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Urtebete egin du Juan Guaidóren fikziozko go-
bernuak. Anaia Handiak babestuta, bere burua 
presidente izendatu ostean, gisa berean jarrai-
tzen du. Urtebetean ez du inongo estatu-bote-
rerik lortu. Halere, fikziozko filma ez da amaitu. 
Azken egunetan nazioarteko tour bati ekin dio 
gobernu eta politikari eskuindarren eskutik. 
Bruselan EAJko Izaskun Bilbao fanari autogra-
foa eta selfie bat oparitu ostean, azken eguno-
tan PP, Vox eta Ciudadanosek hartu dute apopi-
lo. Showak kosta ahala kosta jarraitu behar du. 
Filmaren amaiera oraindik ez baitugu ikusi.

  olmo Calvo        aXier lopez

The 
show 
musT 
go on
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Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek 2019ko zerga-bilketaren datuak 
eman dituzte. Nabarmendu dute inoizko handiena izan dela, eta bilketa 
kaxkar bat izateko hasierako beldurrak aldenduta, 488 milioi euroan han-

ditu dela iazko bilketarekin konparatuta, denera 15.469 milioi euro.
Datuak ez dira berdinak, dirua zeinek jarri duen kontuan hartuz gero. Iaz bai-

no 200 milioi euro gutxiago bildu dute Sozietate Zergaren bidez. Aldiz, errekorra 
ondu dute bilketa orokorrean, batez ere langileen gain dauden PFEZ eta zeharka-
ko zergen bidez.

Bereziki langileek kotizazioren bidez ordaintzen duten PFEZ zerga progre-
siboa eta, herritar guztiek berdin-berdin –aberats zein pobre izan– ordaintzen 
duten BEZ zeharkako zerga izan dira igoera hori ekarri dutenak. Gipuzkoan, adi-
bidez, PFEZgatik bildutakoa %5,1 igo da, Bizkaian %7,7 eta Araban %4,52.

Aldiz, Sozietateen Zergarekin bildutakoa asko jaitsi da: iaz 1.476 milioi euro 
ekarri ziren diru-kutxetara eta aurten 1.272 milioi baino ez, Berria-n Iker Aran-
buruk egindako kalkuluaren arabera. Deigarria da Bizkaiko Foru Aldundiak joan 
den astean emandako datua, %17 jaitsi baita enpresek euren etekinengatik lu-
rralde horretan ordaintzen duten dirua.

2017 urtearen amaieran EAJk, PSEk eta PPk zerga-erreforma hitzartu zuten 
eta horren bidez enpresen gaineko tasa nominala lau puntu jaitsi zuten –konpai-
nia handiena %28tik %24ra eta txikiena %24tik %20ra–. Erreforma oso kriti-
katua izan zen, langile eta enpresen arteko arrakala handitu besterik ez zuelako 
egiten, eta Sozietateen Zergaren pisua BPGan askoz txikiagoa delako EAEn: Euro-
pako batez besteko %2,5aren aldean %1,5 besterik ez.

EAJk eta PSEk argudiatu zuten, zergaren jaitsiera konpentsatuko zela hobari 
eta kenkarietan aldaketak eginez. 2019an, behinik behin, balantzak gora egin du 
enpresen aldean, eta ikusiko da langileek jartzen dutenarekiko desoreka hori no-
raino iristen den 2020an, zerga-erreforma bete-betean ezartzen denean.

  urko apaolaza avila

Enpresek %14 gutxiago 
jarri dute EAEko 
zerga bilketan

IreKIA

OsO tristea da gaur egun 
Oraindik futbOlean 
arrazakeria kasuak 
bizi behar izatea. denen 
artean egin behar diegu 
aurre. eskerrik askO zuen 
babesagatik #arrazakeriariez

@Williaaams45

[2.000 migratzaileren 
aurka Oldartu da 
mexikOkO POlizia]. 
migratzaile karabana 
hOnen desesPeraziOa 
neOliberalismOaren POrrOt 
handiaren erakusle da, 
amets amerikarraren 
atzetik dabiltzanek tratu 
txarrak eta umiliaziOak 
jasaten dituzte, eta 
erakunde zabOrrak isilik

@triunfo79

[56 eurOren truke iturengO 
eta zubietakO inauteriak 
ezagutzekO aukera eskaini 
die julian iantzik turistei]. 
denOna denetik errentak 
erauztea, eskasia sOrtuz eta 
“PersPectiva Privilegiada” 
bezala salduz. turismO 
eredu hOni mugak jartzea 
beharrezkOa da, dena 
deuseztukO du bestela

@birasuegi

euskal herria ezagutzera 
ematekO bertze mOdu 
bat da eta helburua ez 
da etekin ekOnOmikOa. 
turismO jasangarria 
sustatu nahi dugu

