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klima aldaketarekiko 
eszeptikoa den scott morrison 
liberal-kontserbadoreak irabazi 
zituen australiako hauteskundeak 
maiatzean. klima aldaketaren ondorio 
bortitzak pairatzen dituenak nolaz ez 
dio botoa ematen krisi ekologikotik 
ateratzeko neurriak proposatzen 
dituen hautagaiari? galdera hauek 
eta itxaropen-izpia planteatzen ditu 
Jenofa Berhokoirigoinek osatutako 
Net Hurbilek.
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28 pertsona hil dira dagoeneko Australiako su-
teetan. 80.000 kilometro koadro kiskalita, Irlan-
dako irla baino lur eremu handiagoa. Sydneyko 
unibertsitateak egindako kalkuluak harridura eta 
amorrua zabaldu ditu munduan barrena: 1.000 
milioi animalia baino gehiago hil du suak. Bien 
bitartean, Scott Morrison presidente ultrakatoliko 
eskuindarrak suteak jainkoen obratzat hartu ditu. 
Eta sua basoetan ez ezik herritarrengan ere piz-
tu da, baso-suteen eta klima aldaketaren arteko 
lotura eginez. Hala ulertu dute askok eta askok 
eta milaka lagun kalera atera dira egunotan ne-
gazionismo klimatikoaren eta Australiako Gobernu 
atzerakoiaren aurka.

  B.Hemmings / getty        aXier lopez

1.000.000.000
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Osasunaren zuzendaritzako sei kide ohi, Betis taldeko hiru jokalari ohi eta 
higiezinen sektoreko bi agente deitu dituzte deklaratzera, bi futbol partida 
erosi izanarekin lotuta. 

Nafarroako Auzitegiko 2. aretoan abiatu da epaiketa. Fiskaltzak 3 eta 14 urte 
arteko espetxe zigorra eskatzen du hamaika auzipetuentzat, ustez bi partidaren 
emaitzak adosteagatik; eta Osasunako kargudun ohien kasuan, delitu horri gehitu 
behar zaizkio bidegabeko jabetzea eta dokumentuak faltsutzea.

Zehazki, 2013-14 denboraldiko bi partida daude jopuntuan: Betis-Valladolid 
eta Osasuna-Betis. Ustez, Osasunak 650.000 euro ordaindu zizkien Betiseko hiru 
jokalari ohiri –Antonio Amaya, Jordi Figueras eta Xavier Torresi–. 400.000 euro 
Betisek Valladolid garaitu zezan, eta Betisek Osasunaren aurka gal zezan.

VIZcAy, ARcHANcO... 11 AUZIPETU OROTARA
Amaya, Figueras eta Torresekin batera, auzipetuen aulkian eseriko dira, batetik, 
Alberto Nolla eta Cristina Valencia higiezin agenteak; eta bestetik, Osasunaren zu-
zendaritzako sei kide ohi: Ángel Vizcay kudeatzaile ohia, 2012-2014 artean presi-
dentea izan zen Miguel Archanco, haren zuzendaritza batzordeko hiru kide (Juan 
Pascual, Txuma Peralta eta Sancho Bandrés), eta Osasuna Fundazioaren presi-
dente ohi Diego Maquírriain. Fiskaltzak 14 urte eta 4 hilabeteko zigorra eskatzen 
du Vizcayrentzat; 14 urtekoa Archanco, Pascual, Peralta eta Bandresentzat; eta 3 
urtekoa Nolla eta Valenciarentzat.

Bidegabeko jabetzari dagokionez, epaile instruktoreak dio Osasunako zuzen-
daritzako kideek gutxienez 2,2 milioi euro atera zituztela klubaren kontuetatik 
asmo deliktiboekin, edo zertarako baliatu ziren justifikatu gabe. Osasunak, aku-
sazio partikular bezala ari denak, dio 2,5 milioi euro baino gehiago atera zituzte-
la. Archancok, era berean, Vizcay salatu du, dokumentu batzuetan bere sinadura 
faltsutzeagatik.

  jon torner zaBala

Osasunako 
zuzendaritza ohia, 
auzitara

Ikastetxe parean 
errepIdeak eta autoak 
Izan ordez, elkartzeko/
jolasteko/hItz egIteko/
Irakurtzeko... espazIoak 
bagenItu? eskola 
bakoItzaren aurrean 
plazak egIngo dItu 
bartzelonako udalak. 
haurren neurrIra 
pentsaturIko hIrIak, hIrI 
osasuntsuak dIrelako

@mikelgi

euskarazko WIkIpedIak 
350.000 artIkulu dItu! 
350.000. artIkulua 
“dardarIna” Izan da, 
parkInsonarI lotutako 
euskal mutazIo bat

@euWikipedia

turIsmoa IkuspegI 
merkantIlIstatIk garatu 
duten hIrIetan, bertakoek 
beraIen espazIoak 
berreskuratzeko bataIla 
hasI dute dagoeneko. 
eta gu?

agus rodriguez
Irutxuloko hItza

kaIxo, ertzaIntza! zuen 
donostIako ondarretako 
ertzaInetxean Inork ez dakI 
euskaraz. jakIn ezazuen. ez 
horregatIk

@izaskunarandia
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Humanitatearen une gorenak ez Hanka ez Buru

aritz galarraga

  adur larrea
www.adurlarrea.com

“EsPaiNiako goBErNUak iragarriTako igoEra 
oso UrrUN dago gUrE EskaErETaTik”

Igerilarien gorputzak

Informatiboek esan dute, ikustea merezi duen informatibo 
ia bakarrak, behintzat –Iparraldearen orenaz ari naiz, nos-
ki, ironia izpirik gabe–: euskaldun bat izan da aurten gure 

ordezkari Mister France lehiaketan. Euskaldun, ezen ez soilik 
euskal herritar, gainera Miarritzeko. Eta kirol entrenatzaile. 
Coach, zehatzago. Masa muskular gehiegi lehiaketarako, nahi-
ta galdu behar izan zuen –badakizue, ohikoan egiten ditugun 
gauza horiek–. Halere, fisikoa ezinbestekoa dela ukatu gabe, 
burua aldarrikatu du: “Nik badut mezu bat emateko jendeari, 
kirola egin dezatela egunero, ongi izateko”. Tira, izan zitekeen 
“irakur dezatela Pierre Bourdieu egunero, ongi izateko”, baina 
ez dago gaizki. Domaia da, hartara, titulua Okzitaniako lehiaki-
deak irabazi izana. 

Gera gaitezen, ordea, gure misterraren mezuarekin. Kirola 
egin behar dugu, gainera egunero. Betidanik egon naiz kiro-
laren kontra, oso, ezinikusiraino. Horrexegatik ez dut sekula 
praktikatu. Ea, sekula, gazte garaian bai, nola ez, baina egiaz 
kirola egiten ari nintzenaren kontzientziarik gabe. Gero egia 
da urteekin herdoil moduko bat hasten zarela nabaritzen, min 
bat han, min bat hemen. Eta mugimendu minimo bat eskatzen 
dizula gorputzak berak, exijitzen. Horregatik hasi naiz prak-
tikatzen niretzat kirol egokiena izan daitekeena: igeriketa. 
Eta ez hainbeste denik eta kirolik konpletoena omen delako. 
Igeriketa aukeratu dut, batez ere, igerilarien gorputzengatik. 
Halako gauza perfekturik. Ez gaizki ulertu, mesedez. Ez bila-
tu patologiarik: edertasunaren gorazarrea da, ez besterik. Eta 
kapital erotikoaren aitortza, kapital ekonomiko, sozial eta kul-
turalaren aldean, segur aski eliteek erabat monopolizatu ezin 
duten bakarra delako. Dirurik, ikasketarik, kontakturik ezean, 
kapital erotiko garrantzitsu baten jabe izan gaitezkeelako. Bio-
logia alde, baina akaso kirol pixka batek lagunduta ere. 

JON fANO, PENTSIO DUINEN ALDEKO MUGIMENDUKO KIDEA
“Espainiako gobernu berriak iragarri duen %0,9ko igoera oso urrun dago gure 
eskaeretatik”. gobernu akordioan jaso ere ez da egiten pentsionisten mugimenduak duin 
bizitzeko eskatzen duen 1.080 euroko gutxienekoa, salatu du. “gobernuari eskatzen diogu 
egin dituen promesak betetzeko, baina baita ere kontziente izan dadila horrela ez dituela 
konpontzen pentsionisten eskaerak. Borrokan jarraituko dugu eta urtarrilaren 30ean greba 
egingo dugu. Ez gara zozo-zozo zain egongo”. puBliCo (2020/01/15)
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  aXier lopez

Low cost ilusioak

Podemosen sorrera –Madrilgo eta Bartzelonako M15eko olatuaren txan-
pan– ilusioz hartu genuen askok ustel usaina zerien Espainiako instituzio 
publikoak eta alderdien sistema haizatze aldera. Apur bat bazen ere. Ezke-

rrak beharrezkoa duen hedabideen bitarteko pedagogia politikoa maisuki lan-
tzea, eskuinak lapurtutako zenbait termino eta ideiari buelta emateko gai izatea 
eta berriak sortzea, Espainiaren kontzepzio bakarraz (handi eta librea) bestela 
agertzea... berritzailea zen, gaztelaniaz mintzo den gertuko politikagintzan. Eta 
nagusiki, gauzak hobeto egitera baino, oinarria bera ezbaian jartzera zetozela 
entzutea zen interesgarria, 78ko erregimenaren inguruko “adostasunak” ezbaian 
ipintzera; are, balizko “prozesu konstituziogileaz” ere hitz egin zuten.

Aspaldiko kontuak dirudite, baina orain 5-6 urtekoak dira. Eta, bai, ez dira egu-
nak alferrik pasa. Aldaketa gauzatu da, baina seguruena ez aurreikusten zuten 
ildoan. Hiru argazki. 

Bat. Ezkerra eta eskuina zaharkituta daudela ziotenek, goiko eta behekoen al-
dean, jendarteari dei egin diote eskuina eta ultraeskuinaren ala ezkerren arteko 
gobernuaren artean hautatzera. Eta antiestablishment-aren bandera edo beste 
era batera esanda, kasta politiko-ekonomikoaren aurkako aldarria, orain nork 
haizatuko eta Abascalen lagunek.

Bi. EAEn Ahal Dugu sortu zenetik, EAJren aurkako kritika gogorra izan da ha-
ren ezaugarri ia bakar. Baina, artxila murtxila, politikaren magiak eta Madrilgo 
aginduak haizeak bultzatuta... 2016ko "EAEn gobernu berria eratzea da gure hel-
burua" betiko gobernuaren sostengua izatea bihurtu da. 

Hiru. Azkenean zapaldu du Moncloako moketa Iglesiasek. Baina aurretik fran-
kistek ezarritako Espainiako Erregeren semearekiko leialtasunez zin egin ostean. 
Lehen tertulia guztietan paparrean, eskumuturrean edo lepoan erakusten zuten 
Espainiako Errepublikaren koloreak alkandora barruan gordez. 

Egiari zor, gobernu hau osatu da bi kideetako inork ezin zuelako besterik egin 
(eta beste horrenbeste esan dezakegu kanpoko bazkideez; ERC, EH Bildu, BNG 
eta abarrez). Raul Sanchez Cedillok El Salton ondo dioen gisan, low cost ilusioak 
banatzea dira "azkenean ezkertiarrak ados jarri dira", edo “ezkerreko lehen koa-
lizio-gobernua dugu II. Errepublikatik" bezalako adierazpenak. 

Neoliberalismo aurrerakoiaren, neofaxismoren eta ultraeskuindar arrazisten 
aitzinatzeak ez du panorama lausengaririk marrazten. Eta Podemos, alderdi po-
sibilistaren rolean egun ezagutzen dugun gisan, hasierako asmo eta helburu dui-
nak gauzatzeko nekez izango da tresna eraginkorra. Gustura jango nituzke hitz 
hauek urte batzuen buruan. Seinale ona litzateke. 

Bizkaiko Foru Aldunditik honako 
informazio ofiziala helarazi zuten 
joan den astean: 11.000 bizkaita-

rrek baino gehiagok atzerrian 1.500 mi-
lioi euroko kontu korronteak dituzte, 
50 bat herrialdetan, tartean Andorra, 
Bahamak, Jersey, Kaiman Uharteak eta 
Panama. Suitzan bakarrik 600 milioi 
euro daude. Bizkaiko 400 zergadunek 
kontuak irekita dituzte AEBetan, eta 250 
higiezin daude atzerrian bizkaitarren 
izenean.

Ez ditugu Euskal Herriko gainera-
ko lurraldeen datu ofizialak ezagutzen. 
Bizkaikoetatik ondoriozta genezake 
atzerriko gordailuetan dagoen euskal 
herritarren dirua 3.000 milioi eurotik 
gorakoa izan daitekeela.

Gauzak horrela, euskal zerga-agin-
tariek kontu eta higiezin horietako ba-
koitzaren ikuskapena egin behar luke-
te –dagoeneko oso datu garrantzitsuak 
baitituzte–, eta iruzur fiskal baten parte 
direnak pertsegitu. Era berean, egoera 
honek gardentasun handia eskatzen du. 
Iruzur egiten duten pertsonen eta sozie-
tateen izena ere ezagutu beharko luke 
euskal gizarteak.

Edozein zergadunek bere aitorpenean 
datu ekonomiko txikiren bat ezkutatzen 
duenean, haren atzetik ibili ohi dira. Es-
pero dezagun lupa bera jartzea atzerrian 
dauden euskal kontu korronte eta hi-
giezin horiengan. Eta, batez ere, inori ez 
zaiola bururatuko amnistia fiskalera jo-
tzea. Pentsio baxuak osatzea, pobrezia 
murriztea, desoreka desagerraraztea, 
gure egoitzak hobetzea, elkartasun po-
litikak mantentzea… horrek guztiak fi-
nantzazioa behar baitu. Iruzur egindako 
eta berreskuratutako diru hori ere ongi 
etorria izango da horretarako. 

Atzerriko 
euskal dirua 
berreskuratu 
dezagun
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LEHErkETa TarragoNako PETrokimikaN
HERRIALDE KATALANAK. Industrias Quimicas del Óxido de Etileno S.A. (IQOXE) lan-
tegian urtarrilaren 14 arratsaldean jazotako istripu larriak bi pertsona hil eta zortzi 
zauritu ditu. La Directa agerkari elektronikoaren arabera, etileno oxidoa gas oso to-
xiko eta sukoia da. Kopuru txikitan arnastuz gero, gizakiari begiak, arnasbideak eta 
larruazala sumintzen dizkio. Asko arnastuta, berriz, goragaleak, memoria galtzea, 
nerbio sistema kaltetzea eta ugaltze organoen hondatzea eragin dezake.

mozal legea

9.700 euro
Hori da @ikerbest txiolari gasteiztarrak jaso duen isuna, txio batzuk 
idazteagatik. fiskaltzak, gorroto eta sentimendu erlijiosoaren 
aurkako delituak egotzita, 20 euroko isuna eskatzen dio egunero 
16 hilabetez. altsasuko gazteak, kataluniako 2017ko urriaren 1eko 
erreferenduma, “alde Hemendik” plataforma, torturak eta polizia 
bortizkeria aipatzen dituzten txioak daude salaketaren oinarrian.

  argia

Urtarrilaren 13an eman zuen herio-
tzaren berri funtzionario talde ba-
tek. Hilabete baten barruan espetxe 
horretan hildako bigarren pertsona 
litzateke.

Preso bat hil da 
Martuteneko 
espetxean

41 URTE
Astelehen goizeko presoen zenbake-
ta burutu bitartean aurkitu zuten 41 
urteko gizonezkoaren hilotza bere 
ziegan, Donostiako Martuteneko es-
petxean. 41 urteko gizonezkoa zela, 
informazio hori besterik ez dute 
eman argitara espetxetik, datuak ba-
besteko legeak informazio gehiago 
ematea eragozten duela argudiatuta. 

IKERKETA
Heriotzaren kausa zein den jakiteko 
tarte bat beharko dutela adierazi du 
Espainia Espetxe Erakundeak. Hala 
ere, zenbait iturrik publiko eginda-
ko informazioaren arabera, baliteke 
gizona gaindosiz hil izana. Gorpuari 
autopsia egingo diotela jakinarazi du 
Espainia Espetxe Erakundeak, baita 
auzibideari eta barne ikerketari bide 
emango zaiola ere.

EZ DA KASU ISOLATUA
Abenduaren 20an beste preso bat hil 
zen Martuteneko espetxean. Kartzela 
eremuan jazotako bi heriotza horiek 
ez dira kasu isolatuak. 2019an, bost 
preso hil ziren Zaballako espetxean. 

euskal presoak. Eusko Jaurlaritzak Pe-
dro sánchezi eskatuko dio Espainiako 
Estatuan dauden 210 euskal preso po-
litikoak Euskal Herrira gerturatu ditzala. 
martutene, Basauri, zaballa, iruñea, El 
dueso, Logroño eta Burgoseko kartzele-
tan bilduko lituzkete presoak.

pIrInIoak. Nafar Piriniotako biztanleria 
%13,3 jaitsi da azken hamarkadan, des-
populizazioaren eta bazterketa instituzio-
nalaren eraginez. Badira, gainera, antzeko 
egoerara heldu daitezkeen beste lau es-
kualde: aurrepirinioak, zangozaldea, Erdial-
dea eta Jurramendi.

armak. frantziako bi poliziak ETaren 100 
bat arma lapurtu zituzten armagabetze 
prozesuan. Le Point egunkariak zabaldu 
du albistea. askotariko armak atzeman 
dituzten frantziako Estatuko arras herrian, 
detonagailuak eta metrailetak –kalaxnikov 
bat barne– biltegi batean gordeta zeuden.



Urtarrilak 26, 2020

10 І net HurBil

Scott Morrison liberal-kontserbatzai-
leak berak aitortu zuen, Australia-
ko lehen ministroaren aulkia irabazi 

zuela jakin orduko: “Beti sinetsi izan dut 
mirakuluetan”. Ezustekoa gertatu zen, 
Bill Shorten laborista –ulertu trantsizio 
ekologikoaren aldekoa, klima nahasmen-
duaren gaia lehen lerroan egon zelako 
kanpainan zehar– aurreikusia zelako ira-
bazle. Klima-eszeptiko bati, hau da, klima 
aldaketa gezurtatzen dabilen bati eman 
zitzaion kargua iazko maiatzaren 19 har-
tan, krisi klimatikoa bete-betean paira-
tzen duen herri hartan. Hauteskundeen 
aitzineko hilabeteetan ere intentsitate 
handiko uholdeak pairatu behar izan zi-
tuzten australiarrek, baita sekulan iku-
sitako garai beroenak ere, itzaletan 50 
graduko tenperaturari aurre eginez. 

Klima aldaketaren ondorio latz eta 
bortitzak pairatzen dituenak nola boz-
katu dezake etengabean klima aldaketa 
ukatzen dabilen klima-eszeptiko baten 
alde? Okerrago, nolaz ez dio botoa ema-
nen berandu baino lehen krisi ekologiko-
tik ateratzeko neurriak proposatzen di-
tuen hautagaiari? Hori ulertzeko bidean, 
Australiari kolapsologiatik begiratzea 
interesgarria da,–baldin eta apokalipsi 
giroari interesgarria adjektiboa jartzen 
ahal bazaio...–. Kolapsologia edo honda-
mendiaren ikerketa, Pablo Servigne eta 
Raphael Stevens ikerlari independenteek 
2015ean argitaratu “Nola dena lehertu 
daitekeen. Kolapsologiari buruzko esku-
liburu txikia, gaur eguneko belaunaldiei 

zuzendutakoa” (Comment tout peut s’ef-
fondrer. Petit manuel de collapsologie à 
l’usage des générations présentes) libu-
ruaren bidez zabalduriko nozioa. Kolap-
sologia XXI. mendeko hitza izanen dela 
erratea ez da sobera arriskatzea. Argiki 
dio Servignek fatalismoa ez dela bidea: 
“Ez dugu irakurketa pesimista, zerumu-
ga hestean dugu arrisku handiena, dena 
galdurik daukagula pentsatzea izugarri 
toxikoa litzateke. Beti, baita gerra garaie-
tan ere, dago itxaropen-izpi bat”. 

ELKARTASUNA VS INDIBIDUALISMOA
Elkar-laguntzean eta bizidunak bere 
baitan daukan elkartasunean dauka es-
perantza: “Ingurunea geroz eta kontra-
koagoa eta zailagoa izan, orduan geroz 
eta gehiago elkarlaguntzan daude orga-
nismoak. Gure jendarte super lehiako-
rretan iruditzen zaigu eskasia bat izanez 
gero elkar joka hasiko garela. Alde bate-
tik egia da, baina hori garaturiko kultura 
indibidualistak eraginda dugu. Jendarte 
industrial oso aberatsak izaki eta opa-
rotasunean bizi izaki, ukan dezakegu on-
dokoari “zure laguntzarik ez dut behar” 
errateko luxua. Baina berez, giro neke-
tsu batean, leherturiko giro batean, elkar 
lagunduko gara, –bizi ala hileko kontua 
delako–”. Ideia horri ondokoa gehitzen 
dio: ez direla baitezpada katastrofeak zai-
lenak izango, baizik eta gure kultura in-
dibidualistarekin katastrofe horiei aurre 
egitea. Suteen artetik ideia hori baiez-
tatzen dabiltza australiarrak: gehienak 

bolontarioak diren suhiltzaileak, klima 
aldaketaren aurkako manifestazioetan 
batu milaka eta milaka lagunak eta une 
oro, auzoen artean –bizidun humano ala 
abere– bideratu elkar zaintza eta babe-
sean.  Baina, zazpi hilabete lehenago opa-
rotasunaren sentimentuak bideraturik, 
klima-eszeptiko baten alde bozkatu zuten 
orain elkartasuna bideratzen dabiltzan 
milaka eta milaka hautesleek. 

Ikatz mehategietako lobbyek –lehen 
lerroan Clive Palmer oligarka– eta 
mainstream komunikabideek horreta-
ra bideratu zituzten hautesleak. Azken 
bi horiek gabe, ez da errana ezuste hau 
gertatuko zenik. Palmerrek sortu zuen 
2013an UAP Australiako Alderdi Bate-
ratua eta komunikabideetan leku han-
dia eduki zuen kanpaina guztian zehar, 
komunikaziorako aurrekontua bi alder-
di nagusien aurrekontuaren batuketa 
baino handiagoa zuela. Laboralistak zi-
kintzen aritu zen gehienbat eta hautes-
kundeak bukaturik, Australiako ikatz 
mehategi handiena bideratuko zuela ja-
kinarazi zuen. Munduko ikatz esporta-
zioen herena Australiak du bideratzen, 
2016an bere energiaren %73 ikatzetik 
ekoitzitakoa zuen eta karbono dioxidoen 
igortzea %46,7 emendatu zaio 1990 ur-
teaz geroztik. 

