakunderekin eta elkarterekin erlazioa eta
aliantza ehuntzen aritu gara, denok batera
indartsuago garela uste baitugu.
Mexiko eta Kolonbia bezalako
herrialdeetan, hilketa eta biolentzia
tasa oso altuekin, lider sozial asko
hiltzen ari dira. Egoera antzekoa al
da Guatemalan?
S. Moran: Giza eskubideen aldeko ekintzaileen hilketa asko dago, baita LGTBI
kolektiboko pertsonenak ere. Hauek lanUrtarrilak 19, 2020

da eremuan gertatzen dira batez ere, estatuaren makinaria ez baita leku guztietara
iristen, eta boterearen eta biolentziaren
monopolioa talde armatuen esku geratzen da. Argi daukagu zein den egoera, eta
badakigu erasoa jaso ala eraila daitekeela
edonor.

Biolentzia eta ziurgabetasun
handiko herrialde hauetan nola dago
baldintzatuta pertsona militanteen
eta LGTBI kolektiboko kideen
bizimodua?
S. Velasquez: Guatemalan LGTBI izate
hutsak arriskua dakar, jendeak ez baitu
zure izatea onartzen. Gorrotoaren ideologia oso sustraituta dago gizartean, baita
eskoletan ere. Duela gutxi arte setio-egoera ezarrita zegoen Guatemalako eskualde
batzuetan; setio-egoera amaitu eta hurrengo egunean hamabost urteko neska
trabesti bat hil zuten buruan zortzi tiro
joz. Nire ustez, trans pertsona giza eskubideen defendatzailea da, izate hutsagatik
bakarrik. Trans pertsona autobusa har-

tzera edo ogia erostera doanean, diskriminatuta dago; beraz, minuturo giza
eskubideak defendatzen ari da.
S. Moran: Halako pertsonen egunerokotasunean beldurra dago. Edozer egiten
duzula, bazterkeria edo erasoa jasotzeko beldurrez zaude. Nik, adibidez, publikoki adierazi nuen lesbiana naizela,
eta kontu handiz pasa behar izan ditut
Errepublikako Kongresuan izan naizen
lau urte hauetan. Genero Identitatearen
Legea eztabaidatu genuenean edo bestelako lege batzuk proposatu genituenean,
Eliza katolikoak deituta 2.000 pertso-

“Bazterkeria eta
erasoen aurrean
guk argi dugu
antolakuntza dela
erresistentzia egiteko
modu bakarra”
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Hain larria al da egoera?
S. Moran: Iparraldeko Triangeluan [Guatemala, Honduras eta El Salvador] indar kontserbadoreek hazten jarraitzen
badute, azkenean gure herrialdeak utzi
beharko ditugu. Bitartean, bazterkeriaren eta erasoen aurrean guk argi dugu
antolakuntza dela erresistentzia egiteko
modu bakarra.
Zer-nolako inplikazioa dute
gobernuek, enpresek, polizia
indarrek eta paramilitarrek hilketa
hauetan?
S. Moran: Gobernuak eta enpresek erakunde paraleloak sortu izan dituzte Poliziarekin eta armadarekin batera jarduteko. Militar ohiek eta israeldarrek
entrenatutako indar paramilitarrak dituzte enpresek, polizia pribatu gisa, giza
eskubideen aldeko ekintzaileei jarraipen
eta kriminalizazio zorrotza egiteko. Eta
gobernuak espazio legalak zabalduz laguntzen diete.
Azken urteetan gainera mara gaizkile
-taldeak hazi egin dira, eta eremu gehiagotan jarduten dute. Talde hauetako sikarioek geroz eta gutxiago kobratzen
dute norbait hiltzeagatik, beraz, gaur
egun jende askok ordain dezake edozeinen hilketa.

na baino gehiago atera ziren kalera nire
aurka. 2017a zen, tentsioz beteriko bi hilabete pasa nituen; nindoan lekura nindoala, denbora guztian alertan nengoen,
alde guztietara begiratzen, erasoa jasan
nezakeelako sentsazioa nuen. 2018an
ere 40 egunez abortuaren aurkako pertsona batzuk Kongresuaren atean egon
ziren eguneko 24 orduetan, eta beldurra
pasa nuen askotan.

Zuk jasan duzu erasorik, Stacy?
S. Velasquez: Gure erakundeak lau alditan pairatu ditu gu beldurrarazteko
erasoak. Behin, gure egurrezko atean
labanaz “hutsik hilko zara” idatzi zuten.
Behin baino gehiagotan kalez jantzitako
poliziak informazioa lortzeko galdera
mordoa egitera etorri izan dira, “zer egiten duzue erakundean?”, “zeinekin duzue harremana?”, eta halakoak esanez.
Duela gutxi abortuaren eta berdintasunezko ezkontzaren aurkako emakume
bat hurbildu zitzaigun “hilko zaituztet!” oihuka. Okerrena da urteen pode-

rioz onartu behar ez genituzkeen eraso
hauek normalizatu egin ditugula. Beldurgarria da.

Zeintzuk dira eraso edo hilketen
egileak?
S. Moran: Guatemalan jende ultrakontserbadorea ari da iristen boterera, jende ebanjelikoa. Orain adibidez LGTBI
pertsonen barruan deabrua dagoela esaten hasi dira, gu satanizatzen, eta politika faxistak egiten. Pertsona indigenen,
emakumeen, homosexualen eta transexualen aurka daude.
Oxfamen ikerketa baten arabera, Guatemalako aberastasuna familien %2aren
esku dago. Hildakoak ikusten badituzu,
denak pobreak dira. Jende pobrea hiltzen dute, ez aberatsak. Jende aberatsa
bizi den herri eta auzoetan hilketa tasa
oso baxua da auzo pobreenekin konparatuta. Aberaskumeek hauteskunde garaian bakarrik zapaltzen dituzte auzo
txiroak, eta 20 poliziaz inguratutako
auto blindatuetan egiten dute.

Narkotrafikoa zertan da?
Narkotrafikoa ere lekua irabazten ari da,
eta eskualde batzuetan estatuaren gainetik dagoen boterea dira. Beldurgarria da
biolentzia ezartzeko duten inpunitatea;
egun batean zure etxeko sarreran hartu
zaitzakete eta ilea moztu edo hil egingo
zaituztela mehatxu egin. Erabateko kontrol soziala ezartzen dute, bizitzak eta jokaerak baldintzatzen dituzte. Eskualde
batzuetan, adibidez, 19:00etan etxeratzeko agindua ezarri dute haien lana askatasun osoz egiteko. Eta etxetik ateraz gero,
berehala hilko zaituzte zu eta zure familia,
ziur izan.
Preso politikorik ba al da
Guatemalan?
S. Velasquez: Bai, asko. Preso politikoen
epaiak irakurtzen badituzu gainera, konturatuko zara salaketa jarri dutenak enpresak direla. Preso politiko hauek ez
daude ziegan politikagatik, kapitalismoagatik baizik. Moralesen, adibidez, laku bat
zaintzen zuten hiru arrantzale kartzelan
sartu ditu enpresa batek, haien esanetan,
jabetza pribatua inbaditu dutelako. Bere
lurrak saldu nahi ez zituen nekazari bat
ere kartzelan sartu berri dute.
Urtarrilak 19, 2020
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baudonne baserria emakume presoentzat

Kartzelaldiaren zati bat
baratzean, autoestimua
eta autonomia
eskuratzeko asmoz
Baionatik kilometro batzuetara, Tarnosen sortu dute
Baudonne Baserria, kartzela zigor luzea pairatzen
ari diren emakumeentzat. Baratzegintza ekologikoa
zentroan jarriz, presoen kaleratzea eta ongizatea
lantzea izango du xede gunearen ardura duen
Emmaus elkarteak. Sei hilabete eta bi urte artean
pasatzen ahalko dituzte bertan, presondegiak lapurtu
duintasuna eta autonomia berreskuratzeko helburuz.
Apirilean etorriko dira lehen presoak.
jenofa berhokoirigoin

G

rabagailua pizteko astirik
eman gabe hasi da hizketan
Gabi Mouesca. Doi-doi motxila pausatzeko denbora ukan
eta jada hor gara, Baudonne
deitu eremuan, ibilki: “Hor izango dira
logelak, indibidualak, bakoitzean izanen
dituzte dutxa eta komunak, hor izanen
da leku kolektiboa, hor izanen da jantokia, langileek, laguntzaileek eta presoek
elkarrekin janen dugun gunea, hor izanen dira hiru apartamenduak, behar orduan amak umeekin egoteko gisan, hor
izanen da baratzea”. Guneak ukanen du
berebiziko garrantzia helburuak betetzeko bidean. Kartzela zigor luzea pairatzen ari diren emakumeentzako bizitoki
bat izanen da Baudonne, espetxealdiko
azken hilabeteak bertan pasako dituztela. Autonomia eta duintasuna berriz ere
eskuratzeko eta kaleratzea prestatzeko
gunea izanen da. Apirilean etorriko dira
lehen zazpi emakumeak. Datorren urtetik aitzina hamar leku izanen dira.
Azken urteetan proiektua marrazten
eta gorpuzten aritu den Mouescarekin
bildu gara. Biharko jantokia baina oraingoz bi ordenagailu, 2020 egutegi bat eta
ezer gutxi gehiago duen anarteko buUrtarrilak 19, 2020

legora itzuli gara. Aurkezpenarekin segitzen duela, hitzen jarioa moztu diot,
hark erabilitako hitzak hark erabili bezala erabiltzeko garrantziaz ohartarazi eta
grabagailua pizteko denbora galdetuz.
“Ikusten dituzu paretan dauden hiru potreta horiek? Badakizu nor diren? Pierre abadea, hori ezagutzen dukezu, eta
ondoan Georges Legay eta Lucie Coutaz, hiruak dira Emmausen sortzaileak.
Emmausen DNAn preso bat daukagu,
Georges famatu hori, 20 urte preso pasatakoa. Nik diot Frantziako kartzeletan
diren 71.000 pertsonen artean 71.000
Georges potentzial ditugula: haien bizian eta komunitatearen bizian eragile
izateko gomita egiten badiezu, gehiengoak bale, egin dezagun erantzungo dizu.
Gomita hori luzatu nahi dugu baserri horrekin, Pierre abadeak egin zuen gisara”.
Aurten 70 urte beteko dituen Emmaus egituraren esku izanen da Baudonne Baserria. Gisa horretako beste bi
baserri daude Frantziako Estatuan, biak
Emmausek kudeaturik eta hau da hirugarrena baina emakumeentzako lehena.
Mouesca da gune horretako zuzendaria,
postu hori betetzeko beharrezkoa izanen duen enpatiarekin, hark ere pasa

zituelako 17 urte preso, IK-ko militante gisa, 1984tik 2001era. “Preso askok
–eta nik barne–kartzela urteetan osatu
oskola aipatzen dute bergizarteratzeaz
hitz egiterakoan eta berreraikitzeko bidean landu nahi dutenari buruz hitzak
jartzea eskatzen zaiean. Bortizkeriaz
eta mehatxuz osatutakoa da kartzela eta
heriotzera garaman atmosfera horretan
norberak bere burua babesteko eraiki
behar izaten du oskola hori. Askatua zarenean, hilabeteak, urteak, hamarkadak
behar dituzu hori desegiteko, eta batzuk
inoiz ez dute lortzen”.