Julian Iantzi, aurkezlea
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humanitatearen une gorenak ez hanka ez buru

aritz galarraga

  adur larrea
www.adurlarrea.com

“PreSOeI buruzKO ezTAbAIdA POLITIKOA 
deSbIderATu nAhI duTe”
OIHANA SAN vIcENTE, SORTUKO ARABAKO ARDURADUN POLITIKOA
Presoen ongi etorriekin lotuta, lau lagun atxilotu zituen urtarrilaren 22an Guardia 
zibilak: Antton Lopez eta Oihana Garmendia Kalera Kalera ekimeneko kideak, haimar 
Altuna Sorturen Gipuzkoako ordezkari politikoa eta Oihana San Vicente. Kuarteletan 
deklaratu ondoren aske geratu ziren. “Ongietorriena aitzakia bat da. Arazoak artifizialki 
sortzen dituzte presoei buruzko eztabaida politikoa desbideratzeko. Presoen 
eskubideen aldeko inoizko adostasunik handiena dago gaur egun euskal herrian, eta 
seguruenik estatuan ere bai (...) hori dena baldintzatzera datoz”. berria (2020/01/24)

Lagun

Liburu bat eskuratu nahi nuen: Boezioren De consolatione 
philosophiae, Acantiladok gaztelaniaz atera berri duen ber-
tsioa, Eduardo Gil Bera saminez oroituaren itzulpenean 

–pasa den asteko zutabearen tesia hankaz gora jarri dit tipoak 
bide batez; Gil Berak ez, noski, Boeziok: “Itxura atsegina ez dizu 
zure izateak ematen, begiratzen zaituenaren ikusmen akastunak 
baizik. Gur ezazue nahi beste gorputzaren edertasuna, baina ez 
sekula ahantz aski direla hiru sukar egun ezerezera ekartzeko”–.

Liburu bat eskuratu nahi nuen, eta joan nintzen Donostiako 
Lagun liburu-dendara. Joan nintekeen beste batera, egia da –
nahiz inguruotan ez dagoen halako fondorik daukan askorik–. Ez 
da joaten nintzen lehen aldia, halaber; kontrara, joan naiz asko-
tan, eta erosi ditut liburu ez gutxi –gogoan dut adibidez Antoine 
Compagnonen El demonio de la literatura, etxera iritsi eta izen-
buru beraren beste bi ale aurkitu nituelako–. Baina, adina izango 
da, jada ez nago gauza batzuk pasatzeko. Dokumental bat eman 
dute orain gutxi euskal telebistan, zeinean Lagun liburu-dendak 
hamarkadetan zehar jasan behar izan duen jazarpena azaltzen 
zen. Eta dokumental horren harira irakurri ditudan gauza ba-
tzuek eraman naute Boezioren liburua Lagunen erostera –beste-
la ere agian bertan erosi beharko nukeen, baina tira–. 

Beste perla batzuen artean, baten bat haserretu baita “txakur 
izena duen liburutegiak” (sic) jasandako sutea naziek erretako 
liburuekin konparatu zelako. Bistan da, liburu erreketak ez dira 
nazien ondare esklusibo, historiak adibide ugari utzi dizkigu, 
Alexandriako bibliotekatik hasita, Gervasio Sanchezek argazki-
tan ekarri zigun Sarajevoko liburutegi bonbardaturaino. Nazien 
ondare ez, beraz, baina bai kulturaren, jakintzaren, inteligen-
tziaren kontrako atentatu. Alegia, sua ala liburuak, aukeratu 
beharko banu, beti paratuko nintzatekeela, zalantzarik gabe, 
paperaren alde. 
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   lander arbelaitz mitXelena

Errausketaren aurkako mugimenduaren logo biribila daramaten hiru pega-
tina kalean jartzeagatik, 400 euroko isuna Donostian. G7aren aurkako pan-
karta bat jartzeagatik, 400 euroko zigorra. Ertzaintzari komunikatu gabe 40 

bat lagun kalean biltzeagatik –ez ziren turistak–, 100 euro. Santomas egunean 
animalien erabileraren aurka eserialdi bat egiteagatik, 7.200 euroko isuna.

Post Aiete garai hauetan, Donostia pazifikatuaren erradiografia osatzeko, adie-
razpen askatasunak hirian duen osasuna neurtzea ezinbestekoa dugu. “Eneko 
Goiak azken bi urteotan, lan politiko eta soziala egiteagatik 289 isun jarri ditu. 
Hiru egunean behin ekintzaile edota eragile sozial bat isunez zigortu dute”, salatu 
du urtea hastearekin batera Piztu Donostia, mozal hiriari ez kanpainak, Udalak 
berak emandako datuak erabiliz. 

Gipuzkoako hiriburuan osteratxoa egitea nahikoa da zeure burua ultrakomu-
nikatzeko. Starbucks, Elkanori buruzko erakusketa, El Conquis saioaren denbo-
raldi berria edo "Egin zaitez ertzain" kanpaina alde guztietan ikusiko duzu. Erai-
kinen fatxada osoak hartzen dituzten iragarkiak, kale-argietatik zintzilikatutako 
bandera komertzialak, autobus geltokietatik hasi eta kaleko panel solteetara, 
autobusak berak ere publizitate ibiltari bilakatu dituzte kanpotik eta barnetik. 
Parking edo zerbitzu publikoetarako sarbideak "erosi" dituzte multinazional ba-
tzuek. Hiriko jazz festibala Heineken Jazzaldia bilakatu dute, eta honen agertoki 
ugariak Coca Cola eszenatokia, Skoda agertokia eta abar izendatu. Anoeta futbol 
zelaiak aseguru etxe baten izena dauka, urrutitik irakur daitekeenez.