88 urteko Rupert Murdoch miliardu-
nak bideraturik, hondamendi klimatikoa 
ia gai tabua dute eta aipatzerakoan ge-
zurtatzeko izan ohi da. Komunikabideen 
arloko News corporation-en akziodun 

klima nahasmendu giro bortitz batean lortu zuen lehen 
ministroaren aulkia scott morrisonek, argiki klima aldaketa 
gezurtatzen aritutakoak, iazko maiatzaren 19an. kolapsologiatik 
–hau da, hondamendiaren ikerketaren esparrutik– begiratu 
diogu australiari, paradoxa nagusi hori ulertzeko xedez. 
Bozketak pasa eta hilabete gutxira piztu ziren berriz ere ezin 
kontrolatuzko suteak. ke artean, klima aldaketaren kontrako 
neurriak exijitzen dabiltza hamar milaka australiar.

  jenoFa BerHokoirigoin

KLImA ALdAKETAREN ESzEPTIKO 
bAT hAUTATU dUEN AUSTRALIAK 
eLkartasunera itzuLi nahi du 
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nagusia izanez eta eskura dituen bes-
te filialei esker, Australiako komunika-
bideen %90 kontrolatzen du. Horrela 
bakarrik daiteke klima-eszeptiko bat 
boterera heldu, sute eta uholdeek kon-
trolatzen duten testuinguruan.

KATASTROfEAK EKAR  
DEZAKEEN ALDAKETA
Ikustekoa egun hauetan dagoen elkar-
tasunak zer ekarriko duen bihar. Interes 
handiarekin begiratzen dio Servignek:“I-
ritzi publikoan aldaketa azkar, masibo 
eta beharbada ezin itzulizko bat badela 
dirudi, normalitatearen eta ‘politika be-
rak mantenduz lortuko dugu’ irudime-
naren eta ‘dena dela, katastrofeak ez dira 
bihar goizeko, denbora dago’ ustearen 
erortzeak dauzkagu”. Suteen alde on ba-
karra, baina beharrezkoa. “Iraultza” bat 

espero du australiarren partetik, hau da 
ekonomia, politika zein ekologia mailan 
“aldaketa erradikalak”. “Ez bada horrela 
gertatzen, garai hori gainbehera izenda-
tzeko duda gutxiago ukanen dute etorki-
zuneko historialariek”.

Elkartasunaren giroa ezinbestekoa 
dauka Pierre Gilbertek ere Le vent se lè-
ve-n idatzitako “Paradoxa australiarra: 
infernu klimatikoa eta buruzagi klima 
-eszeptikoak” (Le paradoxe australien 
: enfer climatique et dirigeant climatos-
ceptique) analisian. Gainbehera giroak 
“klase apalago batera jeisteko beldurra 
areagotu” eta “ukapen mekanismoak 
azkartu” egiten dituela dio, batez ere 
jendarte indibidualizatuetan eta Estatu 
sozialik gabekoetan. Hots, Australia be-
zalako herrietan. Ideia bera agertzen da 
Thomas Frankek 2008an publikatu “Zer-

gatik pobreek eskuin bozkatzen dute: 
kontserbadoreek AEBen bihotza nola 
irabazi duten” (Pourquoi les pauvres vo-
tent à droite: comment les conservateurs 
ont gagné le coeur des Etats-Unis). Hori 
dela eta, ondoko konklusioarekin buka-
tzen du: “Klimaren erronka altxatzeko 
bidean mentalki prest izateko, herri ba-
tek ezinbestekoak ditu elkartasun meka-
nismoak eskura ukatea eta gorabeherek 
sortu beldurraz emantzipatua izatea”. 
Gaurtik gurera ekarri beharko genituzke 
Australiako irakaspenak, australiarren 
ozono geruza bera dugulako euskaldu-
nok ere. Gainbeherak ez duelako muga-
rik. Klimaren gaiak ditu geroz eta gehia-
go hautagaien arteko aldeak argituko. 
Hautua egiterakoan gogoan izan behar-
ko ditugu kolapsologian dihardutenen 
irakaspenak. 

AUsTRALIAkO 
sUTEAk 
irAiLAz geroztik, 
8 miLioi hektAreA 
erre dirA. kLimA 
ALdAketAren ondorio 
kontroLAezinA 
pAirAtzen dAbiLtzA. 
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Iker Vicente
aIzkora bIzIberrItzera heldu den txapelduna

iratiko oihanaren aldamenean jaio eta bizi da inoiz Euskal Herrian 
izan den txapeldun gazteena eta egun munduko txapeldunordea 
dena. Bere ametsa eskola bat sortzea da neska-mutil guztiek herri 
kiroletara hurbiltzeko aukera izan dezaten, hirian bizi izanda ere.

zERgATIK Ez AmESTU 
AIzKORA KIROL 

INdARTSUAgOA IzATEA? 

 reyes ilintXeta    dani BlanCo

Nolakoa izan da zure eguneroko 
martxa honaino iristeko?
Nik astean sei egun entrenatzen dut. Bi 
egun aizkoran aritzen naiz, beste bitan 
Iruñera joaten naiz gimnasiora eta beste 
bi egun bai korrika bai bizikletan ibil-
tzen naiz erresistentzia lantzeko. Urte 
osoko nire martxa hori izaten da, neguan 
hilabete bat kenduta. Abenduan oporrak 
hartzen ditut atsedena hartzeko eta gor-
putza berritzeko. 

Gaur egun aizkoran beste kiroletako 
goi-mailako kirolariak bezala prestatzen 
gara. Dena zaindu behar dugu. Nik die-
tista baten laguntza dut, nire elikadura 
zaintzea asko gustatzen zaidalako. Inda-
rra lantzeko entrenatzaile batzuk ditut 
Iruñean, erresistentzia lantzeko beste 
batzuk eta aizkoraren teknika aitarekin 
lantzen dut. Bera ere aizkolari izana da 
eta asko daki horretaz. Amaren ezinbes-
teko laguntza ere badut. Egunero ni ja-

saten nahiko lan du, baina honetaz gain, 
babesleak bilatzen eta gai ekonomikoak 
antolatzen laguntzen dit. 

Urteko egutegia bete-betea izaten 
duzu?
Hala da. Urtarrilaren hasieran binakako 
txapelketa hasi eta martxora arte luza-
tuko da. Gero banakako Urrezko Aizkora 
dugu ekaina arte, uda garaiko erakustal-
diak, Urrezko Kopa eta udazkenean Eus-
kal Herriko eta Nafarroako txapelketak. 
Urte guztian ongi egon beharra dago. 

Eta Australiako Munduko Txapelketa 
udaberrian, ezta?
Bai, apirilean. Duela bost urte izan nin-
tzen lehen aldiz Australian. Nik zutik 
ikasi nahi nuen mozten eta han mun-
duko espezialistarik handienak daude. 
Egin nuen lagun bat eta bere etxera gon-
bidatu ninduen. Hilabete bat izan nin-

tzen berarekin ikasten eta gero Sidneyra 
joan ginen Munduko Txapelketara. Beti 
egiten da hiri horretan. Txapelketak ha-
mabi egun irauten du eta hantxe ibiltzen 
gara estadioan gure saltsan gustura. Or-
duz geroztik urtero joan izan naiz eta 
aurten ere joateko asmoa dut. 

Bigarren postuan gelditzea espero 
zenuen? 
Ez. Ez nuen uste. Finalera zortzi one-
nak sartzen dira eta niretzat hori lor-
tzea zen jada saria. Egin nuen ahalik eta 
hobekien eta bigarren gelditu nintzen, 
oso-oso pozik. Teknika aldetik oso ez-
berdina da hango lan egiteko modua. 
Han enbor bakarra mozten dute. Egurra 
ere ez da hemengoa bezalakoa eta aizko-
rak ere ezberdinak dira. Kiderra luzea-
goa dute. Hango lanera jartzeko egoki-
tzapena kosta egiten zait, baina denbora 
badut eta aurten ere saiatuko naiz. 
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Aizkolari profesionala. 2019 bere 
urtea izan da: zortzi lehiaketetan 
parte hartu eta zortzietan txapel-
dun izan da. haien artean garran-
tzitsuena euskal herriko txapel-
keta. inoizko irabazlerik gazteena 
izan da Vicente. honekin batera 
nafarroako bosgarren txapela ja-
rraian lortu du, honetan ere marka 
guztiak hautsiz. gainera, bigarren 
postuan gelditu zen Australian 
udaberrian jokatutako munduko 
txapelketan. Abenduaren 27an 
hunkituta jaso zuen otsagabia he-
rriak eskaini zion omenaldia.

Ingelesez ongi moldatzen zara?
Bai. Gosez behintzat ez nintzateke hil-
ko. Gaztetxo nintzela Ingalaterran ere 
ibili nintzen ikasten.

Aizkora ez da, beraz, euskal labela 
duen kirola…
Ez. Jendeak pentsatzen du gurea dela 
bakarrik, baina munduko 26 lurral-
dek hartzen dute parte txapelketan.

Onenak zeintzuk dira? 
Australia, Zeelanda Berria, AEBak, Ka-
nada eta gu ere hor sartzen gara. 

Prestigioa dugu mundu mailan?
Ospe handia dugu, bai. Haiek enbor 
bakarra mozten dute eta beraientzat 
40 minutu edo ordu bateko saioak 
egitea, hemen bezala, pentsaezina da. 

Nola hasi zinen aizkoran?
Ni, egia esan, ohartu gabe sartu nin-
tzen mundu honetan. Jaio nintzenetik 
besterik ez dut ikusi. Garai hartan aita 
lehen mailan zegoen eta bere entre-
namendu guztietara joaten nintzen. 
Ama leitzarra da eta bera ere aizkoran 
aritzen zen. Ikaragarri gustatu izan 
zaio txikitatik. Bere partetik, Ruben 
eta Eneko lehengusuak eta osaba 
guztiak aritu izan dira beti-
danik aizkoran. Egun ba-
tean, txikia nintzela, 
aitak egurrezko aiz-
kora bat egin zidan 
eta gurditxoan nen-
goela hortxe aritzen 
nintzen nire aizko-
rarekin aitari begira. 
Gero egiazko bat eman 
zidan eta hasieran jolas 
moduan hartu nuen. Aste-
buruetan Leitzako baserrira 
joaten ginen eta bazkalondoan mahai-
tik altxatu eta korrika joaten ginen 
Eneko eta Ruben lehengusuak eta hi-
rurok aizkoran aritzera. Gero plazan 
hasi, txapelketetan, eta ohartu gabe 
iritsi naiz oraingo maila honetara. 

Noiz moztu zenuen zure lehen 
enborra plazan?
5 urte nituela, lehengusuekin. Rube-
nek hiru enbor moztu zituen, Enekok 
bi eta nik, txikienak, bakarra.

Hemendik aurrera zer espero 
duzu?
Orain arteko ilusio berdinarekin segi-
tzeko asmoa dut. Euskal Herriko txa-

pela ahalik eta aldi gehienetan lortu 
nahi nuke. Gure aizkoraren historian 
egon diren izen hain garrantzitsuak 
kontuan hartuta, pozgarria da ikustea 
ni naizela titulu hau lortu duen gaz-
teena.

Aizkoran 28 urtetik 40 urte bitar-
tekoak izan dira txapeldun gehienak. 
Ni nahiko gazte hasi naiz eta agian 
lehenago gastatuko naiz, baina nik 
40 urtera arte nahi nuke segitu, lehe-
nago lesiorik edo ustekaberik ez ba-
dut, behintzat. Lanbide honetan prest 
egon behar da beti, noiz edo noiz hau 
bukatuko delako. 

Lesio garrantzitsurik ez duzu izan?
Orain arte zortea izan dut eta ez dut 
arazorik izan. Aizkoran oso normala 
da gerriko minak izatea. Lehen gehia-
go ibiltzen nintzen minez, baina orain 
asko lantzen dut prebentzioa gimna-
sioan eta orain oso ongi nago. Kirola 
egiterakoan inolako minik ez izatea 
oso garrantzitsua da. 

Elikadura asko zaintzen duzula 
diozu. Zer jaten duzu eta zer ez? 
Niri dieta garbia gustatzen zait. Kan-
titatearen aldetik nahi dudan guztia 

jaten uzten didate: berdura aski, 
arraina asko eta haragia ta-

mainan.  Karbohidrato 
dezente ere hartzen 

dut hori delako gero 
erretzen duzuna. Go-
zokiak eta postreak 
ikaragarri gustatzen 
zaizkit, baina txapel-
keta garaian ez ditut 

jaten eta horregatik 
libre dudanean aprobe-

txatu egiten dut. Abenduan 
pentzu batean egon naiz. Txo-

kolatea, arrautza frijituak txistorrare-
kin… halakorik ez dut ia inoiz jaten eta 
niretzako luxu bat da. 

Haragia ere gutxi? kontrakoa zela 
uste nuen.
Lehen herri kirolariek txuleta asko 
jaten zuten, baina gaur egungo dietan 
proteina gehiago sartzen da arraina-
rekin haragiarekin baino. 

Parrandazalea zara?
Asko gustatzen zait. Txapelketak di-
tudanean etxean gelditzea tokatzen 
zaidanez, aukera dudanean doble dis-
frutatzen dut. Normalean alkoholik ez 
dut edaten, baina tarteka zerbait har-

Iker 
Vicente 

saralegi  
otsagabIa, 1997
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 5 urte nituela egin 
nuen lehen plaza, 

lehengusuekin. Rubenek 
hiru enbor moztu zituen, 

Enekok bi eta nik, 
txikienak, bakarra”
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tzen badut, hori ere tamainan. Dantza 
egitea gustatzen zait eta musika kontue-
tan hemengoa, batez ere: Huntza, Esne 
Beltza, Zopiloteak… hauek gainera he-
men ingurukoak dira. 

Ongi dago koadrilan edaten ez duen 
bat izatea gidari lana egiteko…
Gidatzea gustatzen zait gainera. Gida-
baimena atera dudanetik uste dut beti 
tokatu izan zaidala niri kotxea eramatea 
eta lagunak horrekin oso pozik daude. 

Nolakoa da bizitza Pirinioetako herri 
txiki batean?
Astez hemen bizi naiz. Oso leku lasaia 
da eta niri asko gustatzen zait mendian 
eta ehizan ibiltzea lagunekin eta nire 
zakurrekin. Hamabi ditut orain. Aste-
buruetan, aldiz, toki askotara joatea to-
katzen zait, baina ez zait astuna egiten. 
Niri gidatzea gustatzen zait eta gainera 
orain Lurautok BMW bat eman dit pu-
blizitatea egiteko eta oso gustura nabil 
toki batetik bestera.

Zure adineko jende gehiago badago 
Otsagabian?
Bai, zorionez nire adineko batzuk eto-

rri dira herrira bizitzera. Hemen esko-
la DBHra arte daukagu eta hori buka-
tutakoan Iruñera joan beharra neukan 
ikastera, baina ni aizkoran nahiko ongi 
ibiltzen nintzela ikusita, gurasoek la-
gundu zidaten eta erabaki nuen hemen 
gelditzea gidatzeko karneta atera arte. 
Iruñera joanez gero ezin izanen nuen en-
trenatu eta bi urte horiek oso garrantzi-
tsuak dira profesionalera salto egiteko. 
Orduan ni eta beste lagun bat bakarrik 
gelditu ginen hemen. Beste guztiek mar-
txa egin zuten ikastera. Gero, ikasketak 
bukatutakoan, batzuk itzuli dira, lanean 
ari dira eta hemen bizi nahi dute nik be-
zala. Gure kintako zortzi edo bederatzi 
gara eta oso ongi gaude. Hasieran go-
gorra izanik ere, zortea izan nuen eta 
urte horretan berean, udazkenean, Nafa-
rroako Txapelketa irabazi eta lehenengo 
mailara igo nintzen. Gero, karneta ate-
ratakoan Irunberrira kirol-jarduera fisi-
koen maila ikastera joaten nintzen egu-
nero, baina utzi behar izan nuen fisikoki 
gogorra delako eta oso nekatuta iristen 
nintzelako arratsaldeko entrenamen-
duetara. Aurten ehiza-zaintzaile izateko 
ikastaroa egin dut Madrilen eta titulua 
eskuratu dut eta heldu den urtean beste 

zerbait egiteko asmoa dut. Hau bukatzen 
denerako zerbait eduki behar duzu.

Zer aldatu behar da aizkoraren 
munduan?
Aizkora kirol minoritarioa da. Aldaketa 
asko egin behar dira gaur egungo garaieta-
ra moldatzeko. Erakargarriago egin behar 
dugu gazteentzat: aurkezpenak egiteko 
modua, irudia, komunikazioa eta ordutegi 
ezberdinak bilatu, igande goiza jende as-
korentzat ez baita une egokiena. Ikuskizun 
erakargarri bihurtu behar dugu, hitz batez. 
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Ni baikorra naiz eta uste dut orain 
aizkora bolada onean dagoela. Txikita-
tik aizkolari izan nahi izan dut, baina 
batzuk harritzen ziren aizkora bukatua 
bezala ikusten zutelako. Orduan Aitzol 
Atutxa bezalako figura bat eta gazte be-
launaldi oso bat hasi ziren ateratzen eta 
orain aizkora oso momentu onean dago. 
Zergatik ez amestu kirol indartsuagoa 
izatea? Gero eta jende gehiago sartzen 
bada, saiatuko gara dena berritzen eta 
kirol garrantzitsuago bihurtzen. Ho-
rretarako oso interesgarria litzateke 
eskola bat zabaltzea. Gaur egungo gaz-
te gehien-gehienek ez dute aizkoran 
probatzeko aukerarik. Nire ametsa da 
zentro berezi bat zabaltzea, Iruñerrian 
agian, neska-mutil guztiei herri kirole-
tara hurbiltzeko aukera emateko. 
Prestatzaile onak, material 
egokiak… behar duten guz-
tia eskura jarri aizkoran 
eta beste herri kiroletan 
aritzeko hiri ingurune 
batean bizi arren.

Pilotan edo 
bertsolaritzan egin 
den aldaketaren 
antzekoa behar du 
aizkorak? 
Bai. Azkenean gure herriko kultu-
raren parte dira eta zaindu behar dira. 
Aukera oso ona dugu orain aurrerapau-
so bat emateko. 

Nondik ateratzen du dirua aizkolari 
batek?
Guk nominarik ez dugu. Aizkolariok li-
bre gabiltza eta beti egon behar dugu 
pentsatzen dirua nondik atera. Sariak 
nahiko kaxkarrak izaten dira eta udan 
erakustaldi asko egiten dut gastuak es-
taltzeko. Kamioi bat egur ekartzen ba-
duzu 3.000 euro dira eta nik bi txikitzen 

ditut urtean. Honetaz gain, aizkorak 
erosi behar dira eta 500 euro inguru 
balio du bakoitzak, eta prestatzaileei, 
masajistei… ordaindu behar zaie. 

Horregatik saiatzen naiz babesleak 
bilatzen eta haiei eskerrak lortzen dut 
jarraitu ahal izatea: Urzante, Etxenike 
eta Lurauto dira nire babesleak eta Za-
raitzuko ibarrak ere egurra ematen dit 
bailararen izena toki guztietara zabal-
tzearen truke. 

Ez naiz aberastuko, baina dirua nola 
inbertitu pentsatu behar da ongi. Horre-
gatik, adibidez, etxe bat erosi dut hemen 
Otsagabian landetxe bat zabaltzeko as-
moarekin. 

3.800 jarraitzaile pasatxo dituzu 
Instagramen. Garrantzitsuak 

dira sare sozialak zuretzat?
Bai. Edozein gazterentzat 

bezala, eta gainera, oso 
erakusleiho ona da gure 
kirola zer den erakus-
teko. Iragarleei ere gus-
tatzen zaie haien marka 
ikusia izatea.  
Gazte askotxok, adibi-

dez, gure finalak segitzen 
dituzte Instagramen bidez 

eta espero dut honek balio 
izatea gero jendea kirol honetara 

erakartzeko. 

Ospetsua izatea zer moduz 
daramazu?
Gurea kirola txikia izanda, jendeak ka-
lean ezagutzeak niri poz handia ematen 
dit. Harro sentitzen naiz eta ongi era-
maten dut. Ongi sentitzen naiz kalean 
baten batek argazkia eskatzen badit. 

Beste kirolik gustuko al duzu?
Pilota gustatzen zait, baina ez naiz oso 
ona. Gainera kirol batean gogor arituz 

gero indar gutxi gelditzen zaizu beste 
bat egiteko. Libre dudanean bai joka-
tzen ditudala pilota partiduak lagune-
kin. Futbolak ez nau erakartzen. Oro har, 
kirol guztietan gustatzen zait gehiago 
aritzea ikustea baino. Eta gainera oso 
konpetitiboa naiz eta gustatzen zait ira-
baztea. Nik lagun asko ditut, baina pla-
zan inor ez da laguna. Beti irabazteko 
grina izan dut. 

Apustuak eta herri kirolak beti 
lotuta doaz. Hau ez da ludopatia 
sustatzeko modu bat?
Nire inguruan, behintzat, ez dut arazo 
hori sumatzen. Nik uste dut hori gehia-
go gertatzen dela interneten edo apus-
tu etxeetan. Herri kiroletan apustuak 
beharrezkoak dira kirol hauek aurrera 
atera daitezen. 

Zuk dirua jokatzen duzu besteen 
lehiaketetan?
Pilota edo herri kiroletan beti gustatzen 
zait zerbait jokatzea, sarrera eta bazka-
ria ordaintzeko adina. Beste saltsa bate-
kin ikusten dira gauzak. Gustatzen zait 
100 bat euro jokatzea. Aita ere horrela-
koa da eta txikitatik bizi izan dugu hori. 
Hori bai, argi eduki behar da jokatzen 
duzun kantitatek ez dizula minik eginen 
galtzekotan. 

Jokoa ez da errenta, baina zuk 
2018an Arria V. aren aurkako apustu 
mamitsua irabazi zenuen… 
Bai. Bakoitzak 6.000 euro jarri genuen 
jokoan eta irabazi egin nion. Berak bota 
zidan desafioa eta nik onartu. Ikaraga-
rria izan zen dena. Nire bizitzako espe-
rientziarik onenetakoa izan da.

Sos batzuk jokoan jartzeak, herri ki-
rolen kasuan, publikoa mugiarazten du 
eta kirolak fama gehiago hartzen du. 
Apustuak asko aberasten du kirola. 