baratzegintza zentroan

Baudonne Baserria du izena Baionatik
kilometro batzutara Tarnosen dagoen
proiektuak. Oinarrian baratze bat delako. Hiru hektarea lur, barazkiak ekoizteko modu ekologikoan. “Lur oso ona,
Biharko Lurraren Elkarteak erran digunaz. Ehun urteren buruan ere oso ona
izaten segituko duena”, dio poz-pozik
Mouescak. Presoak izanen dira baratzezain, astean 26 orduko lan kontratupean, soldatapean.
Bergizarteratzeko eta norberak bere
burua osatzeko prozesuan baratzegin-
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BAUDONNE BASERRIKO zuzendaria den Gabi Mouesca, baratzeari begira

tzak ukan dezakeen gainbalioa handia
da. Landatu, hazi, zaindu, bildu, prozesua errepikatzeko haziak errekuperatu,
guztia elikatzeko, norberak bere burua
ala ondokoa. Horrek dakarren autoestimua ez da ttikia. Nahi duenak baratzegintzan formatzeko aukera ukanen
du, Hazparneko eta Oyereluyko ikastetxeekin elkarlanean. Goizak pasako dituzte baratzean, arratsaldeak bestelako
kontuei bideratzeko: artea, kultura zein
kaleratzea eta berrosatzea lantzeko prozesua, adibidez.

eskaera presoak luzatuko du

Zigor bukaera bertan egiteko eskaera
luzatzen ahalko du nahi duenak. Presoak eskaera gutuna bidaliko du Baudonnera –zuzenki edo gizarteratzeaz
eta probazioaz arduratzen den kartzelako kontseilaritik pasaz–. Gutuna
errezibiturik, presoaren ezagutzera eta
proiektua zehazki azaltzera joanen dira
Mouesca edota Maude izeneko hezitzailea. Elkar ezagutza bi aldeentzat
ongi pasa bada eta proiektuaz interesaturik segitzen badu, 48 orduko irteera
baimena eskatuko dio presoak zigorren
aplikazioaz arduratzen den kartzelako epaileari. Baserrian pasako ditu
bi egun, baratzegintza, gunea, taldea,
zein testuinguru orokorra deskubritzen. Guzti hori eta gero, bertaratzeko
xedearekin segitzen badu eta Baudon-

ne Baserrikoek ere begi onez ikusten barne-arautegi bat irakurriko, ulertuko
badute bere etorrera, orduan baimen eta izenpetuko dute heltzerakoan. Zigoberezia eskatu beharko dio zigorren rraren Aplikaziorako epailearen eta bergauzapenaz arduratzen den kartzela- gizarteratzeaz eta probazioaz arduratuko epaileari. Sei hilabetetik bi urtera ko den aholkulariaren manuak ere hor
arteko denboraldia pasatzen ahalko izango dira”. Ondoko galdera bati erandu bertan presoak. “Sei hilabete baino tzundakoa izan zitekeen galdera horrenguttiago izatea errefusatu genuen, sei tzako erantzuna ere: “Abolizionista naiz.
hilabeteko epea gutxiengoa delako per- Kartzelen bukaera mende honetan etotsona baten geroa prestatu ahal izate- rriko da baina nik ez dut ezagutuko. Haako, hori baino denboraldi laburragoan tik, bizitasuna xurgatzen dizun ziegako
atmosferan izan ordez, baratze batean,
ezin dugu, ez dugu mago ziririk”.
Preso estatusa ukaten segituko dute. sorkuntzan zein ametsetan izateko auHori horrela, Baudonne zenbatetarai- kera eskaintzea ez da gutti. Hemen pasano presondegi izango den galdetu diot. ko dituzte hilabeteak. Behintzat denbora
Makila eskuan, kepia buru gainean, bere hori ez dute pasatua izango desegituratze eta desozializazio
burua presondegiko
denboraldian”.
zuzendari gisa deskribatu du ozen-ozen,
Apirilean jinen dira
Goizak pasako dituzte
irriz, horrelakorik ezin
lehen emakumeak bairudikatua zaiolako.
baratzean, arratsaldeak serrira. Taldeak go“Bizileku bat izango
gotsu hartuko ditu:
bestelako kontuei
da, gogoa ukateko goMouescak berak, labideratzeko: artea,
goa berriro emanen
guntzaileek, Genepi eldiegu kartzelak desekultura zein kaleratzea kartean aspaldidanik
gituratutakoei. Honera
militante den Maude
eta berrosatzea
etorriz hori da aurkihezitzaileak eta baralantzeko prozesua
tuko dutena: konfiantzezaina izateaz gain
tza. Esperientziaz
ergonomista ere den
badakit fidagaiztasuna dela kartzelako Alexandrek. “Kartzelak akitu dituen
hitza. Konfiantzarik gabe lurbeltz hil bat gorputzak izaki, gorputzak eta mugidaukagu. Konfiantzan oinarrituko den menduak ezagutzen eta zaintzen dituen
bizileku bat topatuko dute hemen. Baina baratzezain batekin ongi gaude. Garrankonfiantzak ez du kontrola trabatzen, tzitsua da hori ere”.
Urtarrilak 19, 2020
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zalantzaren ederra
Fruituaren bizimodua
nolakoa, haren jo eta
zanpatzetik eskuratuko
dugun sagardo edo
ardoa halakoa.

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

U

daren amaieran eta udazkenean
egin ziren ardoak. Sagarrarenak,
udarearenak, mahatsarenak, fruituen nahasteenak eta abar. Zer emaitza
emango dute, ordea? Nork daki? Nork
esango du, aurrez, aho sabaira zer dasta
emango duten? Sagardogintza eta ardogintza arte baldin badira, ardo horiek egiteko fruitugintza bai dela artea; artegintza
da, eta emaitza dituen fruituak, artelanak.
Ondoegi ohituta gaude sagardoekin eta
ardoekin. Upategian, ustez, gauzak urtero
bezala egin, urtero-urtero botilak ireki eta
emaitza dastatzeko unea zalantza nagusiaren unea da. Gauzak onbidean egin badira, bide naturaletik alegia, emaitza ez da
txarra izango, baina beti da zalantza bat.
Zalantza horren ederra zaila da beste nolabait sentitzea, ahosabaia eta garuna bide
motzenetik lotzen dituen zainetik dabilen
zalantza da, bide ederrenetik, alegia.
Fruitugintzan zerk du hainbeste eragiten, zalantza horrek urtero, sasoiero
bazka izan dezan? Botilan dastatuko dugun emaitza urte bati lotzen zaio, bera
egiteko erabili zen fruituaren uzta izan
zen urteari. Urte horretan gertatu eta bizitu ziren baldintza ekologikoek (eguraldia, lurraren gorabeherak eta abar)
hagintzen dute. Hagindu zuten eta dasta
Urtarrilak 19, 2020

beraiekiko zorra izango da. Edan arte haginduko dute.
Uztatik uztarako aldaketa horren zalantzan eguraldia da eragile maltzurrena. Urte
euritsuak onddoek sortutako gaitzak sustatuko ditu, fruituaren kalitatea apalduz.
Euria uzta aurretik baldin bada, fruitua
puztuko du, osagaiak eta emaitza urardotuz. Lehorte handiko urtea bada fruitu urri
emango du; kalitatea baina, bikaina izan
daiteke. Udaberriko izotz berantiarrak sasoia moztu edota, okerrena dena, loraldia
edota fruitu ernaldu berria zapuztu ditzake. Aparteko eguraldi gorabeherek ere eragin handia dute fruituan: ekaitzek, udazkeneko izozte goiztiarrek eta abar.
Fruituaren bizimodua nolakoa, haren
jo eta zanpatzetik eskuratuko dugun sagardo edo ardoa halakoa. Zentzurik gabeko prezio beldurgarrietan islatzen da urte
batzuetako ustezko apartekotasun hori.
Edaria urte bateko edo besteko izan itxuragabeko prezio aldaketak ematen dira,
batik bat ardoetan. Gustura ikusiko dut
datozen urteetan sagardoaren munduan
gertatuko den bide honetarako aldaketa.
Horretarako bertako fruituaren garrantzia goratu beharra. Nik, hala ere, urtetik
urterako prezio eromen horri izkin egiten
diotenen botilari heltzea nahiago.

IRAKURLEAK GALDEZKA
Kaixo! Pardak egiteko
kanabera moztu nahi dut.
Noiz komeni da moztea?
Naiara Irazu
Kanabera pardatarako
edo arbatarako neguan
mozten da. Nire uztez
sasoi onena otsaileko
ilgora da.

Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus
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TUTERAKO ARGIA IKASTOLA

nola zaindu
jantokitik
osasuna
eta bertako
ekonomia

EUSKAL HERRIKO
AGENDA
Garazi Zabaleta
@tirikitrann

urtarrilak 23

errenteria
Elikagai funtzionalak tailerra Jone
Mendartek gidatuta. 18:00etatik
19:30etara Xenpelar etxean.

urtarrilak 31

barakaldo
Toki desberdin bat, baratze desberdin bat
bisita gidatua. 11:30etatik 13:00etara
ramón Rubial lorategi botanikoan.
Izena emateko:

94 4789200 zenbakira deituta.

urtarrilak 23

I

kastolako jantoki eredua eraldatzeko
proiektu pilotua jarri dute martxan Tuterako Argia Ikastolan, Nafarroako INTIA
elkarte publikoarekin eta Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseiluarekin (NNPEK) elkarlanean. Kontsumo
ohiturak aldatuz bizi eredu jasangarriagoetara pasatzeko Nafarroako Gobernuak
egindako apustuari erantzuten dio ekimenak: hurbileko, sasoiko eta eredu ekologikoan ekoitzitako produktuen kontsumoa bultzatzea du oinarri. 210 bat otordu
ematen dituzte egunero Argia Ikastolako
jangelan, eta tokiko eta sasoiko produktuak eskainiz osasunari ez ezik, hurbileko
ekonomia, enplegu eta nekazaritza eredu
jasangarriari ere mesede egiten diotela
argi dute bultzatzaileek.

Jantokia zerbitzu baino gehiago
“Jantokia gure hezkuntza proiektuaren
parte izan da beti, eta ez zerbitzu soil bat”,
esan du Argiñe Korta ikastolako zuzendariak NNPEKren webgunean egindako
elkarrizketan. Duela zenbait urte zuzendaritza, jantokiko kudeatzaileak eta guraso talde bat menuak aldatzen hasi ziren,
elikadura osasuntsuagoa helburu. Guraso horietako batek egin zuen produktu
ekologikoak sartzen hasteko proposamena, zentroan aplikatu zitekeen proiektu
pilotuaren berri bazuelako. INTIA eta
NNPEKekin harremanetan jarri eta pro-

posamenarekin aurrera egitea erabaki
zuten: “Orain jantokiko menuetako produktuen %50a top 5 deitzen dioguna da:
ekologikoak, bertakoak, freskoak, sasoikoak eta lehen sektoretik hornituak. Horiei, bertakoak ez diren produktu ekologikoak gehitu behar zaizkie, %67ra iristen
da horrela. 40 produktu baino gehiago
daude top 5 horretan, eta pixkanaka
portzentaje horiek handitzen joan nahi
dugu”, azaldu du zuzendariak.

Ekoalde bidelagun garrantzitsu
Baina nola lortu elikagai kantitate handi
horiek bertako produktore txiki eta ekologikoei erosiz? Noainen iaz ireki zuten
Ekoalde logistika zentroak asko erraztu dizkie gauzak, zuzendariaren hitzetan: “Hornikuntza guztia Ekoalderekin
egiten dugu, jangelatik eskaera bakarra eginez. Pentsa hogei hornitzaile jaso
beharko bagenitu, hogei eskaera egin…
abantaila handia da guretzat”.
Nafarroako beste ikastetxe batzuentzat eredu izan daiteke Argia Ikastolako
proiektua, aurrera begira antzeko jantokiak toki gehiagotan ere martxan jartzeko. Kortak proiektura batzeko gonbidapena luzatu die: “Guztion ardura da.
Gure osasuna eta ingurua suntsitzen ari
gara, eta horretan administrazioak badu
zer egin, baina baita gizarteak, eta kasu
honetan, gurasoek ere bai”.

zornotza
Bizkaiko txotx irekiera. 11:00etan
Uxarte sagardotegian.

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 25

armañon
Miru gorria ezagutzeko hitzaldia,
Rafa Garaita biologoaren eskutik.
Izena emateko:

946 560079 zenbakira deituta.

urtarrilak 31

iruñea
Klima aldaketaren eragina Nafarroan.
Zer egin dezakegu etxean? 17:30ean
Civica-n (Pio XII etorbidea).

Urtarrilak 19, 2020
www.BiziBaratzea.EUS
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lan baldintzak

Langileentzat
hamairugarren ordainsaria
eta kolaboratzaileentzat
%10eko igoera

agenda

argiaren fototeka
aurkeztuko da

Zeruko Argia eta ARGIA aldizkari guztietako
testuak eta baita argazki artxibo osoa
ere digitalizatzen ari da ARGIA, Eusko
Jaurlaritzarekin elkarlanean. Ondare hori
herritarren eskura jarriko du interneten, eta
orain, Iametzak ARGIArentzat prestaturiko
fototeka aurkeztuko da: milaka argazkiren
bilduma jasoko du webguneak.
Urtarrilak 16, 11:00
Donostia
Koldo Mitxelena Kulturgunean

olatukoop sarearen batzarra
Ekonomia sozial eta eraldatzaileko 26
enpresa komunitario biltzen ditu egun
Olatukoopek (informazio osoa
olatukoop.eus webgunean). Urteko
batzarra egingo du.
Urtarrilak 23 lekua zehazteke
15:00etatik 19:00etara

Itsaso Zubiria Etxeberria

S

osa zertara bideratzen den, zein
helbururekin, zer bultzatzeko. Norabide batean jarri edo bestean,
asko esaten du dirua mugitzen duen
pertsona, enpresa, gobernu, erakunde horretaz. Pastelaren partiketa zein
inportantea den eta diruak batzuetan
zein argi erakusten digun pertsona, enpresa, gobernu, erakunde hori nolakoa
den eta zer interes dituen.
2019-2021 epe aldirako diru-laguntzen banaketa egin dute Eusko
Jaurlaritzak eta EAEko hiru aldundiek.
Pastela zatitu da. Ez espero artikulu
honetan gaiaren inguruko analisirik,
ez bainaiz egokiena horretarako, eta
Argiak bere baloraziorik egin behar
badu jarriko baita emaitzak aztertzeko lan-talde bat martxan. Ez, nik joko
dut Argiaren banaketara. Bere opilaren partiketara.
Diru-laguntza hauen helburua da
sektorea egonkortzea eta lan-baldintzak duintzea. Beraz, ebazpena jaso ondotik, barrura begirako galdera izan da:
zer alda dezakegu taldearen lan-baldintzak hobetzeko?
Argiak diru-laguntzetan igoera bat
izan du (eta berriro diot, ez naiz sartuko tartaren zatiketa osoan komunikazio proiektu honek izan duen presentzia aztertzen). Igoera horrek aukera
Urtarrilak 19, 2020

bat ireki du lan-talde osoaren baldintzek ere koska bat gora egin dezaten.

Zein izan da aldaketa?

Urtean hamabi soldata jaso dituzte,
2014tik 2019ra arte, Argiako langileek.
Langile guztientzat bera den oinarrizko
soldata 1.505 euro garbi hilean da. Eta
diru-laguntzetako igoerari esker, 2019.
urtea hamahirugarren soldata kobratuz
itxi dute. Alegia, ez da langileen ordainsarietan igoerarik egon, baina hamabi paga izatetik hamahiru izatera pasa
dira. Helburua dute urtean hamalau
soldata jasotzea, Bego Zuza zuzendaritzako kideak esan digunez: “Ahalegin
guztiak egingo ditugu, gure sare propioa
ondo landuz (komunitatea, publizitatea,
dibertsifikazioa...), hamalau paga izatera heltzeko”.
Kolaboratzaile ugariz osatutako taldea du Argiak, eguneroko langile taldeaz gain. Eta igoera honetan ez ditu
ahaztuta utzi. Zuzaren hitzetan “kolaborazioak modu duinean ordaintzea ezinbestekoa da", eta horretarako bidean
enpresak kolaboratzaile hauen ordainsariak %10 igoko ditu 2020ko urtarriletik hasita.
Bakoitzak du opila partitzeko bere
era. Argiak bere pastela bere eran banatu du.

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.
Urtarrilak 24 arratsaldez
Lekunberri
Printza gune autogestionatua

ARGIA SARIAK BANATUKO DIRa

Iritsi da 2019an nabarmendutako
komunikazio lanak saritzeko hitzordua.
Argiaren webgunean jarraitu dezakegu
sari banaketa zuzenean.
Urtarrilak 31 bazkalostean
Usurbil Atxega jauregian

ARGIAren azalen erakusketa
2019an 100 urte bete ziren Iruñeko
kaputxinoek Zeruko Argia egiteari ekin
ziotenetik. Hori ospatzeko, astero banatu
ziren astekariarekin batera Argiaren azal
hautatuak, Koldo Izagirreren iruzkinekin.
Donostiako Loiola auzoko kultur etxeak
erakusketa antolatu du azal hauekin.
Urtarrilak 31 arte ikusgai
Donostia Loiolako kultur etxea
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Emakume bat
berotegi-efektuaren
itzalean