Marka da gero, hiri marka zehazkiago esateko, Donostiako kaleak multinazio-
nalen, enpresa pribatuen eta erakunde publikoen esku dauzkaten honetan, ins-
tituzioetatik kanpo herrigintzan ari direnen deialdiak, mezuak, aldarrikapenak 
kalean zabaltzea legez kanpo utzi izana. Ziur hau ere garbitasunaren izenean egin 
dutela. Legea ez da berria, baina datuek erakusten dute honen aplikazioa areago-
tzen ari dela Polizia. 2018an baino %18 isun gehiago jarri dute 2019an, Espainia-
ko Mozal Legea eta Udalaren Mozal Ordenantza helduleku hartuta.

 Zumaian, EAJren udal gobernuak kaleko komunikazioak nahieran zentsuratu 
zituen, eta ordainetan, bi urte eta erdian, pareta berean 100 bat mural margotu 
zizkieten. 24 ordu irauten zuten gehienez denek, azkenak izan ezik. Azken mura-
lak hortxe dirau, eta alkate jaunak aginte makila galdu ostean Mozal Ordenantza-
ren asmoak bertan behera geratu dira.

Ondorioa: greba eskubidea greba eginez irabazten den bezala, adierazpen as-
katasuna komunikatuz irabazten da. Horregatik ziurrenik hasi gara ikusten Goiak 
pegatina hau debekatu du dioten pegatinak Donostia osoan. 

Euskal Herriko Eskubide Sozialen 
Kartak deituta, hilaren 30ean greba 
orokorra egingo dute Hego Euskal 

Herrian. Helburuak: gutxieneko pen-
tsioak igotzea, lan prekarietatearen aur-
kako neurriak hartzea, soldata arrakala 
ezabatzea eta eskubide sozialak aitor-
tzea. Sindikatu abertzaleek gutuna bidali 
zieten hurrenez hurren EAEko eta Nafa-
rroako lehendakariei, Iñigo Urkulluri eta 
Maria Chiviteri, grebaren arrazoiak azal-
tzeko. Chivitek sindikatuekin hitzordua 
onartu duen bitartean, Iñigo Urkulluk 
errefusatu egin du, greba “neurriz kan-
pokoa” dela iritzita.

Urkulluk atzera botatzeko arrazoiak 
izango ditu. Sindikatuei harrerarik ez 
egitea, ordea, ez da kasualitatea. Ohiko 
jarrera da jada. Bere antisindikalismo 
abertzalea DNAren parte du, ia astero 
patronalaren eta bere enpresen besotik 
ikusten dugun bitartean. Oraingoan, or-
dea, greba deialdia baliatu zezakeen sin-
dikatuekin haien arrazoiak eztabaidatze-
ko. Zeren, gainera, ez da Urkullu bakarrik 
greba hau arbuiatzen duena. Badira beste 
sindikatu eta mugimendu sozial batzuk 
hala pentsatzen dutenak, eta pentsiodu-
nen mugimenduaren zati batek ere ez du 
egoki ikusten. Egia da deialdia egin den 
testuinguru soziopolitikoan greba hori 
oso eztabaidagarria izan litekeela eta ez-
tabaidatua izaten ari dela.

Urkulluk ez du usaimenik izan, eta 
sindikalismo abertzalearekin zuen ha-
rremana aldatzeko aukera handia galdu 
du. Beste behin, patronalaren lehendaka-
ria dela erakusten du. Ez dirudi hain ziur 
dagoenik grebaren aurkako arrazoiez, 
agian sindikatuen birplanteamendua lor 
baitzezakeen haiekin bilduta. Edo igual 
sindikatuek bera konbentzitu eta grebara 
eramango ote zuten? Urkullu, Chiviteren-
gandik ikasi. Zuk bezala pentsa dezake, 
baina bera sindikatuekin biltzen da. 

urkullu, 
Chivite eta 
greba orokorra

"Donostiako alkateak 
pegatina hau debekatu du"
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AhT-Aren AurKAKO PrOTeSTA
DONOSTIA. Basque Rail Way 2020 jardunaldietan, Donostiako alkate Eneko Goia hi-
tzaldia ematen ari zenean lau pertsona oholtzara igo dira; Abiadura Handiko Trena-
ren aurkako ikurrak erakutsi eta azpiegituraren kontrako leloak oihukatu dituzte. Se-
gurtasunak oholtzatik jaitsi eta gero, beste bi ekintzaile altxatu dira publiko artetik, 
ikurrak eskuan. Goiak protesta egin dutenak gutxietsi ditu: “Lau katu dira, eta, modu 
nahiko patetikoan, euren iritzia gehiengo bati inposatu nahi izan diote, beste behin”.