 Nire ametsa da 
zentro berezi bat 

zabaltzea, Iruñerrian 
agian, neska-mutil 

guztiei herri kiroletara 
hurbiltzeko aukera 

emateko”
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asier Blas mendoza 
ehU-ko irAkASLeAAEBen inpunitatea

Nazioarteko politikan Mendebalde-
ko hedabideen interesgune nagu-
sietako bat giza eskubideen urra-

ketak dira. Egiazko, erdi-egiazko edo 
gezurrezko berrien sirimiri eta euri-ja-
sak tartekatuz, setiatutako herrialdeeta-
ko gobernuak eta liderrak estigmatizatu 
egiten dira disimulu gutxiko nagusita-
sun moraletik. 

Hurreratze humanitarioak karita-
te logikatik asko du, emozioak astindu 
nahi ditu, arazoen iturburu eta beneta-
ko arduradunetatik atentzioa urrunduz. 
Honek argi uzten du nork kontrolatzen 
dituen agenda eta kontakizuna. Izan ere, 
logika humanitario antzuak mesede egi-
ten dio inperialismo iparramerikarrari 
justifikatu ahal izateko estatu subira-
noen aurkako erasoak. 

Ironikoa da ikustea nola AEBetatik 
hedabideetan oihartzun handia duten 
giza eskubideen lezioak ematen zaiz-
kion munduko hainbat herrialderi. Bi-
tartean, lehentasunezko notizia bilakatu 
ez arren, Washingtonek inpunitate osoz 
urratzen ditu nazioarteko legeak eta 
giza eskubideak: NBEren babesik gabe 
estatuak bonbardatuz, okupatuz edota 
miseria zabalduz zigor ekonomikoen bi-
dez. Hori guztia gutxi balitz, AEBek nahi 
beste exekuzio estrajudizial burutzen 
dituzte, azkena Qasem Soleimani iraniar 
jeneralarena. 

Zerbitzu sekretuek burutzen zuten 
sikario lan ezkutukoa orain kasu batzue-

tan publikoa da, AEBetako presidenteak 
aginduta. Obamak sortu zuen jardun 
modu hau 2010ean, Trumpek bidea ja-
rraitu eta Souleimaniren erailketarekin 
salto kualitatibo bat eman du: herrialde 
subirano baten jenerala hil du hegaldi 
erregular batean zihoala misio diploma-
tikoan, Irakeko Gobernuak gonbidatua 
eta pasaporte diplomatikoarekin. AEBe-
tako indar armatuen burua edo esta-
tu-idazkaria hil izan balute, dagoeneko 
gerra irekian ginateke. 

Iranen kontrako gerra ez da berria. 
1953an CIAk eta MI6ak (Zerbitzu Se-
kretu Britaniarrak) estatu kolpea eman 
zuten petrolioaren gaineko kontrola be-
rreskuratu nahi zuen Iraneko Gobernu 
demokratikoaren aurka. 1979ko iraultza 
eta gero, anglosaxoiek berriro ekin zio-
ten Iran subiranoaren aurkako gerrari 
gaur egun arte.

Trumpek Irani inoiz herrialde batek 
izan dituen zigor gogorrenak jarri dizkio 
bere ekonomia ito eta gobernuaren aur-

kako altxamenduak laguntzeko asmoz. 
Bitartean, badirudi Souleimaniren hilke-
ta Trumpek erabili dezakeela bere iru-
dia indartu eta impeachment prozesua 
iluntzeko; aldi berean, AEBetako sekto-
re militaristei eta inperialistei atsegin 
emateko mugimendua izan daiteke ere 
bai, Iranek buru duen Ekialde Hurbi-
leko erresistentziaren ardatza indartu 
eta Txinak Irakekin elkarlan ekonomi-
koa adostu den unean. Bestela, Iranek 
emaniko erantzun neurtu eta mugatuak 
eta Trumpek azaldutako jarrerak garbi 
utzi dute ez dutela zuzeneko gerrarako 
borondaterik. Areago, agian AEBetako 
presidenteak etorkizunean Irak uzteko 
mugimendua izan daiteke gertatutakoa. 
Orain zailagoa izango da Iranek hegaz-
kin komertzial bat bota duelako. Tehe-
ranek zorigaiztoko gola sartu du bere 
atean, 176 pertsona hil ostean.

Halere, istripuarekin Iranek lezio bat 
eman die AEBei. 1988an, itsaso irania-
rra inbaditzen ari zen itsasontzi iparra-
merikar batek Iran Air 655 hegaldi ko-
mertzialaren hegazkina bota zuen misil 
batez, iraniar aire espazioan zegoela. 
AEBek 290 bidaiari hil zituzten eta Geor-
ge Bushek esan zuen inoiz ez zutela bar-
kamenik eskatuko. Azkenean, 1996an 
Washingtonek biktimei kalte-ordainak 
ordaindu zizkien, baina ez zuen ordain-
du hegazkinaren galerarengatik eta 
egun oraindik ofizialki barkamenik es-
katu gabe jarraitzen du.  

iranek emaniko erantzun 
neurtu eta mugatuak 

eta Trumpek azaldutako 
jarrerak garbi utzi dute ez 

dutela zuzeneko gerrarako 
borondaterik
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Beldurrak aldez 
aldatuko ote?

I ragan urteko azken egunek emazteen 
kontrako bortizkeriaren arloan, berri 
zenbait ekarri ditu eta aldaketa man-

tso baten lekukotasuna, hain zuzen ere 
horren adierazgarri da Matzneff idaz-
learen auzia.

2019ko abenduaren lehen partean 
aktualitatera etorri da Vanessa Spin-
gora idazlearen Consentement liburua. 
Honetan Spingorak Matzneff idazle 
zaharraren meneko bizi izan zituen ha-
rremanei buruz jarduten du.

Hotzikara ematen du Spingoraren 
lekukotasunak, are gehiago pentsatzen 
denean hemendik aitzina idazleak beti-
ko kokatuko duela bere burua biktima 
horren azalean. Eleberri autobiografiko 
honetan errefera egiten dio borreroa-
ri, Matzneffi, zeinek urteak lehenago 
literatur arloa hornitu baitzuen nasai-
ki haren harreman pedofiloen eta per-
bertsoen kontaketekin. Ez zen nehor 
orduan horretaz kexatu zenik. Ez or-
duan eta ez berantago. Izan ere, 2020 
urte honetaraino, arloak babestu eta 
laudatu egin du –azken literatur saria 
2013an edo jaso zuen–. Kanbiamena da 
ere, oihartzuna hartzeaz harago, auzibi-
deak ere irekitzen direla.

Gauzak aldatu dira alde bat baino 
gehiagotatik.

Hasteko, aspalditik baldin bagenekien 
ere, etxetik harago begiratuz gero, baz-
ter guztiak urde zikinez mukuru beteak 
zirela, orain jada publikoki eta ozenki 
salatzen dira jarrerak, ezin da horretaz 
espantuka ibili. Orain salaketa horiek en-
tzunak dira; nahiz eta ez diren gutxi ba-
tzuk baizik epaituak izanen, oihartzuna 
izaten dute eta nehork ez du engotik ino-
lako zalantzarik.

Urteak behar izan dira horretarako eta 
publikoki onarrarazteko, harremanak eta 
biziak gizonekiko sumisio horretan oina-
rritzen direla.

Berri ona da gaur ezin egin izana men-
pekotasun harremanen apologia, bortxa-
ketarena, manipulazioarena, pedofiliare-
na, hori ez gehiago onargarria izatea.

Bestalde aldaketa da Matzneffen ka-
suan, hainbat behartuak sentitzen direla 
orain laudatu izan dutenaren baztertze-
ko. Izan ere, Matzneff, Renaudot saria-
ren irabazlea izan zen 2013an. Gaur sari 
emaileek diote hartaz agian okertu zirela.

Bizkitartean, ez dute gibelera egiten. 
Ez da arbuiorik. Aitorpen soft bat da, 
hitz-erdika egina. Bai, sentitzen da Beig-
bederren hitzetan –sariaren epaimahai 
buruetarik bat zen– garaiak aldatu direla, 
aldiz, ez, ez da oraindik iraultza. Oroit 
gaitezen duela zenbait urte honek berak 

aldarrikatzen zuela nork bere puta uka-
tearen eskubidea 343 urde-zikinen ma-
nifestuan; gaur ez lezake holakorik egin, 
hala pentsatzen segiturik ere.

Halere, kanbiamena ez da oraindik 
etxe guztietara heldua, anitzetan harre-
manek segitzen dute gordin eta gogor: 
ehun mila bortxaketa urtekal, 150 emaz-
te erailak Frantziako Estatuan 2019an 
bikotekideen eskuetatik, haur eta gaz-
teen laurdena sexualki erasoa izanen 
da 18 urte bete aitzin eta bostetik batek 
tratu txarrak jasanen ditu.

Zenbakiak agerian dira, berria da 
duela zenbait urteko egoerari konpara-
tuz. Hori ere aldaketa da. Gaur bezain-
bat elkarte feminista ez da sekulan izan. 
Tendentzia politiko bakoitzak bederen 
talde filiatu bana du. Politikoek emaz-
teen kontrako bortizkeria oro lehenta-
suntzat dute; dudarik gabe, ondoko mar-
txoko hauteskunde kanpainen ildoetarik 
bat izanen da.

Bizkitartean, oraindik ere, neurri kon-
kretu eta erradikalagoak itxaron dira. Ez 
baita ez interbentzio koadro, ez lege, ez 
babes dispositibo aski indartsurik orain-
dik, ez erasotzaileak zigortzeko, ez bikti-
mak hitz egitera akuilatzeko. 

Ez da aski beldurrak aldez alda de-
zan.  

Bea salaBerri 
irAkASLeA

PaULa EsTÉVEz
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ainHoa azurmendi 
eCHegaray 
kiroL AhoLkULAriA etA 
ehU-ko irAkASLeA

edu zelaieta anta
irAkASLeA etA 
idAzLeA

san silbestre eta san Garmin

Herrenak

M          omok (Michael Ende, 1973) alde 
batetik bestera presaka bizi ziren 
gizakiei begiratzen zien. Halaber, 

nik harriduraz so egin diet ere, haren mo-
duan, Karmele Jaiok Runner artikuluan 
deskribatzen duen moduko kronometroa 
–helmuga ziztu bizian gurutzatu ondo-
ren– gelditu zuten korrikalari lehiakorrei. 
Arnas estuka makurtuta, eskuekin han-
kak helduta, gogobetetasuna zen nagusi 
haien aurpegietan; ez zen baina, azke-
nekoen artean eskutik helduta sartu zen 
neska-mutilen kuadrilarena baino ase-
betetze handiagoa, ez itxuran behintzat. 

San Silbestre eta antzeko lasterketen 
berezko izaera herrikoiaren arrastorik 
ote dagoen hausnartzen nuen bitartean, 
herrikoia kontzeptua beraren esanahia-
ren aldaketan erreparatu behar genuela 
pentsatu nuen. Begi-bistakoa zen han-he-
menka zebiltzan kirolariek oso helburu 
ezberdinak zituztela egun horretan, bes-
teak beste, irabazi, norbere burua frogatu, 
marka bat hautsi, entrenatu, lagun artean 
kirola egin, izerditu, partekatu, eta abar. 
Zalantzarik gabe helburu horiek guztiak 
errespetagarriak dira, baina zalantzaga-
rria izan daitekeena da, horietako batzuk 
lasterketa herrikoien kontzeptuarekin 
bateragarriak ote diren: batetik, laster-
ketaren helburuetako bat adiskidetasun 
giroan amaitzen den urteari agur esatea 

bada, eta urtez urte herritar gehiagok 
parte hartu dezaten sustatu nahi bada, 
arestian deskribatutako irudiak justu 
kontrako efektua sortu dezakeelako. Eta 
bestetik, geroz eta gizarte lehiakorragoa-
ren zantzuak proba honetan ere aurki-
tzeak, ezin bestean, iraganeko herrikoi 
kutsua abiadura, presa, marka, denbora 
eta gailentzea bezalako hitzekin berrerai-
kitzera eramaten gaituelako.

Slow mountain-a edo mendizaleta-
sun erlaxatua bultzatzeko garrantziaz 
mintzo da nire lagun bat, lasaitasunez 
berriketan egin eta paisaiaz gozatzeko. 
Zergatik ideia hau ez aplikatu herri gi-
roa eta herritarren arteko harremanak 
sustatzeko hainbat kirol probetan? Lehia 
kirolaren parte da eta izango da, baina 
haurrei behin eta berriz esaten diegun 
moduan geuk ere onartu beharko genu-
ke bizitzako momentu eta kirol esparru 
ezberdinetan lehiaketak esanahi desber-
dinak hartzen dituela, eta ez duela zertan 
lehentasun izan behar uneoro.

Beraz, erabaki behar dugu lasterke-
ta herrikoiak egiteko moduak definitu-
ko gaituen ala geuk definitu nahi dugun 
lasterketa herrikoiek eduki behar duten 
esanahia. Ezer egin ezean ziur naiz Mo-
moko gizon grisek haien sareetan harra-
patuko gaituztela.

Zilbor-hesteak ezin dira horrela eten. 

Osasun erakunderen batean iraku-
rri zuen M.-k berezko bi arrisku 
dituela Gizarte Langintzaren lan-

bideak: (I) erabiltzaileen edota haien fa-
milien zama emozional gehiegizkoa eta 
(II) erabiltzaileen edota familien balizko 
erasoak. Hala ere, gidaliburu horretan 
agertzen ez zen hirugarren kontu bat izan 
zen lanpostu publikoa uzteko kausa: ad-
ministrazioak berak eragindako estresa. 

Bi hereneko lanaldian hasi zenean 
osasun mentaleko 90 pertsona inguru 
(gehi haien familiak) zituen kasu egite-
ko, eta lana uzteko momentuan, berriz, 
140. Bitarte horretan, administrazio pu-
blikoak ez zion baliabide espezifikorik 

eman eskatzen zitzaion lana egin zezan. 
Hortaz, erraz uler daiteke pertsona ho-
riek merezi zuten tratua jasotzeko bere-
tik jarri izan behar zuela M.-k, bere den-
boratik, bere bizitzatik, baita, azkenik, 
bere osasunetik ere: duela bi urte, lana 
utzi baino hilabete pare bat lehenago, 
lesio bat agertu zitzaion hanka-zolan, 
eta terapia psikologikoa ere egiten ari 
da ordutik. 

Gero eta argiago ikusten du M.-k. Gero 
eta hobeki ulertzen du, lan on baten ize-
nean, zenbait urtetan berari (ere) ger-
tatua. 2020an sartuta, aspaldiko partez, 
leunduz doaz arimaren eta hankaren 
herrenak. 
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ane laBaka mayoz   
bertSoLAriA

X

X Xua da. Xua Lasagabaster Uranga. 
X Olatz da. Olatz Lasagabaster Anza. 
Amatxo.
X Patxi da. Patxi Uranga Salbide. Aitatxo.
X Mari Karmen da. Mari Karmen Anza 
Suberbiola. Amona Mari Karmen. 
X Usurbil da. Orio da. Zarautz da. Euskal 
Herria.
X Picassenteko espetxea da. Valentzia.
X 1.200 kilometro da. 600 kilometro 
joan. Eta beste 600 kilometro etorri. 

Amona Mari  Karmenek disper-
tsioaren erruz guztira 280.000 kilo-
metro egingo zituela kalkulatzen zuen 
2018rako: Avila, Madril, Alacant... Avila 
berriz eta azkenik, Valentzia.

Amona Mari Karmen indarra da. Sos-
tengua. Zaintza. Eta antolakuntza. Anto-
latzeko beharra.

Astearteetan 40 minutuko bisita eta 
ostiraletan beste 40 minutuko bat kan-
potik doazenekin. Hilabetean behin 
ordu eta erdiko bis familiarra eta hiru 
ordu eta erdiko elkarbizitza bisa. 80 mi-
nutu astero. Ordu eta erdi gehi hiru ordu 
eta erdi hilabetean.

Bost minutuko zortzi dei astean. Dei-
tzerako, Olatzi esan beharreko guztia 
zerrenda batean apuntatuta.

Xua “sorgin txiki ederra” da amona 
Mari Karmenen ahotan. Jaio zenean pisu 
bat alokatu zuten Valentzian, espetxetik 
ateratakoan amonarekin egon eta egoe-
ra berrira ohitzen joan zedin.

Xua motxila astun batek konkortuta-
ko bizkarra da. Lehen aldiz itsasoa ikusi 
duen haurraren ilusioa eta Gabonetan 
bere herriko Olentzero eta Mari Domingi 
ezagutu dituenarena.

Xuak ez du bere birramonak ezagu-
tzeko aukerarik izan orain arte. Patxiren 
amonak eta Mari Karmenen amak ez zu-
ten Xua ezagutzen.

Xua Olatzekin bizi da eta presondegi 

berean dagoen aita noizbehinka ikus-
ten du. Patxik jaio eta 22 egunera eza-
gutu zuen alaba, artean Fontcalenteko 
espetxean zegoelako.

Olatz eta Xua gaixo egon izan dire-
netan, Patxik ez du beraiekin zuzenean 
hitz egiteko aukerarik izan eta Mari 
Karmeni egindako telefono deien bidez 
izan du beraien berri. 

Olatz eta Patxi 2009ko ekainean es-
petxeratu zituzten eta hamabina urte-
ko kondena daukate. Kondenaren hiru 
laurdenak beteta baldintzapeko aska-
tasuna lortzeko eskubidea izan arren, 
salbuespenezko legedia aplikatzen zaie. 
Xuak hiru urte beteko ditu urtarrilaren 
19an eta kartzelatik atera beharko du 
nahitaez. Usurbilera joango da amona-
rekin bizitzera. 

Xua amatxorekin 24 orduz egotetik 
berarekin bisitetan soilik elkartzera 
igaroko da bat-batean.

Xuari ez zaio kotxean bidaiatzea gus-
tatzen. Azken bidaia batean 45 minutu 
igaro zituen gerrikoa askatzeko erregu-
tuz, oihuka.

Zilbor-hesteak ezin dira horrela eten.
Xuak etxean behar du. Bere gurasoe-

kin.  

Xua “sorgin txiki 
ederra” da amona mari 

karmenen ahotan. 
Jaio zenean pisu bat 

alokatu zuten Valentzian, 
espetxetik ateratakoan 
amonarekin egon eta 
egoera berrira ohitzen 

joan zedin
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22 І Feminismoa

Benetako pobrezian bizi den jen-
de kopurua %46 hazi da hamar-
kada batean Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoan, Eusko Jaurlaritzaren 

azken inkestaren arabera –Nafarroan, 
azken urteetan tasa hori arindu egin 
da, baina menpekotasuna handitu de-
lako, Pobrezia eta Gizarte Bazterketa-
ren Kontrako Sareak salatu duenez–. 
Hamarkada horretan, krisialdi ekono-
mikoak hauspotuta, murrizketak eta 
erreformak egin dituzte gobernuek, eta 
goiko klaseek behekoak espoliatu di-
tuzte beste behin. 

 Josep Stiglitz Ekonomiako Nobel sari-
dunak azaldu du neoliberalismoak nola jo 
digun flauta azken berrogei urteotan, esa-
nez goikoak aberastea onuragarria izango 
dela behekoentzat ere, “baina bitartean 
langileak soldata baxuagoekin konfor-
matu eta herritarrek murrizketak onartu 
beharko zituztela”. Politika horrek pobre-
ziara eta prekarietatera jausi arazi ditu 
milaka lagun. Gure posibilitateen gaine-
tik bizi izanaren apoa irentsarazi digute, 
baina gero eta jende gehiago dago gainez 
eginda diruak –eta ongizateak– beti kon-
trako norabidean egiten duelako igeri. 

 Gurean, goitik beherako eskema irauli 
eta erasora pasatzeko greba orokorrera 
deitu du urtarrilaren 30ean Euskal He-
rriko Eskubide Sozialen Kartak (EHESK) 
–dozenaka eragile sozial eta sindikatu 
biltzen ditu–, “jauzi kualitatiboa” ema-
teko pentsiodunen mugimenduak egin-
dako eskariari erantzunez. 2008an Atze-
raldi Handia hasi zenean, greba orokor 
ugari egin ziren murrizketen aurka; 
borroka erreaktibo hura beharrezkoa 
izan zen. Horregatik, orain zenbaitzuk 
ez daude ohituta halako larru berrieta-
ra. “Errespetatzen dugu, baina ez dago 
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Lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko 
greba orokorra deitu du euskal herriko 

eskubide Sozialen kartak urtarrilaren 30ean, 
hegoaldeko lau lurraldeetan. Azken urteetan 

kendutakoa berreskuratzeko etengabeko 
borrokan ari diren kolektibo zabalek eskatzen 

zuten “mobilizazio handia” badator. ibilbide 
baten amaiera ala hasiera izango ote den, 

kaleak esango du.

erantzuna 
kaLeak du

u30

 urko apaolaza aVila

arrazoi objektiborik greba orokorrera-
ko” esan du Josu Erkoreka EAEko gober-
nu bozeramaileak.
 Aitzitik, EHESK-k aldarrikapen pla-
taforma zehatza kaleratu du eta hura 
irakurrita argi geratzen da zenbat ken-
du dieten beheko klasekoei eta zenbat 
dagoen irabazteko, gutxieneko pentsioa 
1.080 eurokoa izatetik hasita. Laneko 
lurralde-hitzarmenen aplikazioa, sol-
data arrakala ezabatzea, zaintza lanak 
duintzea, 1.200 euroko gutxieneko sol-
data irabaztea, prekarizatze formulak 
eta lanaldi partzialak kentzea, 35 orduko 

lanaldia… Aldarrikapen horietako bakoi-
tzaren atzean mugimendu anitzak dau-
de, baina denak dira klase be(he)rekoak.
 U30eko grebak erronka itzela dauka 
denak bateratzen eta, batez ere, hurren-
go egunetik aurrerako estrategia argi-
tzen. Diego Sztulwark pentsalari argen-
tinarraren arabera, neoliberalismoak 
intolerantzia die kapitalaren metatzea 
ez dakarren biziera orori eta “koopera-
zio bideak automatizatzeko” fenome-
noei. Bere egiturazko krisiaren sintomak 
dira, eta gorroto ditu subjektibitate ho-
riek: “Hori da neoliberalismoa neofaxis-

ta bilakatzearen oinarria”. Lubaki senti-
kor horretan jokatuko da politika beste 
zentzu batean ulertzeko borrokaldia. 