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

L

howweget tonext.com

ondres, 1859. John Tyndall (18201893) irlandar fisikariak bere azken
aurkikuntza aurkeztu zuen Royal
Institution erakunde zientifikoan: hainbat gas molekulek, hala nola karbono
dioxidoak, metanoak eta ur-lurrunak,
erradiazio infragorria blokeatzen dute.
Hau da, egun berotegi-efektua esaten
dioguna aurkitu zuen.
Beste batzuek Svante Arrhenius
(1859-1927) Nobel saridun kimikari eta
fisikari suediarra jotzen dute berotegi-efektuaren aurkitzailetzat, 1896an erregai fosilek Lurraren berotzea azkartzen
zutela ondorioztatu zuelako.
Baina Tyndallek bere ikerketa aurkeztu baino hiru urte lehenago eta
Arrheniusek ondorio horien berri eman
baino 40 urte lehenago, Circumstances
Affecting the Heat of Sun’s Rays (Eguzki-izpien berotasunari eragiten dioten
baldintzak) izenburuko lana aurkeztu
zuen Smithsonian Institutuko kide Joseph Henryk, Albanyn (AEB), 1856ko
abuztuaren 23an, AAASren VIII. Bilkuran
(Zientziaren Aurrerapenerako Amerikako Elkartearen urteko bilkuran). Baina
lan hura ez zuen Henryk idatzi; enkarguz
egin zuen aurkezpena. Emakumeek debekatuta zeukaten AAASren bilkuretan
parte hartzea eta artikuluaren egilea, berotegi-efektuaren oinarria ulertu zuen
lehen zientzialaria, emakumea zen.
Eunice Newton Foote (1818-1889)
klimatologo, asmatzaile eta sufragista

estatubatuarrak emakume gehienei ukatzen zitzaien aukera izan zuen nerabe
zela; Troy Female Seminary-n ikasi zuen
eta eskola horrek hitzaldi zientifikoetara joateko aukera ematen zien neskei.
Hala ere, baliabide urriak izan zituen
jasotako oinarri zientifiko hura garatzeko. Negutegi-efektuari buruzko ikerketak, adibidez, etxean bertan egin zituen.
Lau termometro, beirazko bi zilindro
eta huts ponpa bat erabiliz, atmosfera
osatzen duten gasak isolatu eta eguzki-izpien eraginpean jarri zituen. CO2ak
eta ur-lurrunak klima aldatzeko adinako
berotasuna xurgatzen zutela ondorioztatu zuen.
Esperimentuak egiteko baliabide gutxi zuen, eta are gutxiago aurkikuntza garrantzitsua zabaltzeko. Zenbait iturritan
Tyndallek Footeren lana “lapurtu” zuela

esaten den arren, ziurrenik Tyndallek ez
zuen sekula ikerlan horren berri izan. Eta
mende eta erdian zientzia komunitateak
ez zuen Foote aipatu ere egin.
2011n Raymond Sorenson ikerlari
independenteak Footeri buruzko lehen
artikulua idatzi zuen. 2016ko udan
Katharine Hayhoe klimatologo kanadiarrari galdetu zioten zergatik ez zegoen
emakumerik klimatologiaren historian.
Hoyhoek ez zuen hitzez erantzun. Sorensonen hariari tiraka, Footek idatzitako jatorrizko artikulua erreskatatu eta
zabaldu zuen, besteak beste, Facebook
bidez. Handik gutxira, Ed Hawkins klimatologoak txio batean jaso zuen Facebookeko esteka hura eta, handik aurrera, Eunice Newton Foote pixkanaka
merezi duen tokia hartzen hasi da zientziaren historian.

zona arquEológica caral

Klima-aldaketak hil zuen Caral

D

uela 25 urte pasatxo hasi ziren
indusketa arkeologikoak Peru
iparraldeko Caral aztarnategian,
1994ko udazkenean.
Caral orain dela 5.000 urte ingurun
Peruko kostaldean garatu zen zibilizazioaren hiriburua zen, eta azken mende
laurdenean zibilizazio horri buruzko

xehetasun asko eman dituzte hiriburuko zein beste hamaika aztarnategitako
indusketek: haien ekonomia nekazaritzan eta arrantzan oinarritzen zen, baina merkataritzan eta meatzaritzan ere
aritu ziren, eta inguruko herriekin partekatu zituzten ezagutza zientifiko eta
teknologikoak.
Urtarrilak 19, 2020
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Araba nola egon den eta euskara
nola berpiztu den ikusita,
ez gara ezkorrak izan behar”
Gontzal Mendibil, kantaria
Zeanuri, 1956. Bilbo eta jaioterria ditu bizileku. Alabaina, Hendaian
solastatu gara. 2020ko abuztuan Iparragirre bardo urretxuarra
duela bi mende jaio zela eta, hari buruzko musikala prestatzen ari
da berriz ere: “Haren kantek bizirik jarraitzeak zerbait adierazten
du”. 45 urte joan dira Zaurietatik dario disko gogoangarria
–Xeberri-rekin batera– plazaratu zuenetik. Bittor eta biok liburuaren
eta Biok diskoaren karietara bildu gara kantari bizkaitarrarekin.
Mikel Asurmendi

Bittor eta Biok (Bittor Kapanaga
“Euskal Sokratesen” gogoeta
ondarea) da zure liburuaren
izenburua. Bittor Kapanaga ezaguna
izan al da?
Ez. Sokratesen antzera, Kapanagak ez
baitzuen apenas idatzi. Zeruko Argia eta
Anaitasuna aldizkarietan noizbehinka
idazten zuen, eta liburu bakarra egin
zuen: Erroetara. Oroz gain, berbalaria
zen. Euskararen eta naturaren jabea.
Zuhaitzez eta landarez hark adina zekien inor gutxi ezagutu dut. Aurrerazalea zen haatik. Berbarako, goi-ikasketak
hasi nituenean hark debelopamendu hitza erabiltzen zuen. Guk garapen hitza
bolo-bolo erabiltzen genuen: “Erroak
garatzen direla diozue. Euskarak zentzumen naturala dauka eta horretarako
erroetara joan behar dugu”, esaten zigun etsipen apur batez. Zentzumen horrek pentsaera ezberdina eragiten duela zioen, eta horregatik “Aitaren etxea”
Urtarrilak 19, 2020

DANI BLANCO

defendatzea ongi dela, baina, “Amaren
sua” lehenagokoa dela ahaztu gabe. Batzuek bere filosofia erabili dute geroago, Jon Sarasuak besteak beste.
Hura izan duzu maisu.
Bai. Natura ezagutu dut berari esker.
Euskaldunok munduratzeko moduari jarraitzen diot haren ideien ildoan:
“Euskaldunok ez gara irla bat. Euskara erreplegatutako hizkera da”, zioen.
Europan zehar euskararen antzeko
ehundaka toponimo dago. Sardinian,
esaterako. Juan Martin Elexpuruk 500
toponimo aurkitu ditu bertan. Neroni
Grezian egonda nago: aran, ur, aratz,
artxanda… toponimoak ikusi ditut. Kasualitatea al da bat bestearen ondoan
egotea? Kausa da. Liburuan idatzi dut
horretaz guztiaz.
Joseba Sarrionandia da liburuaren
hitzaurregilea: “Erresistentzia

eta erresilientzia da Bittorrek eta
Gontzalek erakusten digutena”, dio,
besteak beste.
Sarrionandiari buruz bi hitz lehenbizi:
Joseba Habanan bizi izanda ere, gure
errealitatea –Euskal Herriaren egoera,
alegia– hain ondo ezagutzea meritu itzela da, txapela kentzeko modukoa. Idazle
handia izateaz gain, noski.
Erresistentzia eta erresilientzia gure
herriaren egoerarekin lotzen ditut: herri
batek izan nahi badu, berak izan behar
du. Ez beste inoren gauza bera egin. Katalunian hau egin dute, Eskozian beste
hori. Ongi da. Bain, guk geurea egin behar
dugu politika nahiz kultura alorretan.
Guk dugun kultura izanda, badugu zer
ikasia gure historiaz gure buruari begira
jartzeko. Inork historia badu, gure herriak du eta. Atzera begiratzea hizkuntzari begiratzea da. Baina, noski, hor ere
kortafuegoak daude. Iruña-Veleia kasua
da horietako bat. Grafitoak egiazkoak di-
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ren? Gezurrezkoak ote diren? Zergatik
ez dute begiratu nahi? Aztertu ditzatela
behingoz. Hemen patriarkalismoan bizi
gara: eliza, erakunde politiko eta unibertsitatearen aginduen ildoan. Hori aldatzeko teoriak aldatu behar dira, baina askok
nahiago du dogmatan bizi. Bittor zentzu
horretan heterodoxoa izan da. Euskal Herrian atzera begiratzeko ahalmena izan
beharko genuke, gure kulturarekiko dugun ikusmoldea aldatu behar dugu. Adibidez, hemen bertan, Urruñan, Urtubi
Gaztelua dugu: bertako Biltzen Berotzen
Bozten idazkia oso esanguratsua da. Gure
arbasoak suaren ondoan biltzen ziren.
Etxearen amatasunaren ezaugarri hori
politikan jarduteko era bat da. Ordea,
elizaren kalkoa bizi dugu politikan ere:
“Goikoek jardun eta behekoek entzun”.

Bakarlaria zara, baina Iparragirre,
Arrue edota Olentzaro musikalen
egilea ere bazara.
Soziologia egin nuen –ekonomia ikasten ere hasi nintzen, baina ez nintzen
klasetara joaten– eta euskal soziologia
nahikotxo ezagutzen dut. Bakarlari legez
hasi nintzen, baina ekoiztetxe bat montatu nuen, telebistarako saioak ere eginda
nago, bikoizketan lan egin dut. Baina, batez ere, poesia musikatuan aurkitzen dut
nire burua. Hau da, sozioak izan ditut lan
askotan eta ez dut sozio-rik nahi. Pertsona denetarikoak gaude, izaki maltzurrak

ezagutu ditut eta gaizki bukatu dut askotan. Adibidez, disko hau [Gau magikoa,
Kai, Mai, Koa musikala. Gontzal Mendibil
& Easo Txiki abesbatza diskoa eskuetan
dugu] oso ondo atera zen artistikoki,
baina arazo izugarriak izan ditugu. Zaila
da produkzioa egitea eta kantatzea, baina bide hori ere hautatu dut halabeharrez. Euskal Herria txikia da, bakarlari
bezala aukera gutxi dago. Sortzea ondo
dago, baina horrek bere etekina behar
du, lurrean jarri behar dugu burua. Utopia ondo dago, baldin proiektatzen duzuna gauzatuko badugu.