@
Ib

A
IA

zP
A

rr
en

arrisku handiko enpresak

38
enpresa daude euskal herrian, istripua gertatuz 
gero kalte handiak eragin ditzaketenak. Berria-k 
egin du zerrenda, Seveso arautegiaren arabera 
eragin maila handieneko enpresak kontuan hartuz.

19 enpresa arrisku handiko daude bizkaian, horietako 
batzuk biztanle askoko eremuetan kokatuta

Wuhango koronabirusa pertsonatik 
pertsonara kutsatzen da eta Txinatik 
beste hainbat herrialdetara zabaldu 
da jada. Globalizazioaren garaiotan, 
birusa herrialde gehiagotan azalduko 
dela aurreikusi du Osasunaren Mun-
du Erakundeak eta behar diren neu-
rriak hartzeko eskatu die gobernuei.

koronabirusaren 
arriskuaz 
ohartarazi du 
OMEk

ZEIN EZAUGARRI DITU?
Koronabirus berri bat da, hau da, 
aurretik inoiz aurkitu ez zen koro-
nabirusen familiako kidea. Beste 
koronabirus batzuk bezala, anima-
liengandik edo, beharbada, itsaskie-
tatik dator. Birusak pneumonia era-
giten du. Txostenen arabera, gaixotu 
direnek eztula, sukarra eta arnasa 
hartzeko zailtasunak izaten dituzte. 
Pneumonia birala denez, antibioti-
koek ez dute balio eta gaitz honek 
jota hil direnek osasun txarra zuten 
aurretik ere.

46 MILIOI HERRITAR 
BERROGEIALDIAN
Urtarrilaren 27an, 80 dira birusaren 
eraginez Txinan hildakoak eta 2.762 
kutsaturikoak. Gaitzaren epizentro 
den Wuhan eta inguruko hamabost 
bat hiri (guztira 46 milioi biztanle) be-
rrogeialdian daude. Munduko dozena 
bat herrialdetara zabaldu da koronabi-
rusa, tartean Frantziako Estatura.

bertsOlaritza. urtarrilaren 31n abiatu-
ko da 2020ko bardoak, nafarroako taldeka-
ko bertso txapelketa. beste behin, auzola-
na eta talde lana izango da oinarri, bertso 
eskolen sarea indartu asmoz. bi urtero egi-
ten da eta aurten 13 taldek eta 96 lagunek 
hartuko dute parte.

animaliak jaietan. Gorlizko Santiago 
jaietan egin ohi diren bigantxen-jarduera 
mantendu ala ez erabakitzeko galdeketa 
egitea onartu du udalak. datorren urtarri-
laren 26an egingo dute. Animalienganako 
tratu txarrak saihesteko ia 500 sinadura 
bildu ostean hartu da erabakia.

indarkeria matxista. eAen 2019an 
emandako eraso eta salaketa matxisten 
datuak jakinarazi ditu emakundek. 3.100 
emakumek bikotekidearen edo ohia-
ren erasoak salatu dituzte, 2018an baino 
%3,65 gehiago. Gainerako senideengan-
dik 899 emakumek pairatu dituzte era-
soak, 2018an baino %3,3 gehiagok.
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Daliri Oropeza kazetariak eman du 
bertsolariaren heriotzaren berri 
Pie de Pagina aldizkarian: “TíoBad, 

raparekin hizkuntza mixe-popoluka de-
fenditu zuen jaraneroa”. Haren kantetako 
batekin zabaldu du kronika: “Hizkuntza 
bihurria da nire hizkelgia / janga yoshua-
tray Camnik / jemna nipatkajej townik 
/ nik rysh dios nikakminga jujnik / nik 
jej tan agitkap mokuij. Goazen milpa jo-
rratzera / bidean elkar hartuta / jain-
koari eskertuko diogu euria / eta horri 
esker daukagun artoa”. Abestiaren bi-
garren erdiak gaztelaniara itzultzen du 
lehen erdian mixe-popolukeraz kantatua. 
30.000-60.000 hiztun dituen mixe-zoque 
multzoaren kide da popolukera, Veracru-
zeko Sayula de Alemanen 3.000 inguruk 
mintzatzen dutena.
 Josue Bernardo Marcial Santos, TíoBad 
izen artistikoz ezaguna, oso gazterik hasi 
omen zen jende aurrean rapeatzen. 12 
urteko mutikoa aurkeztu zen Sayulako 
plazan. Laster egingo zuen topo Acayu-
can hiriko Altepee kolektiboarekin, zeinak 
Veracruzeko herri musikan oso ezagunak 
diren fandango taldeak sustatzen zituen. 
Fandangoa da kanta mota bat jarana deitu 
gitarra txiki herrikoiaz lagunduta abesten 
dutena festa eta beste hainbat gertakizun 
sozialetan. Altepee kolektiboan gazteek el-
karri irakasten diete harizko musika tres-
na herrikoiak egiten eta jotzen, baita audio 
eta bideogintzako oinarriak ere. Altepeen 
jabetu zen TíoBad bere hizkuntza propioa 
morroi zela etxean, azpiratu eta isilarazia, 