Pentsionistak as(f)altora
450 kilometro asfalto gainean egin ondo-
ren, ia hilabete lehenago Bilbotik abiatu-
tako jubilatuen zutabeak urriaren 15ean 
jo zuen Madril. 2018ko hastapenetan ir-
ten ziren lehen aldiz kalera, eta 105 aste-
lehenetan elkarretaratu dira udaletxeen 
parean. Hego Euskal Herriko pentsiodu-
nen mugimendua dago Espainiako Esta-
tuko mobilizazioen abangoardian. 

 urko apaolaza aVila
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 U30eko greba orokorraren atzean ere 
haren bultzada nabari da, nahiz eta ofi-
zialki euskal sindikatuek (ELA, LAB, ESK, 
Steilas, Etxalde, EHNE eta Hiru) deitu-
rikoa izan. CCOOk eta UGTk ez dute bat 
egin grebarekin eta pentsiodunen mugi-
mendua “zatitzea” egotzi diete deitzai-
leei. Zenbait pentsiodunek ere ez dute 
greba babestu, “greba egitea langileei da-
gokielako”; hori bera esan du Coespek, 
pentsio publikoen sistemaren aldeko es-
tatu koordinadorak. “Argudio hori erabili 
dezake enpresari jubilatu batek –eran-
tzun die Cobas sindikatuak–, baina sekula 
ez aktiboan langile izan garenok”.
 Euskal Herrian, mugimenduko sektore 
oso zabalen artean grebaren aldeko jarre-
ra irmoa da, abenduaren 12an Gasteizen 

legebiltzar aurrean milaka lagunek hala 
oihukatu zuten. Jon Fano Bizkaiko pen-
tsiodunen mugimenduko bozeramaileak 
azaldu du ez dela laneko greba soil bat, 
“soziala eta transbertsala” ere bai. 
 Eta intergenerazionala. Eurei dago-
kienarekin ez ezik, hurrengo belaunal-
diei geratuko zaienarekin arduratuago 
daude. Hortik doaz eskakizun nagusiak: 
pentsioak KPIaren arabera igotzea, 1.080 
euroko gutxienekoa, genero arrakala 
amaitzea, berezko sistema publikoa, ja-
sangarritasun faktorea ezabatzea…
 Bizkaiko Labe Garaien altzoan lan egin-
dakoa, hilean 700 eurora iristen ez den 
pentsioa kobratzen duen emakumea, eta 
bere seme-alaben etorkizunagatik borro-
kan ari dena. Hori izan liteke egun pen-

tsiodunen mugimendua osatzen dutenen 
profiletako bat. Baina mugimendu asko-
tarikoa da oso, eta hor datza bere indarra.
 Bitartean, Espainiako Gobernuak pen-
tsioak %0,9 igoko dituela hitz eman du 
–papur batzuk bizitzaren garestitzea iku-
sita–, baina exekutibo berriaren inbesti-
durarekin katramilatu da gaia eta horrek 
gehiago haserretu ditu jubilatuak. Bida-
soaren beste aldean, berriz, Emmanuel 
Macronen erretreten erreformaren kon-
trako protestak luze eta gogor doaz, eta 
honek amore ematea lortu dute hein ba-
tean. Ikusi beharko da aldagai horiek nola 
eragiten duten datozen mobilizazioetan.

“Greba feminista izanGo da”
U30eko deialdiak, pentsiodunen babesa 
ez ezik, beste askorena ere jaso du. Esate-
rako, krisiak bereziki kolpatu dituen gazte 
eta ikasleena. Poliziak indarrez hustuta-
ko Gasteizko Talka espazio feministaren 
atarian, agerraldi bateratua egin zuten 
Euskal Herriko gazte eta ikasle erakun-
de ugarik (Eragin, Gazte Prekarioen Sa-
rea, Euskal Herriko Neska* Gazteak, Ikas-
le Sindikatua, Gora Ikasleon Borroka…). 
Azaldu dutenez, egungo gazteei “iraga-
nean eskuratu ziren lorpenak ezabatu” 
dizkiete eta prekarietatera bultzatu di-
tuzte. Aldarrikapen taula berezko bat ere 
osatu dute, tartean hezkuntza inklusibo 
eta feminista, edota aisialdia jokoarekin 
ez merkantilizatzeko neurriak eskatuz.
 Mugimendu feministak ere bat egin du 
U30eko zitarekin, eta horretarako, Mar-
txoaren 8ko greba orokorren arrakas-
tan giltzarri izan diren sareak eta haien 
“indarra, ahalmen mobilizatzailea eta 
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M21  
2009/05/21
enpleguaren alde, krisi garaiko 
lehen greba orokorra eLA, LAb eta 
beste hainbat sindikatuk deituta. 
Confebaskek “erabateko porrota” 
izan zela adierazi zuen, sindikatuek 
berriz %50eko jarraipena izan zuela. 
teknologia berriak erabili ziren 
lehen aldiz, grebaorokorra.com 
webgunearen bidez.

2009

E29  
2010/06/29
Jose Luis rodriguez 
zapateroren lan-
erreformaren kontra, 
hau indarrean jarri 
aurretik. Sindikatu 
estatalistek eta euskal 
herrikoek bananduta 
deitu zuten. 

I29  
2010/09/29
hiru hilabetean 
bigarren greba 
lan-erreformaren 
kontra, CCoo eta 
Ugtk deituta. Apenas 
izan zuen eraginik, 
nafarroan izan ezik.

U27  
2011/01/27
jubilazio adina 65 
urtetik 67ra atzeratzeko 
saiakera egin zuen 
pSoeren gobernuak. 
euskal gehiengo sindikalak 
deitu zuen eta industrian 
%60ko jarraipena izan 
zuen. istiluak bilbon eta 
gasteizen. 

greBa orokorrak HEgo EUskaL HErriaN

ERREGIsTROA. euskal herriko eskubide sozialen kartan bildutako sindikatuek erregistratu 
zuten greba deialdia ofizialki bilbon (irudian) eta iruñean urtarrilaren 9an. 
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eraldatzailea” baliatu nahi dituzte. Sin-
dikatuei eskatu diete bere egin ditzatela 
euren aldarrikapenak, prekarietate, he-
teroarau, matxismo eta gerrarik gabeko 
bizitzaren alde. 

Greba aurretik ere eGiten da
Zalantzarik gabe, azken urteetan Euskal 
Herrian mobilizazio indartsu eta jende-
tsuenak egin dituzten mugimenduen ba-
besa edukitzeak –feministena eta pentsio-
dunena, alegia–, urtarrilaren 30eko greba 
orokorrari bultzada handia emango dio. 
 Baina antolaketa moduek eta aurretik 
herrietan egindako lanak ere emango 
diote tamaina egunari. “Dinamika eraiki-
tzen bada poligonoetako asanbladetatik, 
kolektiboetatik, plazetatik eta biribilgu-
neetatik kanpo, zaila da greba orokorra 
izatea, hala deitzen bazaio ere”, dio Hor 
Dago-ren urtarrileko zenbakian agertu-
riko iritziak.
 Macronen politiken kontrako aben-
duaren 5eko grebak eta haren segidek, 
aurrelanketa luze bati esker izan dute 
eraginkortasun ikaragarria –Frantziako 
Estatu osoan 1,8 milioi lagun mobilizatu 
zen egun hartan, Baionan 10.000–; bes-
teak beste, Radio France irrati publikoko 
kazetarien edota auzo nahiz lizeoetako 
eragileen inplikazioa dago atzean. Akaso 
ez al dabil “behetik gorako” halako ko-
rronterik mugaz hegoaldera? 
 Begiratu azkar batean ikus liteke greba 
batzordeak sortu direla Oñatin, Arrasa-
ten, Leioan, Aiaraldean, Donostiako In-
txaurrondon eta Amaran, Bilboko San-
tutxun, Portugaleten, Busturialdean, 
Lea-Artibaien, Gasteizko Olarizun…; hi-

2020

M29  
2012/03/29
mariano rajoyk lan-erreforma 
onartu ondoren deitua, azken 
urteetako indartsuena 
izan zen, erreforma 
“basatienaren” aurka, milaka 
langile kaleratzeko ateak 
ireki baitzizkien enpresei. 
patronalak berak onartu zuen 
grebaren arrakasta.

I26  
2012/09/26
eragile sozialek 
espainiako 
gobernuaren 
murrizketen kontra 
egina, honek 
bankuen erreskateak 
100.000 miloi euro 
kostako zuela aitortu 
ostean.

A14  
2012/11/14
CCoo, Ugt eta 
beste sindikatu 
batzuen 
sostenguarekin, 
murrizketen kontra 
deitua, europa 
mailako mobilizazio 
egunaren barruan. 

M30  
2013/05/30
gehiengo 
sindikalak eredu 
propio bat eskatuz 
deitua, sektore 
publikoan jarraipen 
zabala izan zuen.

M8  
2018-19/03/08
Azken bi urteetan 
mugimendu feministak 
greba orokor 
arrakastatsuak egin 
ditu martxoaren 8an. 
manifestazio masiboak 
egin dira, “bizitza 
erdigunean” jartzeko 
eskatuz. 
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tzaldiak eta mahai-inguruak ugaltzen ari 
dira; mugimendu feministak ekintza uga-
ri egin du urtarrilaren 18an, makinak be-
rotzen hasteko; Eleak Mugimenduak pro-
posatu du Eskubideen Herri Plataformak 
sortzen hastea tokian-tokian, “antikapita-
lista guztien konbergentzia” bideratzeko 
marko lokalean... Ikusiko da jauregiak zo-
rutik sabaira astintzeko moduko dardara 
sortzen duen honek guztiak eta nolako 
erreplikak ekartzen dituen. 
 Abenduaren 27an Bilboko Eusko Jaur-
laritzaren egoitza aurrean plantatu ziren 
hainbat lagun biluzik, Euskal Herriko Es-
kubide Sozialen Kartak deituta –tartean 
ziren Barakaldoko Berri Otxoak gizarte 
bazterketaren kontrako plataformako 
kideak–. Egun berean Eusko Legebiltza-
rrean EAEko 2020ko aurrekontuak onar-
tu ziren, Elkarrekin-Podemosen absten-
tzioaren ondorioz: “Gure kezka handiena 
Podemosen jarrera aldaketa da, hori izan 

da aurrekontu hauen diferentzia bakarra”, 
zioen elkarretaraturiko batek.
 Alderdi moreak Urkulluren exekuti-
boarekin adosturiko diru-partidak “mu-
rriztaileak” direla salatu dute. DSBEan, 
esaterako, %4ko igoera iragarri du Elka-
rrekin-Podemosek, baina bazterketaren 
kontrako Argilan plataformak eta Biz-
kaiko beste hainbat kolektibo sozialek 
azaldu dutenez, 2012tik aurrera izanda-
ko murrizketen ondorioz, egiaz %34 gu-
txiago jasoko du diru-sarrera hori behar 
duen familia bakoitzak: “Arrazoi nahikoa 
badago gaur hemen eta hemendik hila-
bete barru ere, urtarrilaren 30eko greba 
orokorrean, kalean egoteko”.
 Kalea neurgailu; kalea desfile hutsen 
toki baino, asaltatzeko espazio gisa uler-
tuta; kalea herritarra bere buruaren jabe 
egin dadin alor guztietan; kalea ikusgarri 
egiteko sukaldean, aldamioan, kutxazai-
netan itzalean utzi nahi dutena. 

2008an, finantzen krisia 
mundua astintzen hasi ze-
nean, grebari buruzko te-

siak zirkulatzen hasi ziren Fran-
tziako estatuan, desmobilizazio 
institutuak sorturik. rennes-en 
lehenik, eta ondoren parisen, 
Thèses sur le concept de grève 
(greba kontzeptuaz tesiak) li-
burua kaleratu zen –gaztelaniaz 
ere aurkituko du hegoaldeko 
irakurleak, Artefaktek argita-
raturik–. grebaren esanahiaz 
hausnartzeko balio dute tesi 
horiek. hemen batzuk:

greBa normaltasuna da 
“reichek dioen bezala, harri-
garriena ez da jendeak lapur-
tzea eta greba egitea, baizik eta 
gose daudenek ez beti lapur-
tzea eta esplotaturik daudenak 
beti greban ez egotea”.

greBa Benetako Festa da 
“grebak, festak bezala azenturik 
gabeko fase hori eteten du, lan 
egiteko denborarena”.

greBa demokrazia da 
“politikaren despolitizazioa-
ren kontra borrokatzen du 
grebak, publikoa pribatiza-
tzearen kontra”.

greBa ezinezkoa 
asmatzea da
 “Amildegira jauzi egitea da. 
grebak hasieran oraindik ez 
daki, ezin du jakin, zer nahi 
duen ere” 

greBa poztasuna da
“erabat aspetzeak eta poztasuna 
desagertzeak, esan nahiko luke 
grebak errealitatea galdu duela”.

zEiN da
 zure greBa?

AskOTARIkO MUGIMENdUAk daude greba orokorraren deialdiaren atzean. goian, eAeko 
aurrekontu “murriztaileak” salatzeko ekintza bilbon. behean, pentsiodunen asteleheneroko 
elkarretaratze jendetsuetako bat.
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HITANOA BERRESKURATZEN

egiari zor, emakume eta gizonek 
osatutako lauzpabost laguneko 
taldetxoak heldu zion gaiari lehe-
nengo. Toka hala moduz bizirik 

dago, baina noka desagertzera zihoala 
konturatu ziren. Taldetxo hura lanean 
hasi eta gaur egun emakume talde han-
diagoak noka berpizteko erronkari hel-
du dio.

Ekimenari Ingo xonau! (egingo dina-
gu) izenburua jarri diote eta Oñatiko 
Udala diruz laguntzen ari da. 2019an 54 
noka hiztun elkarrizketatu dituzte. Bi-
deoan grabatu dituztenez, noka nola era-
biltzen duten ageri da. Nokaz aritzeaz 
gainera, informazio asko eman dute: zer-
gatik uste duten galdu dela, norekin hitz 
egiten duten noka, nola baserrian era-
biltzen zuten eta kalean ez... Emakumeoi 
aditz taulak osatzen laguntzeko eska-
tu diete eta auzoan auzoko formak jaso 
dituzte. Dagoen apurra biltzea, horixe 
zen lehenengo helburua, eta bigarrena, 
egoeraren diagnostikoa egitea. Zenbat 
nokadun diren jakiteko Oñatiko hamasei 
baserri-auzoetara jo zuten. Hamahiru 
datu biltzailek baserri guztietako ateak 
jo zituzten noka hiztunen bila. 370 ema-
kumeren berri bildu zuten hala, baina 
argitu behar da horietatik 280tik gora ez 
direla auzoetan bizi, herrigunean baizik. 
Herrigunea berriz, ez dute aztertu, lana 
galanta bailitzateke. Ekimenaren bul-
tzatzaileak seguru daude atez ate ibiliko 

balira nokadun gehiago aurkituko lituz-
ketela. Atez atekoak kopurua jakiteko 
balio izan die, eta aldiz, 54 elkarrizketa-
tuen bidez informazio oso baliotsua lor-
tu dute nokaren egoera ikertzeko. 

Interneten, edonoren eskura dago 
egindako lanaren zati bat. 25 minutu-
ko bideo dokumentalean noka hiztunen 
jardunaz goza daiteke. Bideo-ordu asko 
dituzte grabatuta eta nokari buruzko 
pasarteak gaika ordenatu eta zatiok in-
terneten jartzen ari dira. Dagoeneko 600 
pasarte daude. Grabazio lanketa Idoia 
Etxeberria oñatiarrak egin du. Etxebe-
rriak Badihardugu Euskara Elkartean 
egiten du lan eta elkarte honen egitasmo 
nagusia ahotsak.eus webgunea da. Eus-
kal Herriko hizkerak eta ahozko ondarea 
biltzea du helburu ahotsak.eus-ek. 

txaPak, ikastaroak eta 
mintzaPraktika
Bildu bai, baina biziberritu ere bai. Ho-
rregatik, ondarea batzetik harago, daki-
tenek erabiltzea eta ez dakitenek ikas-
tea nahiko lukete bultzatzaileek. Horren 
adibide da paparrean jartzeko atera du-
ten txapa. Ingo xonau! dio txapak eta bi 
helburu lortu nahi dituzte txapak erabi-
lita: noka hitz egiteko gai direnak age-
rian uztea; eta noka hiztunak ikusgarri 
egitea eta prestigioa ematea. 

2020an noka ikastaroa antolatu nahi-
ko lukete Jabetze Eskolan, emakumeen-

tzat. Noka ikasiko duen emakume mul-
tzoa lortu nahi dute, eta aurrera begira 
interesgarria iruditzen zaie emakume 
eta gizonentzako ikastaroa antolatzea. 
Ikastarorako materiala prestatu nahian 
dabiltza. Ez daukate abiapuntu txarra, 
herriko emakumeak noka ari direla ordu 
luzez grabatu baitituzte.

Beste bi lan ere badituzte buruan: 
poltsikorako liburuxka, Oñatiko hita-
noaren aditzak biltzen dituena; eta no-
kapraktikarako moduak aurkitzea: kafe 
hartzeak, poteoak...  

Bidea asmatu beharko dute, Etxebe-
rriak behintzat dio eredurik ez dutela, 
formula magikorik ez dagoela. Hainbat 
herritan egindako ikastaroen berri dute 
eta, Azpeitian eta Zumaian ikastetxeetan 
gaztetxoekin egin den lana ere ezagu-
tzen dute. Epe luzera pentsatu behar du-
tela dio Etxeberriak, bai baitakite urtean 
behin ikastaroa eginda ez dela nahikoa, 
hizkuntza ohiturak ez baitira aldatzen 
gauetik goizera.

“Xaukena xauk!” esaten omen dute oñatiar gazteek 
“besterik ez zegok!” adierazteko. Boladan jarri omen 
da esaera. Hikako forma horren erabilera, ordea, ez 
da hitanoaren osasun onaren adibide. mutilek hala 
moduz darabilte toka, “xaukena xauk!” beraren forma 
zuzena  “dauena xauk” litzateke. mutilek ez dakite 
noka erabiltzen eta neskek ez dute erabiltzen. argi 
izpi bat sortu da ilunpean: 45 urtetik beherako dozena 
bat emakume elkartu dira noka indartzeko asmoz.

Ia 400 noka hiztun 
zenbatu dituzte Oñatin

  onintza irureta azkune      ingo Xonau ekimena
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debaGoienan antzuola eta 
oñati naGusi
Oñati eta Antzuola dira eskualdean hika 
gehien erabiltzen duten herriak. Gaine-
rakoan, hika erabiltzen den Euskal He-
rriko beste txokoetako egoeraren beste-
korik ez dute: mutilak nola edo hala toka 
ari dira eta 50-55 urtetik beherako ema-
kume noka hiztunak aurkitzea oso zaila 
da. Galeraren arrazoiak berberak dira: 
hika baserritarren kontua da, prestigio 
gutxikoa, hizkera zakarra, emakume do-
toreentzakoa ez, gertukoekin erabiltze-
ko baino ez du balio...

Taldean bildu diren dozena bat ema-
kumeek argi dute hika berreskuratze-
ko ahaleginak egin daitezkeela Oñatin, 
besteak beste, euskara bera osasuntsu 
dagoelako. 

Taldea ere osasuntsu dago, 26 eta 45 
urte bitartekoak dira denak, noka jaso ez 
dutenak. Ez dute aurrejuzkurik nokare-
kiko, jakin-minez luzatu dute muturra. 
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oñatiko hamasei baserri-auzoetan 
jaiotako 370 emakumek daki noka. 
oñatin noka hiztunak gehiago izango 
dira, izan ere, herriguneko datuak ez 
dira jaso. 

gaur egun, emakume horien 
%77 ez dira beren jatorrizko 
baserri-auzoetan bizi. Gehienak 
Oñatiko herrigunean bizi dira. 

Hamasei auzoetan bizi diren 
emakume nokadun gazteenen batez 
besteko adina 55 urtekoa da.

Noka dakiten 54 pertsona 
elkarrizketatu dituzte, ia denak 
emakumeak. 45 baserritar eta bederatzi 
kaletar. 45 baserritar horietatik 34 
herrigunean bizi dira. 

Elkarrizketatutako gehienek etxean 
jaso dute hitanoa: 32k zuzenean 
gurasoengandik eta 18k familia-giroan. 
gainerako lauek etxetik kanpo, 
lagunartean. 

guraso diren 42 elkarrizketatuetatik 
29k ez diete seme-alabei hika egin: 
%69k. Hamahiruk bai, baina batzuek 
ez beti -zuka-hika nahastuta- eta beste 
batzuek semeei egin diete, baina alabei 
ez. Transmisioa kasu gutxitan izan 
da oso-osoa. 

araotz auzoan egin da zuzeneko 
transmisioa ondoen. 

Elkarrizketatutakoen artean, hamaseitik 
hamalauk zuzenean jaso dute. aldiz, 
hamasei horietatik zazpik baino ez dute 
transmititu, edadetuenek. gainera, zazpi 
horietatik bostek seme-alabei bai, baina 
bilobei ez diete transmititu.

1. Euskara zapalduta egon delako, 
gaztelaniaren mesedetan: 
zuka ere ez zuten egiten.
2. Hika ‘baserritarren hizkeratzat” 
hartua izan delako, kalerako aproposa 
ez den hizkera.
3. generoarekin lotutako arrazoiak: 
hika mutilen kontua delakoan, 
ez emakume dotore eta finena…

4. Erregistroak bere mugak dituelako: 
zaharragoei ez, ume txikiei ez, gurasoei 
ez, “ka tegoria handiagokoei” ez, 
konfiantzarik egon ezean ez…

Nokari buruzko ikuspegia aldatu da: 
gaur egun balorazioa positiboa da, 
batez ere gazteen artean.  
Iturria: Ingo Xonau ekimena
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Bi solairuko lokala inauguratu 
dute: behean jendeari harrera 
egiteko gunea, goian bizikletak 
konpontzeko mekanika tailerra. 

Ousmane, Mussa eta Charles aurkitu di-
tugu bertan. Boli Kostakoak dira hiru-
rak, Arrigorriagan ezagutu dute elkar 
eta Afrikatik etorritako beste bi lagu-
nekin batera buru-belarri ari dira Bizi 
Eskola ekimenean. Charlesek 31 urte 
ditu, Mussak eta Ousmanek 20, eta duela 
urte eta erdi inguru lortu zuten Afrika-
tik Europarako jauzia egitea, Marokoko 
kanpalekuetan patera noiz hartu zain 
egon ostean. Ez dute bidaiaz hitz egiteko 
gogo handirik, esperientzia gogorra izan 
zen, zertarako kontatu gehiago? Euro-
pan dirua irabazi zezaketela pentsatuta 
abiatu ziren, bizimodu hobeago baten 
bila, baina laster egin zuten talka errea-
litatearekin.

Lanera etorri ziren, baina lan egite-
ko aukera ukatzen zaiela ikusi zuten 
berehala: paperik gabe, ez zaituzte en-
plegatuko, eta enplegu gabe, zaila duzu 
paperak lortzea. Betiko gurpil zoroa, 
horma garaiezin bihurtzen den adminis-
trazioaren amarrua. Ousmane, Mussa 
eta Charlesek Bilbon hartu zuten aterpe, 
eta boluntarioek Arrigorriagara bide-
ratu zituzten. Arrigorriagako gazteek 

lekua egin zieten gaztetxean, eta hamar 
bat lagun bertan bizi dira uneotan, Ka-
merun, Senegal, Ginea Konakry eta Boli 
Kostatik etorriak.