Euskaldunok kanpokoari begira
denbora lar bizi izan gara azken
hamarkadatan?
Bai eta ez... Normala da guk kanpoko gauzak hartzea eta gurera ekartzea. Edota
alderantziz, gurea kanpora eramatea.
Guk kooperatibismoa landu dugu eta oso
baliagarria izan da hemen eta kanpoan.
Bere ezaugarriak oso interesgarriak dira.
Lantegiaz harago, jendartean izaera hori
landu dugu neurri batean. Gero, bistan
da, kapitalismoan –haren izaera basatiaren eraginez– jausten gara. Hala ere, Euskal Herrian azken hamarkadatan hainbat
balore landu dira munduan barrena eramateko. Baina…
Baina…
Bittorrek esaten zuen euskaraz bakarrik
ezin genuela mundura atera. Eta halaz
ere, euskarak badu berezko egitura, pentsatzeko molde bat, filosofia bat, orain
dela milaka urte zuen bera. New Yorken
bizi den madrildar neurozirujau batek
–euskara ikasten ari da– euskara ez litzatekela bakarrik ikasi behar Euskal Herrian dio, baizik eta Espainiako eskoletan
eta Europakoetan ere bai. Hori euskaldun
batek esaten badu, destaina egiten zaio.
Atzerritar batek esan du ordea...
Zoritxarrez, kanpoko batek esan behar
du gure “griala” zein den. Sarrionandiak
ere hori esaten du. Zentzu horretan Sarri oso praktikoa da, gaur egungoa da.
Bittor zaharragoa zen, beste ikuspegi
historikoak zituen, Jose Miguel Barandiaranen laguna zen, haren zuztarretik
ibilia. Alegia, iragana aintzat hartuta, berau arbuiatu barik, bide berrietan barrena joan behar dugu.
Urtarrilak 19, 2020
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Biok diskora etorriz: Bizitzen ikastea
kantaren hitzak zureak dira –Bittor
Kapanagaren omenez egina–. Poeta
edo letraegile ere bazara.
Ez naiz poeta. Poesia gustatu zait, eta
poeten hitzak musikatu ditut batez ere.
Bizitzen ikastea Bittorren azken egunetan
berarekin bizitakoaren emaitza da, harengan bizitakoa, harengandik jasotakoa.
Ospitaletik egunero etxera itzuli eta “zer
atera dezaket nire garunetatik?”, pentsatzen nuen. Kantan adierazia berari ikasia
da. Bittor umila zen.
Poesiak zer behar du kantatua
izateko?
Sineskortasuna, barrutik ateratzea. Hunkigarria izatea. Poesia irakurtzen duenak
bere barruan zerbait mugitu dela sentitu behar du, eta kanta entzuten duenak berdin. Zerbait esan behar dizu, eta
erraza bada hobe. Adibidez, Araban bagare [Zaurietatik dario diskoko kanta]
ez da, beharbada, nire kanta hoberena,
baina sinplea den aldetik, oso erraz iritsi da jendearengana. Biok diskoan, Jose
Luis Padrón, Koldo Izagirre, Pako Aristi
eta Karmele Jaio poeten letrak musikatu
ditut, baita Ainara Mayarenak ere; poeta
berria niretzat, deskubrimendu bat. Esperantza bihotzarentzat kanta erraza da,
baina badu zerbait esanguratsua.
Zein izan dira zure lemak edota printzipioak musika ibilbidean?
Lehenik, sinetsi behar dut egiten dudan
horretan. Zure lanean sinesten baduzu,
baduzu aukeraren bat. Ez naiz modan dagoena egiten duen musikaria. Nire lemetako bat “modari ez jarraitzea” izan da.
Bakoitzak berea egin behar du. Uste dut
halakoa naizela, ni neu naiz. Neure bidea
egin behar izan dut. Noski, izan ditut nire
gorabeherak, batzuetan goian ibili naiz
eta bestetan beherean
Gorabeherak?
1983 urte aldean, lehenengo AEKanpada
egin genuen Urkiolan, atera nintzen eszenatokira kapelu batez jantzita, Frank Sinatra aire batez nonbait, eta arraioa! Euskaraz egin arren, jende askorentzat hura
sakrilegioa zen: “Orain arte abertzale izan
da eta orain horrela...”. Erredura izugarria
hartu nuen. “Banoa Ameriketara bolada
baterako”, pentsatu nuen une batez.
Aldatu al gara euskaldunok?
Bai. Garai haiek pasa ziren. Gaur egun
libreagoak gara. Baina libre izatea ez da
erraza inon, eta hemen ere ez. “Ez bazara
Urtarrilak 19, 2020

hemengoa, hangoa izan behar duzu”. Nik
ez dut inoren menpe izan nahi. Bittorrek
esaten duenez, izaerak ez dira aldatzen,
izan zinena ezin duzu ukatu, noski, izan
zinena apurka zoaz osatzen, ontzen, heltzen...
Liburuan agerikoa da zuen bion
arteko sinbiosi moduko bat.
37 urtez elkarren ondoan egon gara,
arrastiriak elkarrekin pasa ditugu... Bittor
oso abila zen, baserritarren euskara eta
izaera zeuzkan. Hiri nagusian ere ibiltzen
zen. Gabriel Aresti ezagutu nuen haren
bitartez, 15 urte nituela. Arestik idatzi
ondo egiten zuen, baina euskaraz trakets
egiten zuen. Normala garai hartan, non
eta Bilbon. Behin poema bat erakutsi zion
Bittorri: “Oso zaila da”, esan zion. Hark:
“Zaila? Ona den guztia, zaila da Bittor”. Bittorrek berriz, “Gabriel, arrautza guztiak
borobilak dira, baina borobila den oro
ez da arrautza”. Euskaltzainak ezagutzen
zituen, haiek ere bai bera. Bittor baina,
heterodoxoa zen, dogmetatik kanpo.
Bittor oso logikoa zen, baina
sinestuna. Zuk ere sinesten al duzu

beste mundu batean?
Nik beti arakatu ditut iraganeko gauzak
eta oraingoetara etorri naiz. Beste mundu
bat izango den edo ez, ez zait ardura. “Sinesten dut” edo “ez dut sinesten” esanda
ere, biak dira dogmak. Misterioa da. Fededuna al naizen? Ez! Baina esperantzaz
nahi dut bizi .
Bittor Kapanaga ezagutarazi duzu.
Nor da Gontzal Mendibil?
Barru-barrutik sortzailea naiz, gustatzen
zait sortzea, disfrutatzen dut gehiago sortzen, ematen baino. Jende aurrean jardutean baino, sortzen ari naizenean iristen
naiz klimax moduko batera. Ematea oso
ondo dago, baina sortzea beste zerbait da.
Sortzeak askeago egiten gaitu nolabait.
Askatasuna erraz aldarrikatzen dugu,
zailagoa da askatasunean bizitzea,
ordea?
Batez ere zure kabuz bazabiltza, ez bazara inoren menpe bizi gura. Askotan pentsatu dut, euskaldunok, kultur egileok
kasurako, kritikoak izan behar dugula,
kritikoagoak sistemarekin. Ez da erraza noski, gure lanari ekin eta bizi beha-
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ezagutu nahi. Mundu hori nola erakarri
gure mundura? Gure ezina eta beharra
da aldi berean.

Beti arakatu ditut
iraganeko gauzak eta
oraingoetara etorri
naiz. Beste mundu bat
izango den edo ez, ez
zait ardura. ‘Sinesten
dut’ edo ‘ez dut
sinesten’ esanda ere,
biak dira dogmak”
“Kulturgile gehienok,
musikariok barne,
gure aldetik gabiltza,
bakoitza berean,
amankomuntasunik
ez dago eta agintariek
badakite”
rra daukagu, horretarako diru laguntza
behar dugu eta hor askotan kritika eza
nagusitzen da. Sorkuntzara dedikatzen
garenok kritikoak izan behar gara eta
protesta egin behar badugu, protestatu.
Joseba Tapiak “Euskal musikarentzat
gero eta leku gutxiago dago”, esan
berri du.
Horregatik, aukera suertatzen denean,
sortzaileon egoera larria kritikatu behar
dugu. Euskal Herritik kanpoko sortzaileak kritikoagoak begitantzen zaizkit
bertakoak baino. Kritikoa azaltzea zaila
da, noski. Kulturgile gehienok, musikariok barne, gure aldetik gabiltza, bakoitza
berean, amankomuntasunik ez dago eta
agintariek badakite.
Euskal Herria askotarikoa da, bere
txikian Euskal Herri asko dago. Ni Gorbeiaren magalean jaio nintzen, Bilbotik
oso hurbil. Euskaldunok ghettoan bizitzeko arriskuan egon ginen. Gaur egun,
zorionez, Bilbon euskaldun asko dago,
zorigaitzez baina, gehienek ez dute bizi
euskalduntasuna. Bilbon euskalduntasuna ghettoa da. Cortes Inglés eta Fnac
dira nagusi. Gehiengoak ez du bizi euskalduntasuna, euskal musika ere ez du

“Bilbo euskaldunduko dugunean
salbatuko omen da euskara” esaten da.
Euskal letretako askok esana da hori.
Federico Krutwigek zioen “Neguriko
jendeak euskaraz egiten duenean aurrera aterako da euskara. Edota Brigitte
Bardot (orduan famatua) euskaldun batekin maiteminduko balitz eta euskaraz
egingo balu, euskara salbatuta legoke”.
Gaur egun ere, ospeak eta modak agintzen dute. Gazteek
euskaraz egiteko,
zorionez edo zoritxarrez, euskarak modan egon
behar du. Gaurkotasuna behar
du euskarak.
Nola egin
modazko?
Jakingo banu.
Neroni Bilboko
lehen euskaltegian aritu nintzen irakasle,
Uribarrin. Gaur
egun, 15-16 urteko gazteek ez
dakite nor den,
ez Ruper ez Mikel Laboa, ez
Jose Maria Iparragirre ere
noski. Orain gutxi, Berbagune-an ari ginela, gazte bati galdetu nion euskaraz
egunero ez egitearen arrazoia: “Euskara
arraroa egiten zait, arraroa naiz euskaraz”. Nola aldatu izaera hori? Gazte askok badaki baina ez du erabiltzen. Horra
arazoaren koska. Nola seduzitu gazteak
euskaraz bizi daitezen? Erraza da galdera egiten, eta zaila erantzuten.

ko bat izan dugu. Batua gehienbat gipuzkeratik garatu izan denez, guk euskaraz
trakets egiten dugula barneratu dugu,
hori sinetsi dugu. Horretan telebistak
eragin handia izan du. Batuarekin gertatu
da, bizkaitarrek uste izatea besteek euskara jasoagoa egiten zutela. Lauaxetak
bizkaiera egiten zuen, jasoa, baina haren garaiaren ostean bizkaitarra kikilduz
joan zen. Nik Bizkaian bizkaieraz egiten
dut bizkaitarrekin, eta Zeanurin hikan
egin ere. Orain apur bat aldatu da joera,
bizkaieraren egoera ari da hobetzen.
Bizkaitarra izanagatik, Araba hurbil
izan duzu betiere. Azken
diskoaren Ama Gorbeia
kanta lekuko.
Gorbeia aurre-aurrean izan
dut betidanik, horregatik diot:
“Ama, sabel haurdun baizinan
Gorbeia urteetan ikusi zaitut
aurrez aurre, inoiz zahartzen
ez zaren horretantxe”. Gorbeia
h a u rd u n i ku s te n
dut, beti fruituak
ematen. Niretzat hilezkorra da.
Gorbeia Bizkaia
eta Arabako bost
herrietako lurraldeetan dago. Bizkaitarra naiz, baina
aitaren aldetiko arbasoak arabarrak ziren. Arabako mugan
dago ere Otxandio
[Kapanagaren sorterria], baita Aramaio
ere. Han sortu genuen Araban bagare
kanta. Bittor Kapanagak ikusiko balu
Araba egun, zinez poztuko litzateke. “Ez
gara zazpigarren alaba, lehena gare”,
zioen. Araba nola egon den eta euskara
nola berpiztu den ikusita, ez gara ezkorrak izan behar.