zaharrek baizik ez zutela hitz egiten, eta 
bere komunitateak asko sufritzen zuela 
galerarekin. Sayulteca ere deitzen duten 
mixe-popolukera etxean ikasi barik hazia, 
herriko amandreei galdezka berreskuratu 
zuen: “Zuhaitzez –dio Oropezak– eta lorez 
betetako patioetan eseri eta eten gabe gal-
detzen zien, haiek erakutsitako hitzak ber-
tso bihurtuta erabiltzen zituen gero rap 
kantak osatzean. Ukatua zioten hizkuntza 
ikasi zuen jendeari sentiarazteko beren 
herria oraindik bizirik dela”. 
 Lekuko tresna zaharrak berreskura-
tzearekin batera, rap musika ere lan-
tzen du Altepeenek, gazteei eskainiz al-
ternatiba bat, gizarte osoa itotzen duen 
banden eta bortizkeriaren sareetan eror 
ez daitezen. Horri esker oso gazterik bi-
daiatu ahal izan zuen Mexiko eta AEBe-
tan barrena TíoBadek, hemengo dias-
pora latinoak gonbidatuta. “Hip Hopak 
aldatu zidan bizitza”, esaten zuen, “ho-
rrek salbatu ninduen delinkuentziatik”. 
Beisboleko jokalarien biserak zerabil-
tzan TíoBadek eta gogokoena Yankees 
taldearen logoa daramana omen zuen, 
New Yorkeko Bronxeko ekipoarena, 
AEBetan zehar egindako bira batean es-
kuratua. Haren bidez eta fraka zabalak 
jantzita konektatzen zuen gazte askore-
kin, hip hop eta raparen kultura tarteko.
 Esku batez rapa, besteaz fandangoa, 
hau musika baino askoz gehiagotzat 
zeukan: “Ereiteko behar den euria eska-
tu edo eskertzeko antzinako ospakizun 
bat da fandangoa. Batek hil behar duela 

txerria, besteak estalpea eraiki, honek 
opilak prestatu, horrek aulkiak kokatu… 
hori guztia da fandangoa, herri baten an-
tolatzeko era, gaur galtzen ari garena”. 
Arto opilak egin eta salduz irabazi zuen 
bizimodua. Hitzok Mexikoko Indigenen 
Biltzar Nazionalean (CNI gaztelaniazko 
sigletan) esan zituen TíoBadek, Sayula-
ko indigenen ordezkari ere izan baitzen. 
CNIren eta EZLNko zapatisten borroka 
eta aldarrikapenak ondo ikasiak zituen 
eta bere bizi publikoan erreferentzia 
nagusitzat zeuzkan. Oropezak dioenez, 
“TíoBad abiatu zen rapetik, errimak egin 
eta crew (talde) bat sortzetik eta ondo-
ren iritsi zen protestari ahotsa eskaintze-
ra. Halaxe egin zuen askoz lehenago Hip 
Hopak Bronxen”. Bidean topo egin zuen 
Veracruzeko jendeak nahastu dituen frac-
kingarekin eta agintari ustelekin. 

BERTSOLARIA PETROLIO-ERROTEN 
KONTRA
Veracruz estatuan baina Oaxacarekiko 
mugan dago Sayula, bi ozeanoen arteko 
errepideak erdibitua, petrolio esporta-
zioan garrantzia daukan Coatzalcoalcos 
portu ondoan. Mexiko guztia astintzen 
duen narkotrafikoak gogor jotzen du he-
men, kartelak elkarren arteko borroka bi-
zian dabiltza, eremua kontrolatu nahian. 
Gazteek ez dute aukera handirik, ez bada 
emigratzea edo talde kriminaletan sar-
tzea. Horri gehitu zaizkio petrolioa eta 
gasa fracking bidez ustiatzeko bai mul-
tinazionalek eta bai Pemex mexikarrak 

rapero ezaguna zen Tíobad gaztea Sayula de Aleman 
(Veracruz, mexiko) herrian eta haren oihartzuna askoz urrunago 
ere heldu zen, mexikon barrena Aebetaraino. bertsotan 
salatzen zituen narkotrafikatzaileekin elkar hartzen duten 
agintariak, kazetari eta ekintzaileen hiltzaileak eta lurraldea 
izorratzen dien frackinga. Abenduaren 27an aurkitu zuten 
haren gorpua, torturapean isilarazia. 24 urte baizik ez zituen.

  pello zubiria kamino

TioBad hil duTe
Veracruzen frackingari 
eta agintari ustelei 
aurre egiten zien koblakaria
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abian jarri dituzten azpiegiturak. Mexi-
ko osoan, 1996tik 7.879 hobi zulatu dira 
teknika honekin, baina horietan 36.159 
leherketa egin dira. Alegia, erregaia esku-
ratu ahal izateko, goitik beherako zuloez 
gain horizontalean gehiago egiten direla, 
leherketaz harkaitza pitzatu eta ura gehi 
hainbat kimiko injektatzeko. 
 “Han, Veracrucen –esan zuen TíoBa-
dek CNIren biltzar batean– bortizkeriak 
eta proiektu erraldoiek suntsituko gai-
tuzte (...)  baserriak desegiten dituzte, 
jendeak erosten dituzte frackinga egi-
teko; 224 hobi jadanik eta askoz gehia-
go etorriko dira, jendeak ez baitaki, ez 
telebistak, ez egunkariak edo ez irratiak 
aipatzen dituzte. Horregatik erabaki ge-
nuen frackingaz kantatzea”.