Ordutik herrian sortu den elkarta-
sun sareak egin du posible Bizi Eskola 
proiektua. “Ezin hobeto gaude Arrigo-
rriagan, familia bat aurkitu dugu hemen, 
lagundu nahi gaituen familia bat, eta 
hori da inportanteena”, dio Ousmanek. 
Migratzaileek kudeaturiko proiektua 
aurrera ateratzeko funtsezkoa izan da 
herriko gazte asanblada, harrera sarea, 

Ongi Etorri Errefuxiatuak eta Biziz Bizi 
elkarteen babesa.

HERRIAK BEHAR ZUEN ZERBITZUA
Eskaintza zabala dute buruan Bizi Es-
kolako dinamizatzaile afrikarrek. Bate-
tik, bizikletan ibiltzen ikasteko eskolak 
emango dituzte. Gainera, dagoeneko 
badira interesa agertu duten 50 urtetik 
gorako emakumeak. Arrigorriagan ba-
karrik ez, Basaurin ere egingo dituzte 
ikastaroak. Bizikleta zaharrak ere ba-
dituzte, atondu, konpondu eta salgai 
eta alokairuan jartzeko prest. Umeen 
bizikletak adibidez, haurrari denbo-
raldi baterako baino balio ez diotenak, 
eskuragarri izango dituzte, prezio sin-
bolikoan. Tailerra ere badaukate –me-
kanika eskolak jasotakoak dira– eta as-
moa ez da hainbeste jendeari bizikleta 
konpontzea, datorrenari bizikleta nola 
konpondu irakastea baizik. Norberak 
ikastea da xedea, eta horregatik bizi-
kletak konpontzen ikasteko tailerrak 
ere emango dituzte, Juan XXIII plazan 
duten lokalean.

Aurrera begira, bazkidetza bidez 
funtzionatzea da helburua: kuota bat 
ordaintzearen truke bazkideek auke-
ra izango dute bizikleta bertara era-
man eta konpontzeko, lokalean dauden 
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aurrerago, bazkidetza bidez 
funtzionatzea da asmoa: 

kuota ordaintzearen truke, 
bazkideek aukera izango 

dute bizikleta bertako 
erremintak erabiliz tailerrean 

konpontzeko,
elkarri lagunduz

arrigorriagara iritsi diren migratzaileek bizikletak konpontzeko, 
alokatzeko eta bizikletan ibiltzen irakasteko proiektua abiatu 
berri dute. gutxienez hiru urtez paperik gabeko herritar ilegal 

izatera kondenatuta daudelarik, autoenpleguaren bidez egoera 
administratiboa erregularizatzen joatea eta migratzaileentzako 

kooperatiba sortzea dute helburu.
    mikel garCia idiakez

M i g r a t z a i l e e n 
b i z i k l e t a  t a i l e r r a

duin Bizitzeko alternatiBa
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erremintak nahieran erabiltzeko, elka-
rri lagunduz. Mendiko bizikletarekin 
ibilbideak antolatzea eta txikientzako 
eskola eratzea ere aurreikusten dute.

Bizilagunek interesa agertu dutela 
diote. Txirrindularitzarekiko zaletasun 
handia dago eskualdean, baina ez dago 
bizikletari lotutako denda edo taile-
rrik, ez dago antzeko zerbitzurik. “Pix-
kanaka egingo dugu bidea, hasi baino 
ez gara egin, baina ilusio handiz gaude, 
honek etorkizunean ateak irekiko diz-
kigun esperantza daukagu eta dena 
ongi ateratzea da orain gure helburua”, 
azaldu digute. Paperak lortu bitartean, 
errotuta daudela eta lanean ari dire-
la frogatzeko balioko du proiektuak, 
eta egitasmoak ibilbide oparoa eginez 
gero, migratzaileentzako kooperatiba 
dute amets, ez paperarik ez aukerarik 
ez duten beste migratzaile iritsi be-
rrientzako heldulekua izango den koo-
peratiba.

“JENDEAK EZAGUTU GAITZAN 
BALIOKO DU”
Herriko bizilagunekin harremanak sen-
dotzeko ere proiektu hau aukera apro-
posa dela azpimarratu du Ousmanek, 
jendea ezagutzeko eta jendeak haiek 
hobeto ezagutzeko. Gainera, birziklape-
na eta mugikortasun jasangarria gisako 
baloreek sostengatzen dute ekimena, 
eta harro sentiarazten ditu horrek.

Kritiko mintzatu da Pedro Vallejo 
harrera sareko eta Biziz Biziko kidea: 
“Sistemak ez du nahikoa gazteak preka-
rio lan egiten jartzearekin, mugak itxi 
eta kanpotik datozenak deshumaniza-
tzen ditu, gaizkien ordainduta dauden 
lanpostuak hartzera kondenatuz. Ad-
ministrazioak trabak jartzen dizkie mi-
gratzaileei duin lan egin ahal izateko, 
eta bestelako alternatibak bilatu behar 
dituzte”. Arrigorriagan eraikitzen ari di-
ren alternatiba izan dadila etorkizun 
duinerako giltza. 

HELdULEkUA. Ezker-eskuin: charles, ousmane eta mussa. Etorkizunean, kooperatiba 
bihurtu eta paperik ez duten iritsi berrientzako heldulekua sortu nahi dute.

Etxean, garajean duzun 
bizikleta, erabiltzen ez 

duzuna, eman Bizi Eskolari 
eta haiek konponduko dute, 
beharra duenari oparitzeko 
edo nahi duenari alokatu 

edo saltzeko:
 

arrigobizieskola@gmail.com 
602 170 024 
632 944 087

b i z i
e S k O l a
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Enpresa horiek hornitzaile eta kon-
tsumitzailearen arteko bitartekari 
lana egiten dute etekinaren puska 
baten truke. Batzuetan, hornitzai-

leek eta kontsumitzaileek elkarrengana 
heltzeko zailtasunak dituzten kasuetan, 
mota horretako negozioak lagungarriak 
izan daitezke; izan ere, antzeko zerbi-
tzuak betidanik existitu dira (gasolinde-
giak, adibidez). Dena den, enpresa askok 
ikusi du biziki emankorra dela hornitzaile 
eta kontsumitzaile artean bitartekari la-
netan aritzea, hori lagungarria izan ala ez.

AUZOAREN SUNTSIPEN SORTZAILEA
Silicon Valleyko “suntsipen sortzailea” 
ideiaren arabera, proiektu handi eta 
errentagarria sortzeko errezeta bizkor 
mugitzean eta araurik kontuan ez har-
tzean datza. Horren adibide argigarria 
dugu Airbnb, lizentziarik gabe eta le-
gez kanpo alokatutako etxebizitza-sarea 
sortzeagatik ezaguna den enpresa. Au-
rreko urteetan, esaterako, Araba, Biz-
kaia eta Gipuzkoan eskaini zituen alokai-
ruen %54 legez kanpokoak izan ziren. 
Airbnbk ez du, inola ere, praktika horren 
aurkako ganorazko neurririk hartu.
 Euskal Herrian ez ezik, Bartzelona-
ko iragarkien ia erdia legez kanpokoak 

dira, baita New Yorkeko erreserben 
%72 ere. Baina, nolatan urra dezake le-
gea hain modu agerian horren moduko 
enpresa ezagun eta dirudun batek on-
doriorik jasan gabe? Gakoa negozio-e-
redu horren “plataforma” izaeran dago. 
Airbnbk legalki argudia dezake bera ez 
dela bere guneko iragarkien erantzule, 
baizik eta jendea harremanetan jarri 
baino ez duela egiten.
 Eredu horren bigarren abantaila han-
dia zera da: eskainitako zerbitzuan ez 
du zertan diru asko inbertitu. Adibidez, 
Mercedes konpainiak auto bat fabrika-
tu nahi badu, lantegia erosi eta ehunka 
langile kontratatu behar ditu; hazkun-
dea zailtzen duten kostu finko izugarriak 
sortzen ditu horrek. Airbnbk, bestalde, 
webgune bat dauka, ez besterik. Bere 
plataforman egindako tratu berri bakoi-
tzak dirua emango dio, eta hazten lagun-
duko, ia kostu gehiagorik sortu gabe.
 Airbnbk sortzen duen arazoaren fun-
tsa bere arrakasta handia da, esan nahi 
baita, bere suntsitzeko gaitasun han-
dia. 2008ko finantza krisiaren ostean, 
merke bidaiatzeko aukeren eskaera 
nabarmen handitu zen, baita “beneta-
koagoak” diruditen bizipenak bilatzeko 
joera ere. Airbnbk, orduan, webgune 

bat armatu eta kitto, eroso eseri zen 
%10-15eko komisioak bata bestearen 
atzetik nola jasotzen zituen ikusteko. 
Webgune bat eta munduan zehar au-
zoak suntsitzeko gogoa: ez da askoz 
gehiagorik behar 35 milioi dolarreko 
enpresa bihurtzeko.

SEN ONAREN SUNTSIPEN 
SORTZAILEA
Uberrek 100 mila milioi dolar balio 
du, bere jabeen arabera. Wallapop ere, 
nahiz eta bere zerbitzuak eskaintzea-
gatik komisiorik kobratu ez, bostehun 
milioi dolarretan balioetsia izan zen, 
hain justu Letgo izeneko mila milioi do-
larreko enpresarekin fusionatu baino 
lehen. Harpidetzetan oinarritutako ere-
duan gertatzen den antzera, horrelako 
enpresek arrakasta itxura ematen dute 
beren milioiak arrisku-kapital moduan 
taxugabe xahutuz. Eta, halere, Ube-
rrek 5,2 mila milioi dolar galdu zituen 
2019ko hiruhileko batean, baita 4 mila 
milioi dolar ere 2018an. Espainiako Es-
tatuan duela gutxi hasi den beste en-
presa bat, Lime, mila milioi dolarretan 
balioetsi berri dute, nahiz eta espaloira 
ateratzen duen scooter bakoitzarekin 
dirua galtzen omen duen.

airbnb, Uber, glovo... industria teknologikoak alderdi nahasgarri ugari du. kanpotik 
begiratuz gero, erraza da pentsatzea enpresa guztiak berdinak direla. guztiek app-ak 

darabiltzate, antzeko diseinu-estiloak dauzkate, modako hirietan dute egoitza nagusia 
eta, bitxia bada ere, milioika dolar dituzte nahiz eta mozkinik irabazi ez. artikulu 

honetako enpresak erraz nahas daitezke elkarren artean, baina partikularren arteko 
zerbitzuak (ingelesez, peer-to-peer) eskaintzen dituzten horiek berezko saila osatzen 

dute “Plataforma-enpresa” moduan dira ezagunak.

Peer-to-peer teknologiaren 
“suntsipen sortzaiLea”

multinazional teknologikoen eragina guztion bizitzan

 paul iano   iTzULTzaiLEa i diego pallés lapuente
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 Konpainia horiek guztiek bi ezaugarri 
partekatzen dituzte: dirua galarazten 
duen produktu bana daukate eta bakoi-
tzak bere merkatu-nitxoa monopolizatu 
nahi du. Nola? Arrisku-kapitalez baliatuz 
prezio baxuak erabiltzen dituzte konku-
rrentzia kanporatzeko, gero, behin mo-
nopolioa ezarrita, prezioak igotzeko.
 Baina arazoa da enpresa horiek ezin 
dutela modu efektiboan sortu monopo-
liorik, ezta sare-efektu handirik eragin 
ere. Airbnb enpresaren gakoa konfian-
tza da: munduko edozein tokitako eze-
zagun baten etxean lo egin nahi baduzu, 
behar besteko konfiantza eta iragarki 
kopuru nahikoa eskaintzen dizkizun 
enpresa bakarra da. Facebookek egiten 
duenaren antzera, lehiakide potentzia-
lak erosten jarraitzen duten heinean, 
enpresa horiek menuko aukera bakarra 
izaten jarraituko dute. Hala eta guztiz 
ere, Uber garraio pribatua lortzeko app 
bakarra bihurtzen bada eta prezioak 
igotzen baditu, jendeak berriz ekingo 
dio ibiltzeari edota garraio publikoa 
edo bizikleta erabiltzeari. Gidariei gero 
eta gutxiago ordaintzen badie, autorik 
gabe geratuko da. Lime enpresak antze-
ko patua du, bi konpainia horiek oinez 
ibiltzearen ordezkoak baitira, ez taxiz. 

Glovok ere jatetxeei ezartzen dizkien 
kuotak mantendu ahalko ditu, jatetxeen 
jabeak banatzaileak kontrata ditzakete-
la ohartzen diren arte.
 Monopoliogai merke horiek guztiek 
azkenik porrot egin ostean, orduan na-
barituko dugu beren benetako eragina, 
suntsitu duten garraio-industriaren pus-
kak lurretik jasotzen ditugun bitartean.

POLITIKAREN SUNTSIPEN 
SORTZAILEA
Partikularren arteko optika horren pean 
aztertu eta gero, enpresa horietako al-
derdi nahasgarri asko arrazionalago 
bihurtzen dira. Uberrek ezinezkoa du 
bere langileei ordain duinik eskaintzea 
eta, era berean, Airbnbk ezinezkoa du 
araudiak betetzea. Facebookek ezin du 
estremismo politikoa elikatzen duen de-
sinformazioa edo fake news-ak egokiro 
borrokatu, iragarkiak jartzen dituztenen 
eta jendearen arretaren arteko bitarte-
karia baita. Zenbat eta handiagoa izan 
polemika, orduan eta balio handiagoa 
lortuko du. Horrexegatik, 2019ko urrian, 
desinformazioa borrokatuko zuela pu-
blikoki adierazi eta gutxira, Facebookek 
40.000 euro jaso zituen PPren partetik 
desinformazioa sustatzen zuten iragar-

kien truke. Horrexegatik gizartearen za-
tiketa sustatzen zuten iragarkiak inoiz 
baino sarriago ikusi ziren Facebooken 
Espainiako Estatuko azaroko hautes-
kundeetan, eta horrexegatik gastatu zi-
tuen Vox eskuin muturreko alderdiak 
430.000 euro inguru bere Twitter kon-
tua sustatzeko. Horrexegatik balio dute 
bi enpresa horiek, sare sozial pare batek 
azken batean, 200 mila milioi dolar bai-
no gehiago.
 Ez galdetu zergatik sustatzen duen 
Facebookek desinformazioa, zergatik 
onartzen dituen Twiterrek gorroto me-
zuak edota zergatik sustatzen dituen 
Youtubek konspirazio teorien aldeko bi-
deoak, horren erantzuna erraza baita: 
etekina. Era berean, ez galdetu zergatik 
ezin duen arautu Airbnbk bere plata-
forma iruzurrak hobeto borrokatzeko 
edota legez kanpoko iragarkirik ez onar-
tzeko. Euskal Herriko alokairu-eskain-
tzen erdia inguru legez kanpokoa baldin 
bada, irabazien erdiari buruz ari gara. 
Zeure auzoa baino garrantzitsuagoa 
zaie etekina, ezustekorik ez hor. Azken 
finean, enpresa horiek ezin dute beren 
burua erreformatu hain kaltegarriak ez 
izateko, izaera hori beren negozio-ere-
duaren DNAn dago eta. 

Peer-to-peer teknologiaren 
“suntsipen sortzaiLea”
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Atzerrian 20 urte korrespontsal la-
netan aritu ondoren, 2015-16an 
urtebete egin zuen egunkariko 

zuzendari, kanporatu zuten arte. Libu-
ru-dendako apalean liburua eskuetan 
hartu eta aitortu behar dut alferkeria 
sentitu nuela: Espainiako medio han-
dietako kazetaritza megalomano hori, 
Espainia bera, El Mundo… baina nagiak 
astindu eta heldu nion. Eta gustura ira-
kurri dut. Erakargarri idatzia, norbera-
ren kazetaritza ikusmoldearen antipo-
detan, baina Espainiako botereen eta 
komunikazioaren trapu zikinen haiza-
gailu ere bai, eta horrek sinesgarrita-
sun maila bat ematen dio Jimenezi. 
Gaur egun, besteak beste, New 
York Times-eko kolaboratzai-
lea da. Hemen liburuaren 
printza batzuk gaika.

MINISTROEZ
Heldu berria zen egun-
kariko zuzendaritzara 
eta Espainiako Gober-
nuko ministroak deika zi-
tuen berarekin biltzeko: “El 
Mundo-ko zuzendaria ezagu-
tzeko lasterketa surrealista zirudien 
hark”. Apurka hasi zen haiekin biltzen 

eta horietako batean Mariano Rajoy-
ren gobernuko barne ministro Jorge 
Fernández Díazekin bazkaldu zuen. 
Honek eskatu zion gainean zuten hau-
teskunde kanpainan ez estutzeko PP 
eta gobernua: (...) “Herrialdeak etsai 
arriskutsuak ditu aurrez aurre. Ez dira 
neutralitaterako garaiak”.

IBEX-EKOAK ERE BAI
2007ko krisi ekonomikoak hedabideeta-
ra ekarritako egoera estua enpresa han-
diekin egindako “Akordioa medio” bare-
tu ahal izan zela salatzen du Jiménezek. 
Jakina, akordioak ez ziren doakoak. “Ze-

gokiena baino diru gehiagoren truke, 
egunkariek jator agertzen ziren 

haiekin, enpresa handietako 
lehendakarien aurpegiak 

zuritzen zituzten eta al-
biste txarrak jasotzeaz 
ahazten ziren”. Eta kon-
tatzen du Bangladeshe-
ko ehungintzako enpresa 

bat hondoratu eta mila bat 
langile hil zireneko hartan 

berari egokitu zitzaiola haren 
berri ematea. Jakin zuela El Corte 

Inglések han ekoizten zituela jantziak 
eta bere kronikan hala azaldu zuela. Pe-

dro J. Ramírez zen orduan zuzendaria 
eta ez zioten argitaratu artikulua. Ha-
serrearen ondorioz, hurrengo egunean 
ez zen abiatu Bangladeshera, egunka-
riak eskatu bezala. “Erredakzioetan oso 
barneratua zuten Telefónica, Santander 
Bankua edo El Corte Inglésen gisakoak 
ukiezinak zirela”.

Deika zituen IBEXekoak eta… “kon-
tua ez zen haiekin kontakturik ez izatea, 
baina bai harreman horiek gure lana ez 
oztopatzea. Pasatu behar ez zen marra 
nahiko lausoa zen, baina argi zegoen 
beren zuzendarien alaben ezkontzetara 
joatea, haien yateetan eguzkia hartzea 
eta haien luxuzko bidaiak onartzea ma-
rra hori gurutzatzea zela. Zuzendaritza-
ra iritsi eta denbora gutxira CaixaBan-
keko gonbidapena jaso nuen Sting-en 
kontzertu pribatu batera joateko, beste 
pertsona bat eta biontzat zen, dena or-
daindua, sei izarreko hotelean, bidai 
txartelak lehen klasean eta auto-gida-
riak hartuko gintuen etxeko atarian”.

ATE BIRAKARIEZ
“IBEXeko lehendakarietatik botere-
tsuena Cesar Alierta zen (Telefónica). 
Bere egoitzetako korridoreetan barre-
na abiatu eta bulegoetako ateetan ziren 

david Jiménez (Bartzelona, 1971) El Mundo-ko zuzendari ohiak  
idatzitako El Director liburu entzutetsua aletzen da ondorengo 

lerroetan. Urtarrilean jakin da Espainiako Estatuan 2019ko 
hamar liburu salduenen artean dagoela. fremantle ekoiztetxeak 

telebista seriea ere egingo du liburuarekin.

  XaBier letona

EsPaiNiako EsToLdak
'El Mundo'-ko 

zuzendari baten begietan
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berak kontratatutakoen izenak: PPko 
eta PSOEko ministro ohiak, buruzagi 
politikoen familiartekoak, errege-
tzaren gertukoak (...) VIP izae-
rako enplegatuen zerrenda 
luzea izateak ez zuen balio 
bakarrik boterearekiko 
kontaktuak ongi oliozta-
tuak izateko, etorkizune-
ko hautagaiei, ondo por-
tatuz gero haiek ere sei 
zenbakiko soldatako bule-
goa izan zezaketen seinalea 
bidaltzen zien”.

TELEBISTAK OPARI
“Lanbideko gertaera ezagunenen ar-
tean zegoen Ramón Lobo erreportariak 
kontatzen zuena: egun batean, banku 
batek telebista bana oparitu zien beren 
urteko kontuak azaltzera joandako ka-
zetari guztiei. Azkenean bat zegoen so-
beran eta kazetari bat bi telebistarekin 
joan zen etxera. (...)Teorian lanbidea 
halako tentaldiez babesteko ziren doze-
na erdi prentsa elkartetara ere iristen 
zen diru zaparrada”.

PP-REN USTELKERIAZ
“Lizentzien, emakiden eta lehiaketa pu-
blikoen truke, herrialdeko enpresariek 
PPko politikarien borondateak eta me-
sedeak erosi zituzten hamarkadatan 

zehar. Lortutako dirua erabiltzen zen 
alderdiko buruzagiei aparteko soldatak 

emateko, kanpainak finantzatu edo 
kazetariak erosteko. Luis Bár-

cenas diruzain ohiak kontatu 
zidan 96ko hauteskundeen 

atarian nola eman zioten 
30 milioi pezeta maleta 
batean sasoi hartako irra-
ti gizonik ospetsuenari”.

KOROA
 “Juan Carlos I.a 23F-

ko errentetatik bizi 
zen morroi karisma-

tikoa zen, bere familiak 
prentsa arrosaren orri 
ugari betetzen zituen eta 
gorteko prentsa zirudie-
nak patriarkaren parran-
dak, fideltasun ezak eta us-
telkeriak ezkutatzen zituen. 
Errege familiari informazio 
immunitatea eman zitzaion eta 
ondorioz, haren kideek nahi zutena egin 
zezaketela pentsatu zuten; errege fami-
liara iritsitako Urdangarinek, adibidez, 
aberasteko aukera leiho gisa ikusi zuen 
giro hori (…) Monarkia ukitua 
zen jada eta bere biziraupene-
rako antolatu zen Juan Carlos 
I.ak bere seme Felipe VI.enean 
abdikatzea”.

ETA ESTOLDETAN… VILLAREJO
Garbi adierazten du Espainiako prentsa-
ren filtrazio gehienak poliziaren iturrie-
tatik datozela, poliziaren barnean haien 
artean borroka latzean diren bi talde 
daudela eta, haien interesen arabera, in-
formazio bat edo bestea jasotzen dutela. 
“Poliziaren barneko hanpa horretako 
iragazle handietako bat José Manuel Vi-
llarejo zen (…) 80ko hamarkadako po-
lizia filma batetik ateratakoa zirudien. 