Duela 45 urte idealizatu genuen
Euskal Herria, zelan ikusten duzu
gaur egun?
Baikorra naiz. Euskara behar edo nahi
beste aurreratu ez bada ere, konparatzen badituzu garai hura eta gaurkoa,
aldea itzela da. Bilbon inor euskaraz entzuten bazenuen, burua bueltatzen zenuen. Eta Gasteizen? Ni Kanpezun egon
naiz kantatzen berriki. Duela 45 urte
nork egiten zuen bertan euskaraz?
Zeanuritarra izanda, zer iritzi duzu
bizkaiera gehiago erabili ez izanaz?
Bizkaitarrok, oro har, konplexutxo moduUrtarrilak 19, 2020
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Lukiek, musika taldea

Egiten duguna
unibertsala da, ez du
bertako markarik
Xabier Burgaña Mazkiaran

Azeri-azerian iritsi zaigu
Lukiek talde mungiarraren
opera prima. Lau urtez
zuzenekoak ematen ibili
ostean, udaberrian estudiora
sartu eta uda pasata argitaratu
zuten Lukiek #1 izeneko
diskoa. Bertan, Josu Ximun
Billelabeitia (gitarra), Antton
Goikoetxea (baxua) eta
Christian Rodriguezek (bateria)
osatutako hirukoteak urte
hauetan ondutako hamahiru
abestiko bilduma osatu du.
Diskoa aurkezteko kontzertu
andana ari dira ematen, eta
azaroaren hondarrean eman
zuten emanaldi baten aurretik
izan genuen tartea Josu Ximun
eta Christian taldekideekin
solasean aritzeko.
Lehen kontzertutik lau urte igarota
atera duzue lehen lana. Zein ibilbide
izan duzue?
Josu Ximun Billelabeitia: Hasi ginenean
taldeak uztartzeko arazoak genituen, deUrtarrilak 19, 2020

imanol ibm

nok geundelako beste proiektuetan sartuta. Lukiek proiektu paraleloa izan da, eta
azken urte honetan hartu du indarra.
Christian Rodriguez: Taldeak funtzionatzen zuela eta jendea gerturatzen hasi
zela ikusi genuenean konturatu ginen aurrera egin genezakeela. Proiektuak uztartzen jakin dugu, eta kontzertu asko eginez
gogaitu baino, nahiago genituenak aukeratu ditugu. Azken urtea biziagoa izan da
eta estudiora sartzea erabaki dugu.
Diskoak 90eko hamarkadako kutsu
nabarmena dauka. Nondik datorkizue
eragin hori?
J. X. Billelabeitia: Hirurok gara musika mota ezberdinen zaleak, denetariko
erreferentzia muturrekoak ditugu, eta
hori diskoan ikusten da. Dugun puntu
amankomuna 90eko hamarkadako musika da. Lukiek hortik abiatzen da, nahiz
eta gero beste ukitu batzuk sartzen dizkiogun. Abestiak anitzak dira, lau urtean
egindako abestiak sartu ditugulako, baina dena da Lukiek.
C. Rodriguez: Diskoak batasun bat dauka.
Xabier Egiarekin grabatu duzue El
Tigre estudioetan. Nolakoa izan da
prozesua?
J. X. Billelabeitia: Hasieran denok elkarrekin grabatzeko asmoa genuen, zuzeneko asko jo ondoren hirurok elkarrekin
genuen soinua gustuko genuelako. Baina
behin estudioan proba egin genuen, eta
pistaka grabatuz bateriaren soinua gustatu zitzaigun. Gainera, horrek gitarra

asko grabatzeko aukera ematen dizu,
gitarra murru bat osatuz. Xabi Egiak
90eko hamarkada bizi izan zuen eta uste
dugu gure diskoa grabatzeko gogo handia zuela, azkenaldian indie musika asko
grabatzen ari baitzen. Taldearen esentzia ondo hartu du.
Hitzetan istorioak, kritikaren bat, hitz
jokoak... aurki daitezke.
Zerk inspiratzen ditu?
J. X. Billelabeitia: Oso anitzak dira zentzu horretan. Batzuk azalekoagoak dira,
beste batzuk pertsonalagoak edo apur bat
korapilatsuagoak. Askotan, ikusten dudan
irudi bat deskribatzea gustatzen zait, era
abstraktuan. Bestalde, fonetikarekin jolastea oso gustuko dut. Konposatzean asmatutako ingeles moduko batean abesten
dut, eta bokal jakin batzuen konbinazioa
gustatuz gero, hitzak idaztean euskaraz
bokal horiekin kointziditzea bilatzen dut.
Azkenean, ahotsa beste instrumentu bat
da, eta adibidez pasarte bat “F”-arekin
abestuta, agresiboa geratzen da. Lasaiagoa izatea nahi baduzu, beste era batera
abesten duzu. Guzti horrek eragina duela
uste dut. Batzuetan ez baitakizu abesti
batek zergatik duen indarra, baina fonetikaren agresibitatean egon daiteke.
Ximon Agirrek egin dizue diskoaren
diseinua, eta bertan abestietako
erreferentzia ugari daude. Zer
harreman izan duzue berarekin?
J. X. Billelabeitia: Dena astebetean egin
zuen, erlojuaren kontra. Putoamoa da.
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Berak letrak eskatu zizkigun, eta gustuko zituen irudiak aukeratu eta islatu egin
zituen. Oso ondo ulertu zuen guk nahi genuena. Oso arina da lanean, eta guk adierazten geniona berehala hartzen zuen.
Autoekoizpenaren bidetik jo duzue.
Lan handia eskatzen al du?
C. Rodriguez: Lan handia du, baina
nahiko atsegingarria da. Niri pertsonalki asko gustatzen zait, punketik eta autogestioaren mundutik nator, eta ideia
hori jarraitu nahi nuke ekonomiaren kudeaketan zein ekoizpen musikalean, bai
eta talde gisa egin behar dugun horretan
ere. Noski, ondo dator laguntza izatea
bai kontzertuetarako kontaktuak eskuratzeko, baita beste arloetan ere. Baina
ikusi izan dugu jende asko bere gauzen
gaineko kontrola eta boterea galtzen horrenbeste delegatzeagatik, eta ez dugu
nahi guri hori gertatzerik. Horregatik, gu
arduratzen gara gure gauzez, eta horrekin pozik gaude.
Kontzertuak batez ere gaztetxe eta
areto txikietan ari zarete ematen.
C. Rodriguez: Euskal Herrian dagoen
gune autogestionatuen eszena babesten
dugu, baina besteari muzin egin gabe.

Bateragarri eta beharrezko ikusten dugu
gainerakoek bezala areto handiagoetan
jotzea. Ez gara ari jaialdi handietan jotzen, horrek profesionaltasun eta konpromiso maila handiagoa eskatuko liguke. Baina espero dugu hori ere iristea.
Baduzue harremanik beste
taldeekin?
J. X. Billelabeitia: Harreman ona dugu
beste taldeekin, batez ere Mungiakoekin.
Bertan talde pila dago: Sua, Toc, Senda,
Belako, Wicked Wizzard... Ondo dago,
zeren beste taldeetako jendea gure kontzertuetara etortzen da, eta gu joaten
gara euren kontzertuetara. Zirkulu bat
da azkenean; eta oso positiboa da hori
herri batentzat, datorren jendearentzat,
ikustea zenbat talde sortu diren. Gero,
asko laguntzen dugu elkar, eta haiekin
jotzea gozamena da, konfiantza handia
dagoelako.
Madrilen ere aurkeztuko duzue
diskoa [abenduaren 5ean jo zuten
bertan]. Euskara hutsez abesten
duten taldeek Euskal Herritik
irteteko aukera handiagoak dituztela
uste duzue orain?
C. Rodriguez: Egiten duguna unibertsala

da eta ez du bertako markarik. Niretzat
plus bat da euskarazko abestiak egitea.
Gainera, hirugarrenez goaz Madrilera.
J. X. Billelabeitia: Baina egia da hizkuntzen muga hor dagoela. Esaterako, talde
frantsesak hemen ez dira talde anglosaxoiak bezain ezagunak, espainolak ere
ez Frantzian. Bestela ere, guk ez ditugu
talde katalan asko ezagutzen. Espainiako
Estatuan, zentzu horretan, egiteko asko
dagoela uste dugu. Gure kasuan bost axola zaigu hizkuntza. Kontzertu bat ikusi
eta taldea gustuko badugu, gero jabetuko
gara hitzez. Fonetikari ematen diot garrantzia. Ahoskera nagian eta arrastaka
abesten dut, eta letrak introspektiboak
direnez, hasiera batean jendeak ez du
garbi ulertzen. Gera daitezela unibertsalagoa den zerbaitekin, ahotsa beste
instrumentu bat baita.
Behin bira bukatuta zein asmo
duzue?
C. Rodriguez: Bira ez da amaitzen, eta
ideia Euskal Herrian jotzen jarraitzea
da, baita bisitatu gabeko lekuetara bidaiatzea ere: Galizia, Andaluzia, Katalunia, Asturias... Furgoia hartu eta jotzen
jarraitu nahi genuke, baina presa eta
presiorik gabe.
Urtarrilak 19, 2020
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LIBURUA