Beste musikari eta ekintzaile bat, Ru-
ben Albarran, duela urte bete ibili zen es-

kualde honetan eta ikusitako errealitate 
gordina azaldu zuen “Fracking eta ekozi-
dioa, Veracruzek bizi duen errealitate ilu-
na” kronikan. Lurrari petrolioa ateratzen 
dioten dorreak begietara azaldu baino 
askoz lehenagotik nabaritu zituen azufre 
usaina larruazalean eta koipe lurrintsua 
buruko kalparrean. “Gune berean –dio Al-
barranek– nahasten dira jendeen etxeak, 
petrolio-hobiak, arta-soroak, eskolak eta 
CO2a baino 86 aldiz kaltegarriagoa den 
gasa erretzen duten tximiniak. Herriak zi-
kin daude eta horietan negozioak loop bat 
bezala errepikatzen dira: ostatuak, agro-
kimikoen komertzioak eta farmaziak. (...) 
2010ean konpainia pribatuak erregaiak 
ustiatzeko heldu zirenetik eskualdea ga-
restitu egin da: petrolioaren eromena na-
gusitu zen. (...) Azken urteotan, erregai 
bilaketarekin batera iritsi dira nekaza-

ritzara monolaboreak, zitrikoak eta ar-
toa nagusiki, sekulako agrokimiko pila 
erabiltzen dituztenak. Heldu ziren giro 
negro-ak, gizakien trafikoa egiten den ta-
bernak, eta horrekin batera narkoa, desa-
gertzeak eta bahiketak”. Sikulu-saltsaren 
erdian daude agintari eta funtzionario 
asko ere. Javier Duarte estatuko gober-
nadore izana espetxean dago, 865 milioi 
dolar estatubatuar adina ostu izanagatik 
diru publikoetatik. TíoBadek kanta bat 
eskainia zion, asesino deituz.

Haren gorpua tortura arrastoekin eta 
zatikaturik agertu zen auto baten male-
tategian. Diario de Xalapa-k argitaratu 
zuen hiltzaileen idatzi bat zeramala soi-
nean itsatsita eta bazitekeela gaizkileen 
arteko kontu garbiketa baten emaitza 
izatea. Epitafio txukunagoa merezi zuen 
bertsolari ausartak. 

TIOBAd 
rAPEATzEn 
frACkInGArEn 
kOnTrA: 
“HorrEgatik 
Hitz nEurtuz 
azaltzEn dizugu / 
bEstE inork Ez Esana”, 
dio “Frak u Fraking“ 
bidEoklipEan.
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Maria Teresa Larruzea
memOriaren zaindaria

Gerraurrea zen bat, gerra garaia beste bat, gerraostea hurrena… 
Garaia bizi izan zuen maria Teresak, baserrian bizi ere, eta mendiko 
talaiatik bere begi zoli biez ikusiak kontatu dizkigu soil bezain sotil, 

memoriaren zaindari argiak berezko duen lege ederrean.

guretzat 
total kanbiatu da 

mundua!

  miel a. elustondo     zaldi ero

Amerikarra zarela esanez etorri 
zaizkit hotsak...
Baina ez naiz ni amerikanoa. Zornotzan 
jaio nintzen, Boroako Beaskoa baserrian. 
Gure aita, bai, ibili zen Ameriketan. Sasoi 
batean Boise-Idahora artzain joan zen, 
soldadu joan beharrik ez izateko alde 
eginda. Orain inguru hartan da nire neba, 
Antonio. Gazterik joan zen neba, 19 ur-
terekin, 1951n. Hemen miseria handia 
egon zen orduan. Aitak esaten zion neba-
ri: “Ameriketara joaten bazara, dirutxoa 
egingo duzu”. Eta hau eta hori eta bestea, 
eta joan zen, artzain. Baina, gero, artzain 
izateari utzi, arrantxoa erosi eta han ja-
rri zen bizitzen. Andregaia ere egin zuen 
han, baina hari ez omen zitzaion arran-
txoko bizimodua gustatzen, eta ez zuten 
aurrera egin. Orduan, hona etorri zen 
gure neba hori, berton ezkondu auzokoa-
rekin, eta Ameriketara joan ziren! Eta han 
bizi dira, Boise bueltan. Nebak nik baino 
lau urte gutxiago ditu: 87.

91 urte zuk.
Bai, 1928an jaio nintzen, Beaskoan. Ba-
serri bat zen, baina ezkaratz bi. Hala 
ere, nahastu antzean bizi ginen, lehen-
go moduan, aitaita-amamak eta geu. 
Zortzi neba-arreba izan ginen, baina 
bi, txikitxo zirela, hil egin zitzaizkigun; 
neskatxo bi. Gero, sei izan ginen. Dene-
tan nagusia, ni. 