Diktaduraren amaieran hasi zen poli-
zian, informazio trafikoarekin 

politikariak, kazetariak eta 
enpresariak irabaziz. Agen-

te librearen gisan aritzen 
zen, bere buruaren au-
rrean bakarrik erantzu-
nez, baina unean uneko 
–eta edozein alderdiko– 

barne ministroen konpli-
zitatearekin”.
Jiménezen ondorioa latza 

da bere lanbideko kide askoren-
tzat: “Hau da, ustezko ikerketa kazeta-
rien belaunaldi oso batek aurrera egin 
zuen jakinda material okerra erosten 
zuela, egia oztopo bat besterik ez zen 
mesede jolasean”.

KAZETARITZA 
MORRONTZAN
Kazetaritzaz eta honen 
egoeraz ere luze ari-
tzen da, horietako hain-
bat oso zentzuzkoak eta 
norberak ere sinatzeko 
modukoak: “Zure egun-
karian irakurtzen duzun 
guztiarekin ados bazau-
de, hori ez da egunkari 
bat, panfleto bat baizik” 
edo “esan nion ministroa-
ri gure lana hori zela hain 
zuzen, boterea haserra-
raztea”. Eta suntsitzailea 

da espainiar komunikazio talde handiez 
ematen duen ikuspegia: “PRISA, Unidad 
Editorial eta Vocentok arazo ekonomiko 
larriak zituzten eta inoiz baino gehia-
go gobernuak nahieran banatzen zuen 
publizitate instituzionalaren, telebista 
digital eta irratien lizentzia banaketaren 
eta enpresa handiekin egindako itunen 
menpe ziren”. 
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artikulua osorik honako helbidean:
https://labur.eus/UmkpH
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jakoBa errekondo
JAkobA@bizibArAtzeA.eUS

Datorren uztailean izango al dugu 
lanik? Izango al dugu labore uzta 
biltzeko lanik? Gure aldean, etorki-

zuna planifikatzeko eta antolatzeko gai-
tasun handia dute landareek; ia landa-
re guztiek. Bere zikloa biziko den tokian 
gertatuko diren gorabeheretara egokitua 
izango da. Bizimodua horrelaxe antolatu-
ko du. Inguruko lurraren eta klimaren bal-
dintzekin uztartuko duen eman-hartua 
hain da estua, eze garatuko duen haiekiko 
mendekotasuna zeharo meharra izango 
baita. Horrela landarea toki bakoitzera ja-
rri egingo da, egokitu, aurrindu. Ingurune 
batera egokitzen denean, baliteke baldin-
tza horiek behar izatea bere bizi zikloa 
osatzeko eta hurrengo belaunaldientzako 
behar bilakatzea. Bilakatu, bi zentzuetan: 
garatu edo hondamenaren erreka jo. 
 Azken beltzean egokitzeak hori dakar, 
gerora jaio, hazi, osatu, loratu eta frui-
tu-haziak ematearen zikloa burutzeko 
egokitu den baldintza horiek behar izatea: 
argi, hotz eta bero kopuruak, urtaroen go-
rabeherak eta abar. Eta landare espezie 
bat bizi den tokiko baldintzak aldatzen ba-
dira? Eta baldintza horiek franko aldatzen 
badira? Zer egin behar du landareak? Ez 
du atarramentu onik izango. 
 Zikloa osatzeko hilabeteak behar dituz-
ten landare askok argi eta garbi nabar-
mendu behar dituzte denbora horretan 
gertatzen diren klimaren aldaketak. Adi-
bidez, neguko laboreak (garia Triticum 
aestivum, espelta Triticum spelta, oloa 
Avena sativa, zekalea Secale cereale, gara-

garra Hordeum distichum eta abar) urrian 
hasi eta otsaila artean ereiten dira. De-
nen uzta garai bertsuan jasoko da: udaren 
hasieran. Lehen ereindakoek ziklo luzea 
izango dute, neguko hotz guztia sentitu-
ko du landareak, eta errotu eta zailtzeko 
denbora gehiago izango du. Arazoak izan 
ditzake: izotz handiak eta gaitz eta belar 
“txar” gehiago. Jeneralean uzta oparoagoa 
eta ale ederragoak izateko arriskua. Negu-
ko hotzaren eragina horretan handia da. 
 Antzera gertatzen da sagarrondoen 
(Malus domestica) loraldiarekin ere. Lo-
reak irekitzeko sagarrondoak hotz ordu 
kopuru jakina sentitu behar du. Toki 
epeletara egokitutakoak lehenago lora-
tuko dira, eta hotzetakoak geroago. Kli-
ma aldaketarekin, agian negua urardotu 
eta hotzik egiten ez badu, agian saga-
rrondo barietate batzuk ezin izango dira 

loratu. Hotz gehiena behar dutenak izan-
go dira, adibidez Errezil-sagarra, Malus 
domestica “Errezil sagarra”. 
 Berdina gertatzen zaio negua epelean
-goxo, etxe barruan adibidez, igaro duen 
haziari. Haziak ere, udaberria iritsi dela 
jakiteko, hotza sentitu behar du. Hotza 
nahikoa jasan duenean eta baldintza 
onak datozenean, giro epela eta nahi-
ko ura, ernatu egingo da, eta landaretxo 
berria sortu. Negurik ez badu sentitu, 
ereingo dugu, baina hurrengo neguko 
hotzak etorri arte ez da hozitzeko prest 
izango. Urte osoa igaroko du aurreko 
udazkenean dagoela pentsatuz. 
 Horiek denak jakinda egin beharko di-
tugu lanak, eta landareak eta gu aurrin-
du. Galdetu bestela inguruko adineko 
nekazariei sasoien eta garaien garran-
tziaz. Lanetarako. 

uzta eta lana aurreikusi, 
eta bilakatu

 

NAFARROAKOA

sasoikoa ... 

bertakoa ...



Bederatzi heldu eta lau adin txikiko bizi dira amaraunan. 
hiru hektarea inguruko lursaila ere badu komentuak: 
fruitu-arbola ugari eta baratzea dituzte bertan.
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garazi zaBaleta
@tirikitrAnn

burujabetza Proiektuen komentua

Duela zenbait urte mojek alde egin 
zutenean hutsik gelditu zen Zior-
diako komentu zaharra. 2015ean 

lau lagun jarri ziren ondoko eraikinean 
bizitzen, eta erdi oharkabean gaur egun 
proiektu kolektibo bihurtu den Amarau-
na gunearen lehen pausoak eman zituz-
ten: “Lagun baten bitartez jakin genuen 
mojek joan egin behar zutela eta komen-
tua zaintzeko norbaiten bila zebiltzala”, 
esan du Jordi Arbizu kideak. Hasiera ba-
tean lagunen arteko elkarbizitza proiek-
tua izan behar zuenak beste forma bat 
hartu zuen segituan. 

bizitokia baino GehiaGo
Bederatzi heldu eta lau adin txikiko bizi 
dira gaur egun Amaraunan. Guztiak dira 
proiektuko asanbladako kide, eta guz-
tien artean arduratzen dira espazioa ku-
deatzeaz. “Bazkideak ere badaude, eta 
horiek ere espazioa darabilte bai erabi-
lera pertsonal eta baita ere kolektibora-
ko”. 30 bat lagun dira guztira eraikineko 
bazkide, eta bestelako taldeentzat zaba-
lik dituzte ateak. 
 Ekologismotik, feminismoetatik nahiz 
herri mugimenduko beste esparru ba-
tzuetatik iritsi den jendeak osatzen du 
proiektua. “Beste erlazio mota batzuk 
jorratu nahi ditugu hemen, eta Euskal 
Herriko kolektiboei erreminta eskain-
tzea ere bada gure helburua: kanpaldiak, 

egonaldiak eta horrelakoak egiteko gune 
bat ematea”, dio Arbizuk.

lurra lantzen
Eraikin zabalaz gain, hiru hektarea ingu-
ruko lursaila du komentuak: fruitu-ar-
bola asko eta baratzea egiteko lurrak 
dituzte bertan. “Hasiera batean bara-
tze pertsonalak eta baratze komunal bat 
izan genituen martxan, baina gaur egun 
kolektiboko bi pertsona ari dira bara-
tzegintza ekologikoan lanean, bizibidea 
hori dutela”. Amaraunera joaten diren 
taldeei baratzeko elikagaiekin presta-
tzen dizkiete otorduak askotan. Frui-
tu-arbolen zaintza, berriz, denen artean 
egiten dute.

 Lehen lau urteak urteroko alokairu kon-
tratuak sinatuz eta berrituz pasatu ondo-
ren, aurten apustu handia egitea erabaki 
dute proiektuko kideek. Gunea saltzera ate-
ratzekoa zen, eta zalantza eta eztabaida 
askoren ondoren, erostea erabaki dute: “Ez 
zen hasierako gure asmoa, baina urteota-
ko ibilbidearen ondoren ikusi dugu jendea 
pozik dagoela, proiektua funtzionatzen ari 
dela eta espazioa mantentzeko gai garela”. 
Bankuekin zorpetu gabe erosketa egitea da 
euren erronka, orain. Proiektua babestu eta 
laguntzeko proposamena luzatu diete per-
tsona nahiz kolektiboei: espazioa erabiliz, 
ekarpen ekonomikoak eginez, proiektua 
zabalduz… Amaraunaziordia.wordpress.
com helbidean dago informazio guztia. 

ziordiko amaraUNa

Sasoian sasoikoa ekoizten da. 

Ez du transgenikorik onartzen.

Ongarri naturalak erabili eta herbizida 
eta pestizida sintetikoak sahiesten ditu.

Abereen ongizatea ziurtatzen du.

Biodibestsitateari eusten dio.

Elikadura-balio handiagoa du.

Tokikoa defendatzen du.

Berme bikoitza dauka.
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2020 iritsi da baina badirudi Argia-
koek ez diotela utzi nahi 2019an 
bete zuten mendeurren ospakizu-

nen urteari ihes egiten. Ibili ez dira ba 
baserritarrez jantzita orain ehun urteko 
donostiarren papera eginez kantuan eta 
dantzan Piter Ansorenaren zuzendari-
tzapean? Non eta Donostiako Udalbatza 
aretoan, alkatea aurrean zutela, begira-
da zorrotz, San Sebastian aurrean urte-
ro egiten den kontzertu berezian.

Gerra aurrean Donostian argitaratzen 
zen Argia aldizkaritik hautatu zituen An-
sorenak Donostiako gertakizun eta bizi-
moduari jarritako bertsoak: Pepe Artola-
ren Bretxan (1932an argitaratua) bertso 
sorta eta egile ezezaguna duten Donos-
tiar kantak (1935ean argitaratua), hain 
zuzen. Doinua moldatu die Ansorenak 
berak, eta esku programan "Argiazaleen 
konpartsa" izena eman zaion kuadrillak 
abestu ditu urtarrilaren 12an, Donos-
tiako udalaren txistulari taldeak eta Do-

nostiarra Metal Boskoteak lagunduta. 
Hau izan da Piter Ansorenak Argiari 
egin nahi izan dion oparia. 

Uste dut paperean, pantaila baten 
atzetik idaztea, kameraren atzetik klik 
egitea, errazagoa izaten zaiela etxe ho-
netako langileei, agertoki batean, jen-
daurrean, mikro eta guzti kantatu behar 
izatea baino. Zurrumurruek diote eki-
taldiaren aurretik tentsioak askatze-
ko Ikatz kaleko taberna batean ikusi 
zituztela Argiakoak dantzan, saltoka, 
barre-algaraka eta ahots-kordak ondo 
berotuta; ardo kopak, garagardo boti-
lak eta sagardo txikitoak gora jaso eta 
topa egiten. Txutxumutxuek beti izaten 
omen dute egiatik zerbait.

Dena dela ere, egindako entsegu 
guztietan baino hobeto atera zela eki-
taldia entzun dut. Mihi gaiztoek diote 
ardoak mejora egiten diela Argiakoei, 
bestela izaten ez duten poztasun bat 
eman-edo. 

  itsaso zuBiria etXeBerria

san sebastian aurreko kontzertua

AGENDA

komUNiTaTEa40 І 

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

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 Argia-ren azal 
hautatuak, koldo izagirreren iruzkinekin. 
donostiako Loiola auzoko kultur etxeak 

erakusketa antolatu du azal hauekin.
  urtarrilak 31 arte ikusgai 
 donostia Loiolako kultur etxea

Argiako kideak Donostiako 
udaletxean kantari

"Argiazaleen konpartsa" dena ematen donostiako Udalbatza aretoan, urtarrilaren 12an, 
San Sebastian aurreko kontzertuan. piter Ansorenak ArgiAri eginiko omenalditxoa izan zen.

ohArrA: kantatutako bi bertso sortak irakurgai, eta emanaldiaren bideoak ikusgai argia.eus 
webguneko "Argiaren barrenak" blogean.
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Japonia, XVII. mende hasiera. Toku-
gawa shogunaldian herrialdea ba-
teratu zenean, Edo garaia hasi zen. 

Gatazka luzeen ondoren, bakea iritsi zen 
Japoniara, hirietako burgesia entrete-
nimendu gosez zegoen eta giro egokia 
sortu zen arte eta kultura jardunetarako.

Izumo no Okuni Izumoren tenpluko 
apaiza zen, baita dantzari trebea ere. Ten-
plurako dirua lortzeko prostituta talde bat 
bildu eta dantza eta poesia ikuskizunak 
egiten hasi zen. Baina, berehala, lortuta-
ko arrakasta medio, tenplua baztertu eta 
ikuskizunei eskaini zien lan jardun osoa. 
Berez, ikuskizuna prostituten bezeroentza-
ko erreklamoa zen. Okuniren dantzariek 
eskaintzen zuten zerbitzu gehigarri hori ez 
zen berria, aurreko ikuskizuna ordea bai. 
Ez zuen ezer asmatu, baina zenbait dantza 
eta testu moldatuta, kabuki antzezpen mol-
dearen oinarriak jarri zituen.

Eduki sexualek, estetika transgresoreak 
–maiz Okunik berak gizonezkoen jantziak 
erabiltzen zituen eszenatokian–, istorioak 
kontatzeko molde berritzaileak, aktoreekin 
sexu harremanak izateko aukerak... herri-
tarren pasioak piztu zituzten. Orduko japo-
niarren herenak aldioro katana edo ezpata 
bizkarrean zeramatela kontuan hartuta, 
Ikuskizunek amaiera odoltsua izaten zuten 
sarri. Horregatik, 1629an agintariek liska-
rrak saihesteko neurriak hartu zituzten. 
Kabukian armak debekatu zituzten? Ez, 
emakumezko aktoreak debekatu zituzten.

Emakumezkoen rolak egiteko itxura an-
droginoa zuten mutiko gazteak erabiltzen 
hasi ziren, onnagata izenekoak. Harreman 
homosexualak ez ziren tabua Edo garaian, 
eta onnagatek ere sexu zerbitzuak eskain-
tzen zizkieten ikusleei. Eta emakumezko 
ikusle batzuk ere hasi ziren zerbitzu horiek 
kontsumitzen. Arazoa konpondu ez ezik, 
areagotu egin zen. Shogunaren ministroek 
emakumezko rolak ere –eta ondorioz on-
nagatak– debekatzea erabaki zuten orduan.

 Berriro ere, alferrik. Gizon helduek an-
tzeztutako gizon helduei buruzko istorioak 
ez zuten publikoaren interesa piztu. An-
tzerki enpresariek orotariko trikimailuak 
asmatu zituzten zentsura gainditzeko eta 

gizonez jantzitako emakume aktoreak sar-
tzen hasi ziren. Erremedioa gaitza baino 
okerragoa zela ikusita, emakumezko rolak 
eta onnagatak berriro onartu zituzten ka-
bukian. Emakumezko aktoreak ez, ordea. 
Horregatik, takarazuka asmatu zuten, rol 
guztiak emakumezko aktoreek soilik joka-
tzen dituzten antzerki moldea.

Izumo no Okunik duela 400 urte abiatu-
tako eta debekuek taxututako molde hura 
erabat errotuta geratu zen japoniar kultu-
ran eta eragin hori oraindik oso handia da 
gaur egun. Animean, mangan eta Japoniako 
beste adierazpen artistiko eta estetikoetan 
androginia eta genero muga lausoak oso 
nabarmenak dira. 

Agur da Vinci, kaixo Rafael
Azkenaldian badirudi efemerideek ar-
tisten balioan eragiten dutela. Iaz 500 
urte bete ziren Leonardo Da Vinci hil zela 
eta hari buruzko erakusketa, ekitaldi eta 
omenaldiz beteta egon zen urtea. Aurten 
Rafaello Sanzio Urbinoko margolaria-
ren txanda da, 1520ko apirilaren 6an hil 
baitzen. Eta hari buruzko erakusketak 
antolatu dituzte han eta hemen. Soilik 
Italian, Rafaelen lanekin hiru erakusketa 

handi egingo dituzte: Urbino jaioterrian, 
Erroman eta Milanen. Gainera, Frantzian, 
Ingalaterran eta Alemanian ere Rafaelen 
margolanen eske dabiltza erakusketa 
gehiago prestatzeko. Denek nahi dituzte 
obra ezagunenak eta datak adostu behar 
izan dituzte horretarako. Lehia basatia 
izan omen da; politikak eta diplomaziak 
hartu dute parte 50 koadro inguru maile-
gatzeko negoziazio gogorretan. 

1850 Urte ingUrUko grAbAtUA, kAbUkiko AktoreAk irUdikAtzen ditUenA, 
gUztiAk gizonezkoAk (erdikoA ere bAi).
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Nobelak bi istorio kontatzen ditu. 
Bata zure amatxiren ingurukoa, 
Uxueko herria eta 1936ko gerra 
aurreko zein osteko garaiak hartzen 
dituena. Bestea Tupa Euskal preso 
politikoarena, ia hiru hamarkada 
pasatzen dituena espetxean. Zergatik 
bi istorio horiek?
Fikzioa da, baina liburuko protagonista 
nagusia den Tuparen amatxia Pilar Julio 
Berrade da. Nire amatxiren izen abizenak 
dira horiek. Duela urte batzuk memoria 
galtzen hasi zen, eta ezinegona piztu zi-
dan bere bizipenak galtzeko arriskuak. 
Garai bertsuan, direla zazpi bat urte, ba-
nuen euskal gatazkak nigan utzitako beste 
ezinegon bat barrutik ateratzeko bulkada. 

Ezinegon horietatik jaio zen nobela. 
Helburu edo intentzionalitate jakin 
batekin?
Bat baino gehiago. Gu jaio garenetik hor 
egon da ETA. Bat-batean bukatzen da, 

dena aldatzen da, eta hori ateratzeko go-
goa banuen. Orain dela gutxi arteko gure 
bizitza kontatu. Ez nuen nik egin nahi, 
nahi nuen galdekatu fikziozko etakide 
bat. Jorratu nahi nuen familia barneko eta 
belaunaldi arteko transmisioa ere. Gu ez 
gaitu hainbeste kezkatzen aurreko belau-
naldia kezkatzen zuenak, eta gu kezka-
tzen gaituenak ez du hurrengoa kezkatu-
ko. Konturatzen zara, esaterako, guretzat 
hain garrantzitsua izan den gatazka gero 
eta gauza urrunagokoa dela. Gaur egungo 
gazteentzat ez dakit zer den ere. 

Liburuaren irakurketa arina egiten 
da. Baina badu mamirik.
Funanbulistarena egin behar izan dut 
zenbait konturekin. Etakidea den pro-
tagonista despolitizatzeak ez du zentzu-
rik. Bere bizitzako parte nagusia oso po-
litizatua izan da eta politizazio horren 
ondoriozkoa. Beste alde batetik, jakina, 
zer edo zer “arina” egin nahi duzu, bes-

tela idatzi saiakera. Badira hausnarketak 
noizean behin, baina ez nuen horiekin 
pertsonaia gehiegi zamatu nahi. 

Zure bi familia ukitzen dituzu 
nobelan, biologikoa eta politikoa. 
Erreparoa, lotsa, erantzukizuna, 
pentsatuko dutenaren inguruko 
kezka... Horrelakorik sentitu duzu?
Ardurarik handiena amatxirekin sentitu 
dut. Zer pentsatzen zuen nire amatxik 
18 urte zituenean? Ez da nire amatxi, 
baina bere izen abizenak jarri dizkiot eta 
bizirik dago, 101 urte ditu. Jakina ema-
ten didala lotsa.

Familia politikoarekin, bada, adibi-
dez, erabaki behar izan dut zer garapen 
ideologiko izango zuen Tupak, zeren eta 
familia politiko hori zabala da. Beste-
tik, kartzelan hainbeste denbora eman 
duen pertsona baten azalean jartzen 
saiatzeak... hor ere izan dut lotsarik eta 
ardurarik. 

 Euskararekin, kulturarekin eta herrigintzarekin engaiatuta bizi da 
ruben sánchez, serio bezain umoretsu. iragan irailean Hondarrak 

argitaratu du Txalaparta argitaletxearekin, bere lehendabiziko 
eleberria. garazi arrula editoreak eta amaia apaulaza zuzentzaileak 

lagundu diote bereziki prozesuan, eta pozik dago emaitzarekin. 
Nobelaren hari muturrei egin diegu tira kuttuna duen Hala Bedi 

tabernan, kuttuna duen arabar Errioxako ardo batekin.
 zigor oleaga      dos por dos

RUBEN SÁNCHEZ BAKAIKOA, IDAZLEA

Gelditzen dira gatazkaren 
hondarrak, eta hondar horiekin 

fidela naiz”
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Zentzu horretan, aske sentitu zara 
idaztean? 
Duela zazpi urte hasi nintzenean askoz 
gehiago zeukan kronika itxura nobela-
rena baino. Gerora joan naiz askatzen. 
Beste kontu bat da oso-oso errespetu 
handiz jokatu nahi nuela espetxearekin, 
edo borrokalari batekin eta ekintzekin. 
Ez nuen gertakizunik asmatu nahi. Hau 

da, kartzelan zer edo zer gertatzen bada 
nobelan zehar, egiaz gertatu delako da. 
Patio tankera bat edo isolamenduan ego-
teko modu bat badago, horri fidela izan 
natzaio. ETAk egin ez duen ekintza mo-
tarik ez dut asmatu. Beste kontu bat da 
horrek protagonistari nola eragiten dion. 
Publikatu aurretik hainbat jenderi pasa 
diot irakurtzeko, besteak beste idatzi au-

rretik ere lagundu didaten presoei eta 
preso ohiei. Ez nuen inondik inora nahi 
preso batek liburua hartu eta ‘hau ez zen 
horrela’ sentitzea. Alde horretatik, ez di-
date aitzakiarik jarri. 