Hausnartzeko gonbidapena

Euskal Herria 2050

Askoren artean
Gatuzain, 2003
ARITZ GALARRAGa

U

rtea bukatzen delarik ohikoak izaten dira atzera begirako, balantze,
zerrendak. Zer esanik ez bukatu
den urteak hamarkada aldaketa badakar. Gutxiago izaten dira urte berria
hastearekin batera aurrera begirako,
iragarpen, proiekzioak. Baina literaturak badu hor bide bat, etorkizuna irudikatzekoa, sarri distopia forman egiten
dena, hau da, fikziozko etorkizun aski
oker baten errepresentazioan. Ez dira
asko halako literatur emaitzak gurean,
eta akaso horregatik da ohargarri Euskal Herria 2050 liburu kolektiboa.
2003an argitaratua, gisako bildumek
izan ohi duten nahas-mahasa da emaitza, bai egileei dagokionez –ezagunak
zein ezezagunak biltzen ditu–, bai testuei dagokionez –gehienak dira ipuin,
Urtarrilak 19, 2020

baina bada poema, are komikirik–, bai,
zer esanik ez, liburuko testuen interesari dagokionez. Egile batzuk osoki lotzen
zaizkio argitaldariak jarririko erronkari:
“Gai honen inguruan zure ikusmoldea
eta projekzioak libreki lantzea eskatuko
genizuke”. Beste batzuk gehiago azken
esaldi honi: “Edo zuk nahi duzun beste edozer”, –Gotzon Garateren ipuinak
zer du gure etorkizuna irudikatzetik?–.
Gaiari gehien lotzen zaizkionak dira interesgarrien, akaso irakurlearen espektatibengatik. Itxaro Bordarena ez da biribila, baina kurioski agertzen digu giza
alienazioa ardatz duen etorkizun negatibo bat. Biribilagoa da Iban Zalduarena,
biribilena –ipuin honegatik bakarrik merezi du bildumak–, migrazio desberdinak hizpide. Eneko Bidegain eta Maritxu

Lopeperenek, ustez 2050ean kokatuta
egonagatik, antz handiegia dute dagoeneko intuitzen dugun munduarekin.
Baina, urtea aldatu dugun honetan,
hamarkada, batek bakarrik aipatzen du
abiatu berri duguna, XXI. mendeko 20ko
hamarraldia. Luzien Etxezaharretak,
ez oso baikor noski: “2020 urte horietan ikaragarriko izurriteek jo zituzten
munduko bazter batzu”. Eta ez osasun
arloan bakarrik: “Euskal Herrian gertatu zen talde armatu batzu sortu zirela
(...) Madrile eta Parise erasotuak izan
ziren arma kimikoen bidez (...) Gipuzkoa
osoaren deportatzea izan zen kapitulu
lazgarrienetarik”. Ipuin distopikoa hau
ere –hori desio, behintzat–, eta horrexegatik gure orainaz ere hausnartzeko
gonbidapena.
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MUSIKA

Emozioen txirrista

Metamorphosis

Arima

Bonberenea Ekintzak, 2019
Paule Bilbao, Josu Gonzalez eta Gontzal Bilbao
dira Arima taldeko kideak.

Joxi Ubeda Goikoetxea

P

aule Bilbaoren proiektua da Arima.
Bere behar emozionalak eta sentimentalak modu ezberdin batean
azaleratzeko helburuarekin sortu duela
dio. Kanten bidez. Horrela, Arimaren
lehen diskoan dauden lau kantek bidaia
pertsonal eta berezi batzuetara eramaten dute entzulea, intentsitate eta erritmo aldaketekin, une batzuetan bizitasun eta tentsio handiarekin, eta lasaiak
eta etereoak diren beste une batzuetako
leuntasunarekin. Pasarte batzuetan melodia politak entzun daitezke, xarmagarriak, eta beste zati batzuk oso indartsuak dira, bortitzak. Emozioen txirrista
moduko bat, azken batean. Emozioek
gainezka egiten dute, Paulek abesten dituen doinuen bidez eta bere oihuen eta
aieneen bidez, erreberberazioarekin,

eta gitarrak, baxuak eta bateriak ongi
lagunduta. Gitarra indartsu aritzen da,
distortsioarekin, eta fintasunarekin ere
bai, marrazki eta ukitu politak egiten,
eta azpimarragarria da baxuak eta bateriak osatzen duten oinarri sendoa, zehatza eta trinkoa. Taldekideak arreta handiarekin aritu dira kantak moldatzen
eta biribiltzen, xehetasunekin, feedbackekin eta bestelako zaratatxoekin.
Post-rock, dream-pop eta shoegaze
estiloen eragina dutela onartzen dute,
baina ongi uztartzen eta bereganatzen
dituzte, beren erara jotzeko eta barruan
dutena ateratzeko.
Metamorphosis hamar hazbeteko binilozko diskoa da, baina kantak diskoaren karpetaren barruan dagoen CDan
ere entzun daitezke. Paule Bilbao (gita-

rra eta ahotsa), Josu Gonzalez (baxua)
eta Gontzal Bilbao (bateria) taldekideak
lagun hauekin aritu dira diskoa egiteko:
Karlos Osinaga Txap (grabazioa, nahasketak, ekoizpena, masterizazioa eta
ahotsa) eta Ibon Bilbao Topo (ahotsa).
Halaber, Paulek berak egin du diseinua
eta maketazioa, eta diskoaren mamia
ederki jantzi eta osatu du.
Paule, Buenas Tardes Comandante taldean aritutakoa da; Josuk, berriz, Indian
Feathers taldearekin jotzen du; eta Gontzal, Ama Say eta Zein? taldeetan aritua
da, eta gaur egun La-La Perez taldearekin
jotzen du. Hiruek Arimarekin egin duten
diskoa ederra da, hunkigarria. Kantak
behin baino gehiagotan entzutea komeni
da, eta ahal izanez gero, zuzenean, taldearen jendaurreko emanaldi batean.
Urtarrilak 19, 2020
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Jirafak jauregian
DABI PIEDRA

I
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Noiz: Urtarrilaren 26ra arte
Non: Bilboko Rekalde Aretoan

Rekalde Aretoa

gnacio Goitia artista bilbotarraren
obra ezagutzen ez duenak sorpresa
handia hartuko du Rekalde aretotik
osteratxoa egiten badu, orain arte bisitari bakar bat ere epel utzi ez duen erakusketa Bilbo erdiguneko galeria horretan baitago, urtarrilaren 26ra arte. Esan
daiteke Goitiak xehetasun handiz margotzen dituela munduko eraikin arranditsuenak, formatu handiko koadroetan,
errealismo koloretsuz. Esan daiteke, halaber, animaliak pintatzeko zalea dela,
jirafak, elefanteak eta zaldiak.
Kontua da elementu horiek koadro
berean uztartzen dituela, naturaltasun
osoz, ezinezkoak diren eszenak bene-benetakoak balira legez agertuz. Jauregi
dotore bateko egongela apainduan pare
bat jirafa hormetako koadroak begira-

IGNACIO GOITIAREN
KOADROAK

tzen egon daitezkeela sinesgarri egiten
zaio ikusleari, hain dira irudi errealistak.
Edo hiri hutsetako kale geometrikoetan
zaldun ingelesak, txakur eta guzti, harro-harro paseoan.
Maiz bidaiatzen du Ignacio Goitiak;
hiri handiak, giro berriak ezagutzea
atsegin du. Bidaietan ikusitako guztia
xurgatu, eta itxuraz absurduak diruditen
eszenetan nahasten du. Ezarritako ordena artearen bidez apurtzeko gogoa du,
sinboloei, arkitekturari, hirietako espazioari eta botereari alternatibak bilatzen
dizkie, teknika klasiko eta landuari uko
egin gabe.
Aukeratzen dituen figurak koadroz
koadro eramaten ditu, eszena desberdin
baina errepikakorretan. Jirafak daude
serie batean, Amerikako Estatu Batue-

tako telesailetako itxura duten poliziak
beste batean, pertsonaia aristokratikoak, larruzko arropaz jantzitako gizon
erdi biluziak... Azken horiek Kaliforniako
San Frantziskon ikusitako Folsom Street
Fair topaketan ezagutu zituen; haien naturaltasun eta desinhibizioak liluratu
egin zuen Goitia. Koadroetan, lasai asko
ageri dira kalean hizketan, museoan zein
jauregiko alfonbra garestiaren gainean,
guztiz integraturik.
Izatez, atzera begirako erakusketa da,
Ignacio Goitiak 1988tik gaur arte egin
duen ibilbide artistikoaren lagin esanguratsua bildu baitute Rekaldeko arduradunek, Goitiaren beraren laguntzaz. Artista
honen estilo bitxia eta koadroetako detaile harrigarriak ezagutzeko aukera paregabea da, eta, gainera, sartzea doan da.
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EGILEA i Ana Zambrano

Puzzlea
Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta
Martzela Abarzuzak, liburu-saltzaileak, esandako
esaldi bat irakurriko duzu.
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Sudokuak

5x5

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

Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.
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1. Bidegunea, tartea. 2. Errape. 3. Desira,
gogoa. 4. Hitz baten jatorrizko erro.
5. Ebakitako gariaz egiten den sorta.