Seme-alaba nagusiak ardura handia 
izan du baserrian.
Bai, asko tokatu zaio. Olgatu gutxi, 
eta behar asko! Kar, kar… Beti umeak 
zaintzen. Eta baserriko beharra! Base-
rrian denontzako beharra dago beti, 
baita txiki-txikitxoentzat ere. Sasoian, 
baba batu, su egiteko egurra txikitu, 
errekatik ura eroan hau eta hori eta 
bestea garbitzeko eta denetarako! 
Kantin txikitxoak hartu eta ura eroa-
ten! Denok beharrean. Baserrian beti 
dago beharra! 

Eskolarik bazen zuentzat? Joaten 
zineten?
Gerra baino arinago, apur bat. Lau ki-
lometrora zegoen eskola! Eta oraingo 
umeak kexatu egiten dira! Lau kilometro 
egiten genituen, ume txikitxoak izan-
da! Boroan bizi ginen, azkeneko etxean. 
Eta eskolara etortzen ginen Kaittanera, 
Zornotzara, orain anbulatorioa dagoen 
lekura.

Akordatzen zara gerraz?
Apur bat bai… Ebakuatuta egon ginen, 
Santutxun [Bilbo], baina aitaita-amamak 
ez zuten inora joan gura, eta etxean gel-
ditu ziren, baserrian, auzoko andre ba-
tekin. Hiru zahartxo gelditu ziren Beas-
koan. Hartaz akordatzen naiz. Eta zelan 
ebakuatu baino arinago aireplanoak eto-
rri ziren, eta Gernika zelan erre zuten; 
hango sua ez, baina kea ikusten zen. Ger-
nika erre zuten egunean, gure baserrian 
izeko bat egon zen, ume txikitxoarekin 
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Mende joanaren lekuko. berba 
egiteko modu natural kutsadura-
rik gabekoaren gordailu. gogoan 
ditu haurtzaroko ibilerak, zerutik 
zetozkien bonbardatzeak, gernika, 
gerraosteko miseria eta gosearen 
gosea, osaba gerran hila eta urte 
askoan galdua, larreako fraideen 
sermoiak eta bekatu mortalak, 
idahora migrazioa… bio-elkarriz-
keta da berea, “eko” eta “bio” etike-
tak banatzeko ohitura hartua du-
gun sasoian. 

etorrita. Ama eta izeko-eta etxean, eta 
gu, errefugiotxo batean umeekin ez-
kutatuta. Gero, kantsatu ginen han, 
eta landara irten genuen. Eta, orduan, 
aireplanoak hantxe, bonbak botatzen! 
Gernikan bakarrik ez, gure aldean ere 
bota zituzten, suzko bonbak, eta baso 
batean zelako kea! Eta gu umeok bel-
durtu, eta gu baino txikitxoagoak le-
poan hartu eta errefugiora! Eta amak 
eta izekok etxetik ikusi guk zer egin 
genuen, eta han etorri ziren, arineke-
tan, umeen bila! Ume txikitxoak, eta 
gu haiek lepoan hartuta! 

Horixe zure gerra...
Beste bat, akordatzen naiz. Gu ia beti 
etxe ondoan olgetan ginen; landa han-
dia zen, eta hantxe. Egun batean etorri 
zen aireplanoa, baxu-baxu-baxu, pro-
paganda botatzen, eta gu ikaratuta, 
auzoko lagunak-eta, lurrean etzanda. 
Eta aireplanoak eskapatu zuenean, 
gu etxera arineketan, aitari esatera: 
“Begitu, begitu, aitta, zelako paperak 
bota dituzten!”. Eta aitak: “Bai, hori 
propaganda da, baina euskaldunen 
aireplanoa zen hori, eta horrek ez du 
ezer egiten. El abuelo esaten diogu 
guk horri!”. Kar, kar… 

Gernika erre zuten eguna 
akorduan daukazu.
Bai… Boroan San Pedro dago, eta gu 
hara joaten ginen mezatara. Astean 
behin, dotrina izaten zen, eta abadea 
etortzen zen dotrina ematera. Nire 
ahizpa, nire hurrena, ni baino hamalau 
hilabete gazteagoa, hara joaten zen do-
trina ikastera, komunioa egiteko. Ho-
rretan, osaba bat eduki genuen fraide 
Larrean [komentu ezaguna Zornotzan], 
eta sentitu zuenean Gernika erretzen 
zegoela, gure baserrirantz etorri zen 
arin. Bidean nire ahizpa topatu zuen. 
Eta esan zion: “Juanatxu, nora zoaz?”. 
“Bada, dotrinara!”. “Goazen etxera, goa-
zen etxera, Gernika erretzen dago eta!”, 
osaba fraideak. Eta osabak hartu nire 
ahizpa eta etxera eroan zuen, dotrinara 
barik. Jose Ignazio Uriguen Perea zen 
osaba hura, amaren neba. Gero, alde 
egin beharra tokatu zitzaion berari…

Alde egin beharra, zergatik?
Komentuan esan ziotelako: “Hi, hire 
bila zatozak!”. “Nire bila?”. “Bai!”. Eta 
ebakuazioan zihoan jendearekin 
nahastu, abituak erantzi, praka zahar 
batzuk jantzi ezagutu ez zezaten, eta 
Santanderrera joan zen. Eta abituak 

eranztea orduan ez zen edozer gau-
za. Luzaroan egon zen Santanderren, 
Nueva Montañan edo.