Zazpi urte idazten hasi zinela, ez 
nolanahikoak. Gertatu zaizu garaian 
gustura idatzitakoa gerora lekuz 
kanpo sentitzea edo gustuko ez 
izatea?
Bai. Aldatu da jendartea oro har, ni aldatu 
naiz, nire gatazkarekiko hurbiltasuna eta 
sentimendua urteotan aldatzen joan da. 
Hasiera batean nire inguruko sektorean 
gehienok sentimendu nahasi batekin ge-
ratu ginela esango nuke. Batetik arin-
dua, agian; bestetik astuntasuna, baita 
“eta orain zer?” bat, baita “eta honetara-
ko?” bat... Orain, sentimendu horiekiko 
distantzia handiagoa dut, denborarekin 
gero eta gehiago. Gelditzen dira gataz-
karen hondarrak, eta hondar horiekin 
fidela naiz. 

Iragan ezberdinak aletzen dituzu 
liburuan. Oroimena lubaki 
politiko garrantzitsua bilakatu 
da azken urteetan: 1936ko gerra, 
Trantsizioa, ETA... Zuretzako zer 
lotura dute iraganak, orainaldiak eta 
etorkizunak, loturarik baldin badute?
Uste dugu pertsona bezala askeak garela, 
ia orri zurian idazten dugula geure bizi-
tza propioa. Baina badira hari batzuk lotu 
egiten gaituztenak. Izan daiteke familia 
biologikoa, izan daiteke politikoa, harre-
man bat edo beste edozer gauza. Batzuk 
historiarekin tematzen dira, erabat de-
terminatuko bagintu bezala; baina gu-
rea ez da lerro zuzena. Eta uste duenak, 
aldiz, dena momentua dela, bada, hori 
ere ez da. Liburuan ideia hori badago. 
Familia bateko hiru belaunaldi ezberdi-
netako pertsonak daude nobelan, eta hor 
ikusten da badirela bai transmisioak eta 
jarraikortasunak, bai hausturak: amatxi 
falangista eta iloba etakidea, ematen du 
familia puskatua dela. Bada, ez.

Familiarekin loturiko iragana 
kontatzeko iturri nagusia zure 
amatxia da. Baztertutako bi ahots, 
emakumezkoa eta adindua.
Aitatxi duela 40 urte hil zen, amatxiren 
etxean betitik bizi izan naiz. Niretzako 
oso naturala izan da. Egia da jendartean 
ahots horiek oso isilduta daudela, bai-
na normalean etxe barruko transmisioa 
gehiagotan egiten da emakumeen ahotse-
tik gizonezkoenetik baino. 
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Amatxiren Uxue herri nafarrak 
presentzia handia du eleberrian. 
Herri txikien heriotza kronikatik 
badu zerbait liburuak. Orainaldikoa 
ere badena.
Bai. Araban edo Iparraldeko barneal-
dean ere berdina gertatzen ari da. Izuga-
rria da. Nik hitz egiten dut amatxirekin 
bere Uxuez, eta da herri bizi bat, 1.500 
biztanle, eskolan ehundik gora ume, ofi-
zio guztiak, lurrak, animaliak... Inork ez 
zuen aurreikusi herria hil egingo zela. 
Etorri zen industrializazioa, herria des-
populatu zen, eta ordura artekoak jada 
ez zuen balio. Izugarria da ikustea gaur 
egun turismotik bakarrik bizi daitekeen 
herri bat, lurrak dauzkaten gutxi ba-
tzuez gain.

Azaltzen dituzu Tuparen zalantza 
homosexualak, beldur intimoak, 
obsesioren bat, txakalaldi uneak... 
"Gudari" mitifikatuaren iruditik 
harago joateko nahi bat dago hor?
Oso lotuta egon gara gatazkarekin, eta 
gatazkak asko lotu gaitu: tabu asko sortu 
dugu, ondorioz. Gudari bat horrela iru-
dikatzea, besteak beste. Pertsona guz-
tiok dauzkagu zalantzak, sexu desioak, 
asperdura edo depresio uneak. Alde ho-
rretatik, nire pertsonaian sartzeko aha-
legina egin dut. 

Preso arruntek presentzia handia dute.
Presoetako batzuek denbora asko pasa 
dute isolatuta, eta horietariko batzuek 

urtetan oso harreman gutxi izan dute 
gainerako kideekin. Kontatu dizkidate 
arrunten inguruko gertaerak edo haie-
kin izandako harremanak. Bada presoen 
arteko elkartasun bat jatorrien edo izae-
raren gainetik, ez denen artean baina bai 
batzuen artean. Interesa pizten dit preso 
politiko eta sozialen arteko harremanak. 

Nazio gatazkari eta estrategia 
armatuari lotuz, garaian garaiko 
ildo ofizialarekiko zalantzak eta 
desadostasunak jartzen dituzu 
Tuparen gogoetetan, batzuk, esango 
nuke, ausartak.
Pentsatu nuen: adin horretako pertso-
na bat, ni baino pixka bat zaharragoa… 
zer pentsa lezake? Nik uste dut adinare-
kin perspektiba jakin bat hartzen duzu-
la, ziurrenik gazteagoa zarenean izatea 
zailagoa dena. Euskal Herriko gatazkan 
idatzi gabeko lege bat egon da, nolabait 
zioena datorren belaunaldiari borroka 
egiten utzi behar zaiola, horrela nahi 
badu. Esango nuke pertsona askoren 
bizitzan, denbora pasatu eta gatazkaren 
eta biolentziaren espirala etengabe jira-
tzen doala ikustean, kezka sortzen dela: 
nora garamatza espiral honek? Eta hori, 
duzun buruaren eta bihotzaren arabe-
ra, badator lehenago, beranduago, edo 
ez dator. 

Borroka armatua amaitzean, kon-
turatu ginen gatazkaren ondorioa izan 
zela negoziatu gabeko zerbait. Baina bo-
rroka hori zerbait negoziatzeko abiatu 

zen. Beraz… [hitz egokien bila geldotzen 
du jarioa] ez duzu ezer lortu. Nik eraiki 
nahi nuen hori baino inteligenteagoa 
den pertsonaia bat. Baina ez ni inteli-
genteagoa izan naizelako, edo naizelako. 
Baizik eta denbora pasa delako: ikusi eta 
gero denok jakintsu. Batzuek Lizarran 
esan zuten, “hau gelditu behar da”. Bes-
te batzuek Aljerren, polimilien garaian, 
Txibertan... Ni ez noa esatera haietako 
bakar bat ere; orain bai, esan dezaket: 
argi dago bukaera hau ezetz.

Tupa autokritikoa eta maila batean 
heterodoxoa da, baina autokritika 
hori ez du egiten boterearen 
parametroetatik. Iraganeko 
irakurketa kritiko gehienak ez al 
dira boterearen marko etiko eta 
politikoetatik egiten ari?
Bai, bai, argi dago. Niri ez zait gustatzen, 
eta gainera ez zait zintzoa iruditzen. 
Tupa borroka armatuaren aurka posi-
zionatzen da Lizarra-Garazi amaitzean, 
2001ean. Hortik aurrera bere familia 
politikoarekin duena fideltasuna da, eta 
etsaitasuna estatuarekin. Tupak badu 
bere ekintzen inguruko ardura. Ardura, 
damua, erruduntasuna, hor gauza asko 
dago. Ez baitira psikopatak, egin dute-
na prozesu ideologiko baten ondoren 
egin dute. Estatuak erabiltzen du gataz-
ka zein gatazka oste hau irabazteko, eta 
hor guztiarekiko damua inposatu nahi 
du. Baina estatua eta pertsona bat oso 
gauza ezberdina dira. Zuk pertsona bat 

Duela urte batzuk 
amatxi memoria 
galtzen hasi zen, 
eta ezinegona piztu 
zidan bere bizipenak 
galtzeko arriskuak”

“Zuk pertsona bat 
hiltzen duzu, baina 
egongo balitz estatua 
hiltzea, bera hilko 
zenuke”
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hiltzen duzu, baina egongo balitz estatua 
hiltzea, bera hilko zenuke. Askok hilko 
genituzke Estatua eta estatuak. Baina 
nahi dutena da biktimak, estatua, kons-
tituzioa, denak maila berean eta dena-
rekiko damu bera. Estatuak eta agente 
gehiagok ere. Beste kontu bat da bi bik-
tima elkartzen direnean, edo biktima bat 
eta bere biktimarioa. Hori ezberdina da, 
alde humanotik ere. Batzuek nahi izango 
dute elkartu, beste batzuek ez. Tupak 
errespetatzen du hori.

Tuparen hitzak: “Etengabe testu bera 
ezabatu eta testu bera idatzi, baina 
geroz eta ulergaitzago. Estatuak 
bere gisako bihurtu gintian, neurri 
batean”.
Bai… [pentsakor]. Joseba Sarrionandia-
ren hainbat hausnarketaren oihartzuna 
dago liburuan, nik nolabait konpartitzen 
ditudanak. Gatazka armatuak ia edozer 
gauza ulertzera eramaten zaitu, logika 
militar batetik. Baina ho-
rrek zenbat urruntzen 
zaitu zure izatetik eta he-
rriaren gehiengoak sen-
titzen duenetik? Konpli-
katua da. 

Tupa berriz ere, 
ziegatik: “Gu hemen 
geratu gaituk, borroka 
baten fosil gisa. 
Beste bandokoen 
etsai zahar eta gure 
bandokoen hondar. 
Albo kalte”.
Nik horrela ikusten dut. 
Eta ez diot horrekin 
inori errurik bota nahi, 
uste dut oso gauza kolektiboa dela eta 
ezin dela pertsonalizatu. Baina ondorioa 
izan da borroka kolektibo baten kalteak 
azkenean ordaintzen dituztela batzuek. 
Presoak eta iheslariak geratu dira oker 
kolektibo estrategiko-taktiko baten albo 
kalte bezala. Ezker abertzalearen fami-
lian konpondu gabe geratu den arazoa 
da, eta konpontzeko itxura handirik ez 
duena gaur gaurkoz.

Zure adineko gasteiztar batek nobela 
euskaraz idaztea normaltasunaren 
seinale da, edo apustu politiko baten 
ondorio?
Normala ez da. Baina ez Gasteizenga-
tik, baizik eta euskararengatik. Euska-
razko liburu batek duen merkatua oso 
txikia da euskaldungoaren barnean ere. 
Zenbat euskaldunek kontsumitzen di-

tuzte euskaraz prentsa, literatura edo 
ikus-entzunezkoak? Zorionez euskara-
ren lurraldea asko zabaldu da, geogra-
fikoki eta pertsona tipologian. Batetik, 
Uxuen eta Gasteizen kokatutako nobela 
bat euskaraz, esaten duzu, “hara” [ba-
rreak]. Gu biontzako nahiko normala 
da, baina badago euskararen munduan 
zentro eta periferiaren artean nolabai-
teko amildegi bat, eta askotan ez-ikusiak 
gara. Bestetik, zor bat badut nire ama 
hizkuntzarekiko. Amatxiri gauza hauek 
erdaraz entzun dizkiot, erdara da gaur 
egungo eta aspaldiko hizkuntza Uxuen, 
eta nahiko nuke egunen batean gazte-
laniaz argitaratzea. Baina nahi nuen no-
bela euskaraz idatzi. Zenbait pertsonak 
esan didate nik idatzia denez euskaraz 
irakurtzeko ahalegina egingo dutela. 
Niri horrek poza eman dit, eta esan diet, 
“bo, ba aitzakia honekin hasita, gero ba-
dira hamaika mila testu oso ederrak di-
renak” [barreak]. 

Euskaldun berria 
zara. Zer da euskara 
zuretzako?
Oso galdera ona da, ba-
tzuek uste baitute oso nor-
mala dela euskararekiko 
eta euskal kulturarekiko 
konpromiso hori izatea. 
Eta ez da batere normala. 
Gasteiztarra bazara, eman 
arrazoi bat euskalduna eta 
abertzalea izateko. Gaine-
ra “han Euskal Herrian” 
bizitza guztian deitu gai-
tuztenean “castellano” eta 
tankerako gauzak. Nire ka-
suan hautu ideologikoa izan 

da. Egungo mundu globalizatu honetan, 
ez bazaizu gustatzen gehiegi kapitalis-
moa, inperialismoa, matxismoa, hete-
ropatriarkatua eta hitz potolo horiek 
guztiak [barreak], euskara bada leku bat 
eroso sentitzekoa. Niretzako lehenik eta 
behin hori da, Sarrik esan zuen, territo-
rio libre bat. Ez guztiz, noski, ez da Arka-
dia bat, kaka piloa dago [barreak]. Baina 
Gasteizen euskara ikasi eta erabiltzea 
niretzat liberazioa izan zen.

Gasteizen bilakaera soziopolitikoa 
presente dago liburuan. Entzuna 
dizut, independentismoaren 
zentro-periferia harreman horretaz 
aritzean, bilakaera horrek ikasgai 
interesgarri asko duela. 
Guk izan dugu askatasun bat Euskal 
Herrian: inork ez digula inoiz begira-

tu [barreak]. Oso gutxik, Arabari oro-
korrean eta Gasteizi. Horrek ekarri du 
babak gure eltzetik atera behar izan di-
tugula, eta gure saltsarekin. Misiolari 
batzuk etorri izan dira, baina normalean, 
Afrikara doazenak bezala, onak badira 
gehiago egin dute Gasteizko eta Arabako 
unibertsora alderantziz baino. Beste era 
batera etorri izan denak, azkenean alde 
egin du [barreak]. Izan gara euskaldun 
denaren kontra. Euskaldunen kontra ere 
zenbaitetan: ez dugu ondo hitz egiten, 
gure paisaia ez da hain polita, abizen 
konposatuak... Bestalde, Gasteizen egon 
da giro alternatibo bat, 80ko hamarka-
datik datorrena, agian 1976ko Martxoa-
ren 3ko borroketatik, oso jende anitza 
eta askotariko familia politikoak batzen 
jakin izan duena. Ez haserrerik gabe. 
Euskararena familia horietariko bat izan 
da eta beste familiak zipriztindu ditu, 
gainontzekoek euskara eta euskaldunak 
zipriztindu dituzten modu berean. Ez 
denak, noski. Baina uste dut badela eus-
kalduna eta gasteiztarra izateko era bat, 
tasun horiek dauzkana, hibridoagoa, zi-
kinagoa. Zentzu horretan iruditzen zait 
interesgarria, euskal jendartea urbanoa 
delako batez ere, eta giro urbanoa de-
zentez erdalduna. 
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maTzNEff afEra

Hamalau urte dituzunean, ez duzu 
pentsatzen 50 urteko gizon bat 
zain izango duzula eskolatik ate-
ratzean, ez duzu imajinatzen ha-

rekin hotel batean biziko zarenik, ezta 
haren ohean aurkituko zarenik ere, bere 
zakila ahoan duzula, hamaiketakoaren 
orduan”. Vanessa Springorak Le consen-
tement liburu autobiografikoan idatzi-
tako esaldia da. 14 urte zituenean ordu-
rako gizon heldua zen Gabriel Matzneff 
idazlearekin izandako harremana konta-
tu du bertan. Afari batean ezagutu zuten 
elkar: idazlea, gaur egun editorea den 
Springora, eta honen ama. Gero etorri zi-
ren gizonak neskari idatzitako gutunak, 
kalean zihoala atzetik jarraitzea, esko-
la-atarian itxarotea, hotel bateko gelara 
eramatea, gainontzeko guztia. Harre-
man pedofilo bat, zeinaren biktimak, bizi 
izandakoa kontatzera ausartu denean, 
Frantziako Estatuko panorama literarioa 
astindu duen.

Liburuak aletzen ditu harreman ho-
rren menpe zegoen bitartean Springo-
rak izan zituen sentimendu kontrae-
sankorrak, bere burua erruduntzat 
jotzea adibidez, hasieran Matzneffekin 
egotea onartu zuelako. Amak izandako 
erreakzioa ere kontatzen du: “Ez zara 

konturatzen pedofilo bat dela?”. Baina 
14 urte zeuzkan. Maiteminduta zegoe-
la uste zuen, nahiz eta bazekien zerbait 
ez zegoela ongi. Biktima izatearen kon-
tzientzia ezaz eta ondoren jasandako 
sufrikario psikologikoaz ari da luzerako 
debatea ekar dezakeen liburuan. 

Kasuari buruz zenbat eta gehiago ira-
kurri, orduan eta asaldagarriagoa da, ur-
tarrilean publikatu den liburuak, berez, 
ez baitu ezer berririk kontatzen. Matz-
neff, sexu-abusuak isilpean gorde beha-
rrean, pedofilia publikoki defendatzen 
aritu da urte luzetan. Haren liburu asko-
tan agertzen da gaia eta bere burua pe-
derasta gisa definitzeko arazorik ere ez 
du izan. Les moins de seize ans saiakeran 
(1974) 10 eta 16 urte bitartean dituzten 
pertsonek “hirugarren sexu” bat osatzen 
zutela defendatu zuen eta ñabardura ba-
tzuk ere egin zituen: ez zuen bere burua 
irudikatzen 16tik gorako mutilekin ha-
rremanak edukitzen, baina nesken ka-
suan salbuespena egiteko prest zegoen, 
askok “desiragarri” izaten jarraitzen zu-
telako adin hori pasa ondoren ere. “Nire 
bizialdian ezagutu ditudan bi izaki sen-
tsualenak hamabi urteko mutiko bat eta 
hamabosteko neska bat dira”, idatzi zuen 
Passions schismatiques (1977) liburuan. 

Saiakerez gain, Matzneffen nobeletan 
ere nabarmen ageri da pedofilia, L’archi-
mandrite (1966), Nous n’irons plus au 
Luxembourg (1972) edo Ivre du vin per-
du (1981) eleberrietan adibidez, batzuk 
bakarrik aipatzearren. Springora beza-
lako gaztetxoekin zeuzkan harremanek 
lanerako baliagarria izan zaion material 
ugari ere eman zioten, beraz.

Jarrera horien despit, ia atzo goize-
ra arte Matzneffek presentzia publi-
ko normal-normala izan du. Gallimard 
argitaletxeak iazko azaroan publikatu 
zion azken liburua, Le consentement-ek 
ekarri duen eskandaluaren ondoren 
dendetatik erretiratu duena –argitale-
txearen historian aurrekaririk ez duen 
erabakia–; eta Bea Salaberrik aldizka-
ri honetako iritzi sailean gogora ekarri 
duen moduan, aitortza bereziak ere ez 
zaizkio falta izan: 2013an Renaudot sari 
prestigiotsua eman zioten, Goncourt sa-
riarekin batera letra frantsesetan ema-
ten den garrantzitsuena. 

intelektualek Pedofilia  
babesten zuten Garai hura
Baina nola da posible mundu guztiaren 
aurrean jarrera horiek defendatzen di-
tuen norbaitek orain arte problemarik 

  gorka Bereziartua mitXelena 

Urtarrilean Vanessa springora editoreak argitaratu 
duen liburu autobiografiko batek lurrikara eragin du 
frantziako letren errepublikan: gabriel matzneff idazleak 
berarekin izan zuen harreman pedofiloa kontatu du, 
bide batez 68ko maiatzaren osteko giro intelektualak 
onartu zituen abusuzko praktikak agerian utziz.  

Frantziako mundu 
literarioak urtetan  
babestu duen pedofiloa
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eduki ez izana? Springorak berak eman 
ditu auzia ulertzeko gako batzuk Fran-
ce Inter irrati katean. Duela 40 urteko 
“ohituren iraultza” hartu du hizpide: 
“1968an 18 urte zeuzkaten helduen au-
rrean nengoen, eta haiek jaso zuten he-
ziketa gerruntze oso estukoa zen, maiz 
erlijiosoa, zeinean erabateko tabua zen 
sexualitatea aintzat hartzen zuen kontu 
oro. Hori guztia txiki-mila puska egin 
zen 70eko hamarkadako liberazio se-
xualarekin eta ohituren askatzearekin, 
eta egiazki, zoritxarrez, agian zenbait 
gehiegikeria ekarri zituen, nahiz eta 
emakumeen berdintasunarentzat, na-
gusiki, aurrerapen handiak izan ziren. 
Baina egia da bidean sakrifikatu ditugula 
haurrak eta adoleszenteak. Pertsonaia 
ilunak zeuden tartean, kausa bat bul-
tzatzen zutenak, pedofilia; eta jende oso 
antolatua ziren”.   

1977. urtean gertatuak ilustratzen 
du hoberen Springorak deskribatuta-
ko iritzi-giroa. Noraino iristen ziren pe-
dofiliaren proselitismoa egiten zutenen 
garroak. Urte hartan, Matzneffek gutun 
ireki bat sinatu zuen beste zenbait in-
telektualekin batera, Frantziako zigor 
kodea errebisatzen ari zen batzordea-
ri zuzendua. Eskari nagusia: hainbat 

artikulu ezabatzea, besteak beste 331 
§3.a, 15 urte baino gutxiagoko norbaitek 
sexu harremanak edukitzeko baimena 
emanez gero ere, erlazio horretan in-
darkeria presuntzioa ezartzen zuena. 
Sinatzaileen ustez, adulterioaren aur-
kako legeak bezain zaharkituta zegoen; 
haurdunaldia nork bere borondatez ete-
teak edo antikontzeptiboen erabilerak 
izan zuten jazarpen legalaren parekotzat 
jo zituzten umeak pedofiliatik babeste-

ko ezarritako mugak; eta horrelakoak 
bertan behera uzteko eskatu zuten, edo 
sakonki aldatzeko, “haurrak eta nera-
beak aukeratzen dituen pertsonekin ha-
rremanak edukitzeko eskubidea aitor-
tzeko bidean”. Praktikan pederastiaren 
zigorgabetasuna ekarriko zuen eskari 
horrekin bat egin zutenen artean, XX. 
mendeko bigarren idazle eta intelektual 
frantziar garrantzitsuenetariko asko: 
Louis Althusser, Roland Barthes, Simone 
de Beauvoir, Gilles Deleuze, Jacques De-
rrida, Françoise Dolto, Michel Foucault, 
Felix Guattari, Jean-François Lyotard, 
Alain Robe-Grillet, Jean-Paul Sartre... 
Gaur egungo betaurrekoekin zaila da si-
nesten, baina hala izan zen. 