5
4
7
8 1

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

Ebazpenak

6. ZERRAUTS.
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HIzki berak: 1. SUTAUTSA, 2. SUSTRAIA, 3.

KUTSUDUN, 4. HANTUSTE, 5. SINESTUN,
Azaoa.
5x5: 1. Gunea, 2. Ugatz, 3. Nahia, 4. Etimo, 5.
daiteke.”
bizitzaren edozein momentutan gerta
irakurketarekin zaletzeko eta hori
liburua aurkitzea ezinbestekoa dela
Puzzlea: “Sinetsita nago norberak bere
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Carme Salvador
Inpunitatearen kontra

"Guillemen memoriaren
borrokari eusten diogu
eskuin muturraren
gorakada eteteko"
Eskuin muturreko gazte talde batek 1993ko
apirilaren 11n labankadaka hil zuen Guillem
Agulló gazte antifaxista, Montanejosen (Valentzia).
Gurasoen borroka abiapuntu hartuta, Agullóren
memoria aldarrikatzen duen filma estreinatuko du
2020an La Lluita Continua egitasmoak. Duela 26
urte eta erdi semea lapurtu zioten Carme Salvador,
Agullóren ama, ekarri dugu Argi Kontrara.
Saioa baleztena

Bizirauteko borrokan
"Guillem semea lapurtu zidatenean
hartu nuen kontzientzia politikoa. Ordura arte senarra zen inpunitatearen
kontra borrokatzen zuena. Egia esan,
azken urteetan justizia egitearen aldeko borrokan eta semea galtzeak eragin
didan minean hain sartuta egon naiz,
oroitzapen gutxi dudala. Oso gogorra
izan da, senarra depresioan erori zen eta
nolabait familia aurrera ateratzeko indarra nik izan nuen hasieran. Gero, aldiz,
ni erori nintzen eta senarrak eta alabek
lagundu zidaten altxatzen. 26 urte eta
erdi pasa ondoren, aldiz, bizitza baikortasunetik bizitzen ikasi dut".
Urtarrilak 19, 2020

jordi borràs

Zer deritzozu La Lluita Continua
egitasmoari?
Kontuan hartuta gaur egun gazte
asko daudela gure semearen erailketa bizitu ez zutenak, egitasmoa garrantzitsua da, gu heldu ezin garen
jende askorengana iritsiko delako.
26 urte pasa diren arren, ezinbestekoa da gure borrokaren oihartzuna
egitea.
Filmaren ekoizleek familiaren
ikuspegia aukeratu dute
abiapuntutzat.
Erabakigarria izan da abiapuntu hori
aukeratzea. Pertsonalki, bitxia iruditzen zait, beti esan izan baitut nik
ez dudala merezi aitorpenik egitea…
Tira, semea lapurtu zidatenetik, borrokan ez bazen, ez nuke beste modu
batera bizitzen jakingo. Semea hil zutenetik nire erronka izan da bere bizitza eta heriotza politikoak izan zirela
aldarrikatzea: Guillem bere ideiengatik hil zuten, eta justiziak zein parte
interesatuek saldu nahi izan zuten
gazteen arteko liskar bezala. Hori deseraikitzea ezinbestekoa da.

Hitz egin dezagun epaiketaz.
Nola bizitu zenuen?
Beti gogoratuko ditut hiltzaileak iltzatzen zizkigun begiradak. Inongo
lotsarik gabe. Argi utzi zuen egindakoaz erabat harro zegoela. Auzitegiak
ezin hobeki tratatzen zuen gainera,
eta guk hasieran esperientziarik ez
genuenez, justizia egingo zela sinetsi
genuen. Baina epaiketaren lehen hiru
egunak pasa zirenean konturatu ginen auziak itxura txarra zuela.
Auzipetu bakarra Pedro Cuevas
izan zen. Sententziak hamasei
urteko kartzela zigorra ezarri zion
arren, lau urte espetxeratuta egon
ondoren aske utzi zuten.
Bai, eta gerora, Alianza Nacionaleko
[espainiar alderdi neonazia] zerrendaburua izan zen, justiziari erakutsi zion idealak zituela, eta ondoren,
Panzer auzian epaitua izan zen. Baina
ez zuten epaitzen jarraitu nahi izan,
ikertua izateko arrazoirik ez zegoela argudiatuz. Gaur egun bizitzen ari
garena ikusita, askotan galdetzen diot
nire buruari nola uler daitekeen nire
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"beldurra galtzen lehenak gu izan ginen, bera erail ondotik ez genuelako bertzerik. Nork borrokatuko zuen bestela?".

semearen hiltzaileak lau urteko kartzela
zigorra betetzea bakarrik eta, aldiz, Kataluniako politikari espetxeratuek zigor
handiagoak izatea, bozkatzea ahalbidetzeagatik. Antza, hori da demokrazia Espainian…
Uste duzu justiziak irakurketa
desberdinak egiten dituela, batzuen
eta bertzeen ideologiaren arabera?
Noski, Altsasuko gazteekin ere antzeko zerbait gertatu da. Gertutik jarraitu
dugu. Gure elkartasuna dute, eta badakigu zeinen gaizki pasatzen ariko diren.
Gertakari berdina desberdin ikertzen
dute batzuen eta bertzeen artean. Justizia oso zorrotza da batzuekin eta malguegia beste batzuekin.
Gauza bera gertatuko litzateke gazte
antifaxista batek eskuin muturreko
gazte bat hilko balu?
Inola ere ez. Gure semearen auzia isildu
nahi izan dute, baina biktima polizia edo
eskuin muturrekoa denean beste jarraipen bat izaten dute epaiketek, zalantzarik
gabe. Berriz diot, Altsasuko gazteen epaiketa ikusi besterik ez dago.

Azken urteetan Guillem Agulló
borroka antifaxistaren ikur bilakatu
da, Valentzian eta Espainiako
Estatuan.
Egia esan, Valentzian ez zen interesik
egon hasieran, eta aldiz, Katalunian bai.
Mugimendu hau erabakigarria izan da
gu bakarrik ez sentitzeko. Hein batean,
Guillemen borroka bizirik mantendu da.
David Fernàndezek esaten duen bezala,
gure semea mugimendu antifaxistaren
hazia izan zen.
Anitzetan erran izan duzue seme
bat galdu zenutela, baina hamaika
jaio direla Herrialde Katalanetan.
Babestuta sentitu al zarete urte
hauetan guztietan?
Lehendabiziko urteetan ez. Bakarrik
sentitzen ginen. Baina poliki-poliki, mugimendua pizten hasi zen eta beldurra
bandoz aldatu zen. Are gehiago, beldurra galtzen lehenak gu izan ginen, bera
erail ondotik ez genuelako bertzerik.
Nork borrokatuko zuen bestela?
Eta erakundeek babestu zaituztete?
Inola ere ez. Azken urteetan saiakeraren

bat egon da kontzientzia garbi edukitzeko. Valentzian eskuinari zaion beldurra
handiegia da oraindik, eta beraz, ez dute
sekula gai honetan sartu nahi izan.
Justizia egiteko beharra duzue?
Auzi hau ezin hobeki apainduta utzi
zuten garai hartako eskuin muturreko epaitegiek, beraz ez dute justiziarik
egingo. Baina guk gure borroka irabazi
dugu, gaur egun edonork dakielako gure
semearen hilketa politikoa izan zela, eta
ez gazteen arteko liskar bat, sententziak
adierazi zuen bezala. Guillemen memoriaren borrokari eusten diogu eskuin
muturraren gorakada eteteko. Asko gara
eta garrantzitsua da elkartuta egotea.
26 urte pasa dira. Eskuin muturra
goraka doa munduan zehar,
Espainiako Gorteetan 50 diputatu
baino gehiago dituzte. Zer deritzozu?
Beldurra ematen du, baina azken finean,
beti egon dira hor: orain VOX alderdia
da, lehenago PP edo Ciudadanos. Berdinak dira, eta gorrotoaren mezua ere aspalditik zabaldu nahi izan dute. Orain,
egia da, ausartago ari dira.
Urtarrilak 19, 2020
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Elizak dio: “Ez dibortziatu, ugaldu
zaitezte… eta gero umeak guri ekarri”

Guraso sexualki osasuntsuak izateko,
hainbat gomendio eman du Ratzinger
Izeta gotzain katodikoak. “Lehenbizi,
noski, ezkondu egin behar zarete. Ondoren oheko agerkunde magikoa egunero
egin behar duzue aita-seme eta izpiritu santua pito puntan sentitu arte, nahi
beste jarrera biblikotan, baina deabruaren obra diren kondoirik gabe beti. Eta
ondoren, seme-alabak gai direnean kaka
gainean ez egiteko, guri ekarri behar diz-

kiguzue, zeren eta bestela masturbatzen
ikasiko dute eta orduan bai akabo, ez
dute sekula gogorik izango sexua beste pertsona batekin praktikatzeko. Gurekin salbu izango dira, ez XVideos, ez
PornHub, ez Chaturbate eta gainerako
pornogune maliziosoak… vade retro!”
“Zer? Zelan? Ea nolatan ezagutzen ditudan webgune antidemokratiko horiek?
Bueno, badakizu, badut eliztar bat tartean
behin konfesatzera datorrena eta…”.

SAREAN ARrANTZATUA

Moztutakotaolaranzko
bidea

Munduko zonalderik
arriskutsuenak

Oskar Matuterekin jeloskor,
ezker abertzaleko bikote heteroetako
gizonak krisian sartu dira
Joan den astean Espainiako Kongresuan
Oskar Matutek emandako hitzaldiaren
ondoren, ezker abertzaleko bikote heterosexualen artean eztabaidak ugaritzen
ari dira eta zenbait kasutan hausturak
ere eragin ditu. Hori gertatu zaio, adibidez, Oiartzungo 40 urte inguruko bikote
bati: “Zuk zergatik ez dizkidazu dagoeneko horrelako gauzak esaten?”, galdetu
zion Iraultzak Aritzari, telebistaz Matute
ikusten ari ziren bitartean. Honek eranUrtarrilak 19, 2020

tzun zion “ez dela hainbesterako”, “Jon
Idigoras, hura bai zela ona” eta “Matute
Madrazoren Ezker Batukoa zen duela
gutxi arte”. Eta orduan, ekaitza lehertu
zen: “Zutik Euskal Herriaz geroztik ezezagun batekin bizi dela esan zidan eta ni,
gauzak hartuta, Volkswagen Californiara
etorri naiz bizitzera”, esplikatu du Aritzak. “Kana batzuk tindatzekotan nago,
ea horrela Iraultza pixka bat goxatzen
den”, gaineratu du.