Le consentement liburuarekin sortu 
den lurrikarak ikasgai ugari utz dezake. 
Horietako bat da, agian, garai bakoitzean 
aurrerakoitzat jotzen diren pentsamol-
deak erabil daitezkeela bidegabekeriak 
zuritzeko ere: 68ko maiatzaren ostean, 
askatasun berriak lortzeko grinak or-
duko pentsalari handienak pedofiliaren 
aldeko testu bat sinatzen jarri bazituen, 
zer ez ote dugu onartu edo babestuko, 
pixka bat adi egoten ez bagara, liberta-
teak galtzen ari garen garai hauen espi-
rituari jarraituz. 
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GABRIEL MATZNEFF. Urte luzez pedofiliaren apologista izan ondoren, gabriel matzneff (goian) idazlearen liburuak erretiratzen hasi da 
haren argitaletxea urtarrilean lehertu den polemikaren ondoren. Behean, 1977an hainbat intelektual frantziarrek sinatutako eskaria, 
adin txikikoekin sexu harremanak galerazten zituzten legeak erretiratzeko eskatuz.
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 liBurua

Dedalo eta Ikaro aipatuz, hegalen 
metaforarekin, Elena Olavek (Du-
rango, 1997) gaztigatzen digu, li-

buruaren hasiera-hasieratik, berea aska-
tasunari eta kateei buruzko liburua dela. 

Joseba Sarrionandiak aitzin-solasean 
ere badio: “Ez dakit zelan. Ez dit dardo 
pozoiturik bota, ez nau plazer promesez 
erakarri, ez kantuaren alegrantziaz xar-
matu. Ez diot futbolekoak bezalako golik 
edo espekulaziorik entzun, ez dit Nizako 
terrazetan paseatzen diren zinegileenak 
lako ipuinik kontatu. Zerenarik ere ez 
dut ikusi, liburuan zehar bilatu arren, 
ez manaturik. Elenaren poesiak bestela 
erakarri nau: solasean isilduz, eraku-
tsian ezerakutsiz, ahaztuan oroituz, kul-
turan lotsaz…”.

Déjà vu antzeko bat, bai. Gozoa. Ka-
sikoetara egiten du Zeldak labur-labur 
baina sakon honek, jaiotzen ari den zer 
edo zer iradokitzen duena, bila ari dena 
poesia eite bat kontsolamenduzkoa. Elena 
Olavek bere dudak eta bere sentimen-
duak errenditu gura lituzke poemetan, 
azalpen baten aiduru bezala ikusten zaio 
maiz, eta denborak janda bezala. Denbora 
baita, aipatu zein ez, liburuaren ardatza: 
“Asteko neke pisuak bortizki bultzatzen 
gaituenean/ behera begira larriki joate-
ra,/ denboraren igarotzeak memoria her-
doildu behar duela onartzera”.

Metamorfosi guztiak liburu batean. Zel-
dak aldaketari buruzko tratatua ere bada, 
borroka baten testigantza, gertatzen ari 
zaigunari zentzua bilatzeko ahalegina. 

Idazleak bere irakurketa guztiak, bere itu-
rriak, bere inspirazioak ekarri ditu. Zitaz 
eta erreferentziaz beterik dago Zeldak. 

Dekantazio bat, birfintze bat, hori-
xe falta zaio. Zeldak ez baita erritmoa, 
edertasuna, mikaztasuna edo nerbioa. 
Zeldak da hausnarketa, izarrak irakur-
tzea, erantzunak bilatzea: “Gaueko zeru 
oskarbian topa daitezkeenak iltzatuak,/ 
ekaitz osteko barean ostenduak, Ikusi 
makusi/ jolas nomada honetan orain 
arte ahantziak izan ditugunak”. 

Ez dizkit barruak inarrosi, ez dit ezer 
berria ekarri, ez nau harritu. Eroan egin 
nau, hori bai, Elena Olaveren erudizioan 
barna poesiaren esploratu gabeko zen-
bait lurralde ezagutzera, hegoetako argi-
zaria urtu zaidan arte. 

Hari eta argizarizko lumak

 igor estankona

zeldak  
–gorputz honetatIk– 
elena olave  
BaLEa zUria, 2019
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 musika

Ondarroarrek gatza sobera daukate, 
ez dira inoiz geldi egotekoak, mu-
sikazaleak ere badira eta ekimen-

tsuak, baina esango nuke aspaldian ez dela 
hango musika talde berririk nabarmen-
du, ez behintzat kaleko soinu gogorretan 
nahiz eta jakin hori lortzea “gaitza” dela.

Horregatik poztu naiz Gatz taldearen 
berri izan eta entzun dudanean: jarre-
ragatik, eskaintzagatik eta ezer asmatu 
gabe egiten dutena eta transmititzen 
dutena ona delako. Gerora jakin dut 
gatzdun herriak izan dituen hainbat 
musika talde gerlarietako kideak batzen 
dituela talde honek: Eskandalu Publiku, 
Gominols, Ukabil, Pater Noster, Sikofoni, 
Drongeners eta Jonny Gerriwelt, bes-
teak beste. Eta, hain zuzen ere, azken 

talde horietako kideak dira gaur egun 
Gatz laukotea osatzen dutenak.

Jonny Gerriwelt albo batera utzi eta 
denbora ez luzera poliki-poliki batzen 
joan ziren berriro kanta berriak –punk
-rockeroak eta aldi berean melodikoa-
goak– idatzi eta plazaratzeko asmotan. 
Hala, 2014an lau kantako demo bat ar-
gitaratu zuten; 2018an, berriz, Ez dut 
nahi izeneko lan luzea; eta orain Zertan 
sinetsi ateo eta erabat gertuko disko lu-
zea, Mikel Kazalisekin Fidelenea estu-
dioan grabatutakoa.

Antzematen da street-punka oso pre-
sente izan dutela, batez ere zenbait koro 
eta melodiatan, baina hemen batutako 
bederatzi kantatan bestelako sonori-
tatea bilatu dute: Noraezean-ek badu 

Turbonegrotik adibidez gitarretan eta 
irmotasunean, hit!etako bat da. Galtzai-
leen mendekua punk-rock azkarra da, 
80ko hamarkadan hankak dituena. Pu-
treei so ere azkarra da, baina 77tik eta 
Alemaniako punketik hurbilago dago. 
Prostitución da 77koa eta rock-and-ro-
lleroa NCC eta Eskandinabiarrak gogo-
ra ekarriz. Zainetan jai-girokoagoa da, 
punk-rock-and-rolleroa. Zertan sine-
tsi, beste hit!a, punk-rock indartsua da 
80ko doinu eta tempo erdiekin aberas-
tua. Queen of the living dead gitarra riff 
martzianoa duen punk-rock zapalgai-
lua. Adikzio Daily Terror gogora ekarri 
didan punk-rock itsaskorragoa. Eta, az-
kenik, Lagun, Social Distortionen ma-
lenkonia eta melodia tamaina duena. 

 iker Barandiaran

Gatz bako jendea? 
Ez!  

ondarroako gatz taldeko kideak.

zertan sInetsI 
gatz
aUToEkoizPENa, 2019
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Handi, erraldoi eta arrotz bilaka 
daiteke eszenatokia bere burua-
ren konpainia baino ez duen akto-

rearentzat. Gorputz beretik diharduten 
hiru pertsonaien arteko bakarrizketa 
ardatz, belaunaldi arteko oinazeak eta 
oinordetzak jarri ditu jomugan Esti Cu-
rielek 35 huts antzezlan berrian. Azpei-
tiko 37. Antzerki Topaketetan estreina-
tu ondoren, abenduaren 20an egin zuen 
herrikideen aurrean saioa, Zumaian. 

35 urte betetzear dagoen Axun da 
protagonista. Familiako maldizio bat 
oinordetzan jaso duelakoan, noraezean 
dabil aspaldian, etorkizunak zer eka-
rriko dion jakiteko beldurrak harrapa-
tuta. Madarikazioetan sinetsi ez arren, 
amarengandik ustez jaso duen zoritxa-
rrari ihesean bizi da, zer gerta ere eran-
tzunen bat prest izateko asmoz. Amona 

du bidelagun, eta hari kontatzen dizkio 
barruko mamuek sorrarazten dizkioten 
ezinegonak. Amonak, ordea, beste in-
teres batzuk ditu; bakarra, egia esatea-
rren: irrati nobela mexikar bati adi ema-
ten baititu egunak, kate motzean lotuta. 

Ordubete inguru irauten duen obra 
freskoa da 35 huts. Itsasontzi forma 
duen bainuontzi bat, pasa den mendeko 
irrati eder bat eta rantxerak dira lehen 
begi kolpean publikoari deigarri egingo 
zaizkion elementuak, ez baita besterik 
ikusten oholtza gainean. Azpimarratze-
koa da atrezzo eta aktore urriko antzez-
lana izanik ere, eszenatokiak transmiti-
tzen duen sentsazioa oso aberatsa eta 
oparoa dela: elementu bakoitzak zerga-
tia du, eta Curielek primeran betetzen 
du espazioa, pertsonaia bakoitzari da-
gokion lekua emanez. 

umorea da 
aHalduntzeko Bidea
Azaleko gaiak jorratzen dituen antzez-
lana dela pentsa daiteke lehen minu-
tuetan, izaera axolagabea duen per-
tsonaia aurkezten zaio publikoari obra 
hasi bezain pronto. Aurrera egin ahala, 
ordea, ertz asko agertzen da, eta belau-
naldi arteko genealogiak pisua irabaz-
ten du: arbasoengandik jasotzen du-
gunak emozionalki pertsonengan duen 
eragina edo ama izateko 35 urteren in-
guruan emakumeok sentitu behar du-
gun “sasi-desira”, besteak beste. 

Umorea da istorioaren eta amona eta 
bilobaren arteko harremanaren mo-
torra, eta nabari da atzeko lan handia 
dagoela. Publikoaren algarak hasieratik 
amaiera arte entzun ziren. 

  miren osa galdona

Ez da kasualitatea 
oinordetzak dakarrena 

35 huts antzezlana 
hurrengo emanaldIa:
Urtarrilaren 24an Bermeoko Nestor 
Basterretxea aretoan, 20:00etan.
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Animaliak 
harra-
patzen

-----------
Antxume, 
Zuberoan

Pertso-
naiaren 
abizena
-----------

Oinarrizko 
edari

Nirea
Sententzia

-----------
Epopeiari 
dagokiona

Elizako 
erlijio-irudi

-----------
Pertso-
naiaren 

izena

Elkarte
-----------
Abereak 

jateko aska

Irendu dena
-----------
Ukapen

Nafarroako 
herria

-----------
Konparazio 
partikula

Letra izena
-----------

Lesothoko 
hizkuntza

Kromoso-
men osagaia

-----------
Buruaren 
alde bie-

tako lekua

Animalia 
gautarrak

-----------
Astearen 

jaiegun

 
     

Betekada
-----------
Norbait

Errota, 
eihera

-----------
Irristakor

Ongia 
egiten 
duena

-----------
Iritziak, 
aburuak

Leku 
atzizkia
-----------

Haserrea 
adierazteko 

hitza

Nahasirik, 
nahas-
mahas

Truke
-----------
Mesedez, 
faborez

Fruitu 
tropikalak

-----------
Alde 

batetik

Tenperatu-
ra altua
-----------
Erran

Modu 
atzizkia
-----------
Abil, iaio

Araldea, 
jendaldea

-----------
Erre-

pikatuz, 
irakiten

Musika 
estilo

-----------
Norat 

atzizkia

Nahia, 
desioa

-----------
51 erro-

matar 
zenbakiz

Azken 
bokala
-----------
Landa, 
salbu

Eramaile
-----------

Onargarri

Nebak
-----------
Uranioa

Haurren 
hizkeran 
txakurra

Hitz gezidunak

5x5
zehArretArA etA goitik beherA, 

hitz berA.

1. Egoera estua
2. zezen zikiratuak

3. Haur txikia
4. koaderno

5. Hautsaren araknido

Sudokua
bete itzAzU geLAxkAk 1etik 9rAko 

zenbAkiAk idAtziz, zUtAbe, Lerro etA 3x3 
koAdro bAkoitzeAn errepikAtU gAbe.

 2    9    

 1 4   5 9   

9   6   8   

  7  6     

8  6 1 5 7 2  4

    8  7   

  3   8   2

  9 2   1 3  

   3    4  

eBazpenak

5X5:
1. kinkA
2. idiAk
3. niniA
4. kAier

5. AkAro

628739415
314825967
975641823
457962381
836157294
291483756
143598672
569274138
782316549
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IRENAZOTZ

EZDEAHIENAK

ASEALDIABOLU

INORONGILEAN

TRUKANANAK

NAHASIANBEROA

ROTALDEARAP

TREBEDESIRAU

EROALEANAIAK

ONARKIZUNTOTO

Barakal-
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mendia
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Zer da Hiritik At?
Gaur egun zazpi lagunez osaturiko 
kooperatiba da. Bostek Irungo bule-
gotik egiten dugu lana, eta beste bik, 
aldiz, Bilbotik. Tokiko garapen ko-
munitarioaren inguruko egitasmoak 
garatzen ditugu: etxebizitza, espazio 
publikoa, lana, elikadura eta lurral-
dea dira jorratzen ditugun eremuak. 
Hain zuzen ere gure bizitzen buruja-
betza lortzeko oinarrizko eremueta-
ko batzuk. Lan esparrua oso zabala 
denez, zer egiten dugun baino, nola 
egiten dugun azaltzea errazagoa dela 
iruditzen zait. Gure lan egiteko mo-
dua da gakoa.

Zein da modu hori?
Diagnostiko bat burutuz hasi ohi 
dugu lana normalean, tokian tokiko 
azterketa eginez; ondoren, herrita-
rrekin prozesu parte-hartzaile bat 
abiatzen dugu ekarpenak eta pro-
posamenak egin ditzaten. Hortik 
aurrera, jasotakoa oinarri hartuta 
eta gure ikuspegi estrategikoa uz-
tartuta, proiektuari forma ematen 

hasten gara. Emaitza, ekintza plan 
bat, plan estrategiko bat edota pro-
zesu bat izan daiteke. Askotan talde 
transdiziplinarrak osatzen ahalegin-
tzen gara, kolaboratzaileak bilatzen 
ditugu lan horretarako, ikuspegia 
osatu eta ahalik eta talde aberatse-
nak osatzeko. 

Gardentasuna ainitz aipatzen 
den aro honetan, nola hartzen 
du jendeak halako proiektu 
batean parte? Arrotza egiten 
zaie?
Halako prozesuetan parte hartzeko 
ohitura duen jendea hurbildu ohi da. 
Baina gure partetik ere ahalegintzen 
gara, herritar orori zabalduriko egi-
tasmoak izaten badira ere, gaiare-
kin lotura duen jendea edo eragileak 
hurbildu daitezen. Gure artean beti 
aipatu ohi dugu: "Mutrikura joaten 
bagara proiektu bat garatzera, nor 
gara gu han zer eta nola egin behar 
den esateko?". Guk jakintza teknikoa 
dugu, baina herritarrekin hitz egitea 
ezinbestekoa da.

bIzItza erdIgunean
ohiko hirigintza eredutik atera eta ha-

ratago joan nahi du Hiritik at koope-

ratibak. Nahi eta ekin, hitzetatik ekin-

tzetarako jauzia emana baitute bertako 

zazpi kideek. Egungo eraikuntza eta 

egituraketa ereduak eraldatzeko estra-

tegiak lantzen dituzte, giza harreman 

osasuntsuagoak sustatzeko helburua-

rekin. Ekonomonia sozial eta eraldai-

tzailean kokatzen du bere burua, eta 

sektoreko taldeen arteko lankidetza da 

oinarrietako bat.

Herri lanetarako ingeniaritza zibila ikasi ostean, 
gazte askok bezala bizitza profesionala garatzeko 
trabak ezagutu zituen ainhoa retegi Errandoneak 
(1987, Bera). ostalaritzan zebilen lanean, telefono 
dei batek bizitza aldatu zion arte. Eta inoiz 
pentsatuko ez zuen proiektu bateko kide bilakatu 
da. Hiritak at da bere lan esparrua, Euskal Herri osoa 
lan eremutzat duen zazpi laguneko kooperatiba.

“Egiten dugun orok 
du eraldaketa helburu”

 aitziBer zapirain    irantzu pastor

Hiri aLa HErri , HUrBiLE Tik

Ainhoa Retegi Errandonea
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Nolakoak izan ohi dira garatzen 
dituzuen proiektuak? 
Hiritik At-en helburuetako bat eralda-
keta gauzatzea da. Egiten dugun orok 
du eraldaketa helburu. Adibide bat jar-
tzearren, eskoletako jolas eremuetan 
gertatzen dena azalduko dut. Patioa, 
sozializaziorako lehen eremua da hau-
rrentzat, hor hasten dira pertsonen ro-
lak eraikitzen. Genero harremanetarako 
adibidez, jolas eremuaren konfigurazioa 
oso garrantzitsua da. Beraz, gu hortik 
abiatzen gara, eremuaren diseinu berri-
rako. Orain arteko ereduarekin apurtu 
nahi dugu, patio berri horretan harre-
manak beste gisa batean eraikitzen has 
daitezen.

Gaztetxoenekin ez ezik, 
adinekoekin ere jarduten duzue 
lanean. 
Bai, hildo horretan Usurbilen garatu 
dugu oso proiektu interesgarria. Bi ara-
zo nagusi zeuden identifikatuta. Ba-
tetik, gazteek etxetik joateko arazoak 
dituztela, eta bestetik, adinekoek, izan 
bakardadeagatik edota beren etxeen 

ezaugarriengatik, bestelako etxebizitza 
eredu baten beharra dutela. Euskal He-
rriko herri askotako arazoak edo egoe-
rak dira, eta Usurbilen garatzeko au-
kera izan dugu. Belaunaldi ezberdinen 
arteko etxebizitza komunitario baten 
proiektua landu ahal izan dugu. Tristea 
da, baina bizilagunak nor diren ere ez 
dakigu egungo ereduan. Beraz, modu 
kolektiboagoan bizitzeko proposame-
na garatu dugu, norberaren intimitatea 
errespetatuz beti ere.

Euskal Herri osoan lan egiten duzue ?
Aukera sortuz gero, ez dugu mugitze-
ko inolako arazorik. Baina egia da, Gi-
puzkoan eta Bizkaian lan egiten dugula 
gehienbat, bulegoak bertan ditugulako. 
Baina orain, adibidez, Lizarra aldean 
ere lana egiteko aukera suertatu zaigu. 
Bertako herrietako despopulazioaren 
kontra plan bat garatzen ari gara eta gu 
prozesua gidatzen gabiltza. Ipar Eus-
kal Herrian ere elkarrekintzan gabiltza, 
Hendaian adibidez. Inposatzen dizki-
guten muga administratiboak gaindi-
tzeko ere lanean dihardugu.

Egitasmo bat hasi beharko bazenu 
hutsetik, zein elementu hartuko 
zenituzke kontutan?
Toki batean, espazio edo lurralde batean 
ematen den edozein egitasmoren au-
rrean, lehen pausoa beti tokiko agente 
nagusiak identifikatu eta aztertzea da, 
nor diren eta nolako harremanak dau-
den eraikita haien artean. Gure bizitzen 
burujabetzen bidean urratsak emateko, 
eta guztiontzat bideragarri eta bizigarri 
izango den egitasmoa garatzeko, ezin-
bestean elkarrekintza publiko-koopera-
tibo-komunitarioa behar da. Tokiko sare 
instituzionalaren, sare ekonomikoaren 
eta ehun sozialaren arteko elkarlana. 
Subjektu guztiak ezagutu ondoren ahalik 
eta gehienak inplikatu eta aurretik azaldu 
dugun metodologiarekin garatzen dugu 
proiektua. Berdin du elikadura, etxebizi-
tza, espazio publikoa, lana, energia, zain-
tza edo gobernantza egitasmoa izan, guk 
beti hartzen ditugu bi elementu oinarri-
tzat: gure bizitzen burujabetzan aurrera 
egiteko balio izatea eta tokiko garapen 
komunitarioaren logikan bertako agente 
inplikatu guztiekin lan egitea. 

"gUk JAkintzA teknikoA dUgU, bAinA herritArrekin hitz egiteA ezinbeStekoA dA".
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sarean arrantzatua

Emmanuel Macronek eman du al-
bistea azken 49 egunetan bizileku 
duen bunkerretik. Frantziako gizar-
te zibila arduratuko da ETArenak 
ziren metrailetak, kalasnikovak eta 
nerfak bi polizien txabolatik atera 
eta berriz beste norbaiten esku uz-
teaz. “Oraingoan bai”, adierazi du 
poliziaren komunikazio zerbitzuak 
txio bitartez. Txetx Txetxeberrik 

aurrerapausotzat jo du polizia bil-
dumazaleak prozesutik baztertzea 
eta Covitek albistea jakin aurretik 
prest zuen Frantziako Estatuaren 
aurkako salaketa martxan jarri du 
kolaborazioagatik. Le Monde Todayk 
aurreratu duenez, Bakearen Arti-
sauek Jaka Horiei jaka horiak eskatu 
dizkiete Armagabetzea 2.0 eguneko 
argazkirako. 

agur eta ohore

froga gisara, PosTa BidEz BaNaTU dUTE zENBaiT 
kaLasNikoV aUsaz aUkEraTUTako HErriTarrEN arTEaN.

Burezurra jarri
burezurra babesteko

Erabaki arriskutsu bat hartuta, 
ETB1ek Onintza Enbeita agertzen ez den
programa bat egingo du

Frantziako bi polizien armak gizarte 
zibilaren eskuz esku utziko dituzte

Ezaguna da ETB1ek apustu berritzaileen 
alde egiteko duen joera, horri esker da 
hain originala eta beste kateetan ikus-
ten denaren hain desberdina euskaraz-
ko kanal publikoko programazioa. Baina 
haren arduradunek, hain berezkoa du-
ten inkonformismoak gidatuta, urrats 
bat harago egitea erabaki dute. Iragarri 
dutenez, Onintza Enbeita agertzen ez 
den programa bat egingo dute. “Badaki-
gu kritikak jasoko ditugula, jauzi mortal 

hirukoitza egitearen antzekoa da, baina 
arriskatzen ez denak zorionik ez du ofi-
zio honetan”, adierazi du Josu Koldobika 
Zuritegi programazio arduradunak. Dena 
den, Enbeita gabeko programak eragin-
go duen shocka konpentsatzeko, ETB1e-
ko saio izarrean presentzia handiagoa 
izango du bertsolari eta barietateetako 
artista bizkaitarrak: dagoeneko egin ditu 
lehen entseguak larunbatetan rantxerak 
kantatzen dituen taldearekin. 





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

Edukiak
Iñaki Sanz Azkue 

Biologoa

Ikuspegi pedagogikoa
Lore Erriondo 

EHUko irakaslea

Marrazkiak
Eñaut Aiartzaguena

Ezagutu 
Euskal Herriko 
animaliak!

karta-jokoa

Eskaerak egiteko sartu: azoka.argia.eus edo deitu: 943 37 15 45 *Bidalketa gastuak 4 €
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