Etxean izan zenuten baten bat 
gerran hila.
Bai, Jose Ignazioren anaia, Pedro. Lau 
anaia izan ziren, hiru fraide, eta, lau-
garrena, gerran egon zena. Soldadu 
tokatu zitzaion, eta soldadu zegoela, 
gerra! Eta Gernika bonbardatu zuten 
egunean hil zen, Mendatan. Baina ari-
nago Elgetan ibili zen. Handik erreti-
radan hil zen Mendatan. Baina orduko 
denboran ez genuen jakin non zegoen. 
Ez zen oraingo notizia eta berririk iza-
ten, eta aitaita eta amama ere euren 
seme hura noiz etorriko ote zen etxera 
pentsatzen… Baina… kontua argitzen 
ez! Hala ere, jakin genuen zelan hil zen 
Mendatan. Zelan erituta jausi zen, eta 
altxatu ezinda, atzetik nazionalak eto-
rri eta bertan azkena eman ziotela. 

nork jakin zuen?
Itxura, Mendatan, baserri baten on-
doan hil zuten, eta bertako baserrita-
rrak eman zuen notizia Larreako ko-
mentura. Haiek esan ziguten guri non 
zegoen enterratuta. Eta orain denbora 
gutxi dela ekarri ditugu haren hezu-
rrak… Gu urtero joaten ginen enterra-
tuta zegoen lekura, eta hogeita bost 
urte izan zirenean ere familia dena 
joan ginen, baina ez genuen ekartzeko 
ahaleginik egin, Aranzadik [Elkartea] 
bultzatu gintuen arte, eta azkenean 
Zornotzara eroan genuen. Eta orain 
dela bost urte ekarri genuen osaba 
gerran hildako hura. Hainbat urte eta 
gero! Bitartean, urte askoan, hura beti 
falta! Eta notizia barik! Eta batari eta 
besteari preguntatu… eta ezer ez. 

zer giro egon zen Boroan 
gerraostean?
Miseria! Hura miseria hemen gerra 
ostean! Aita Larraskitura joan zen ga-
naduarekin, Ameriketan dagoen ne-
barekin. Nik 8 urte, eta nebak eduki-
ko zituen... 4 urte! Mutikotxoa! Baina 
behiak zaintzeko laguna behar aitak! 
Alboko etxeko gizonak umerik ez zeu-
kan, baina ganadua bai, eta hura ere 
ganaduarekin Larraskituko baserri 
batera. Eta mutikoak apur bat biei la-
guntzen zien, eusten! Zelakoak suer-
tatzen diren! 

Miseria zegoela esan duzu.
Bai, hura miseria! Guk etxean pata-

Maria 
Teresa 

Larruzea 
uriguen

zOrnOtza, 1928
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ta, garia… hainbat gauza eduki genuen, 
baina soldaduek ere hantxe eduki zuten 
kuartela, eta zapaldu egin zuten garia. 
Patata ere, ahal zena atera zuten! Ba-
serrira etorri ginenean, ezer ez genuen 
eduki baserrian. Ezer ez. Hala ere, zelan 
arbola asko eduki genuen, abuzturantz, 
sagarrak! Kar, kar… Amamari eta aitai-
tari soldaduek baserrian behi bat utzi 
zieten, eroan barik, esnea eduki zezaten. 
Etorri ginenean, haren esnea hartzen 
genuen. Gurean milizianoak egon ziren, 
asturianoak, eta gure baserri alboko 
etxean eduki zuten kuartela. Eta han in-
guruan topatu zituzten behi eta animalia 
denak hil egin zituzten, eta amamarena 
eta aitaitarena ere hil egin gura zuten. 
Baina andre bat asturianoa eduki zuten 
eurekin, eta hark esan ziela kontatzen 
zuten: “Behia hiltzen baduzue, esnerik 
ez daukagu!”. Eta soldaduek, aitaitak ba-
tuta, esnea eroaten zuten. Eta ez zieten 
behia hil, bizirik utzi zieten. Eta geuk 
ere, Santutxutik etorri ginenean, Bilbo 
okupatu zutenean, behi harexen esnea 
edaten genuen. 

Beaskora itzuli zineten denok, beraz.
Aita ez. Aitak ezin izan zuen etorri, Bil-
bon, Peñan-eta, zubiak botata egon zi-
ren eta. Aitak egun batzuk gehiago 
iraun zuen etorri gabe. Eta aita etorri 
arte, behi haren esnearekin bizi izan gi-
nen, zelan edo halan. Ama Zornotzara 
jaisten zen, herrira, ogia-edo topatzen 
ote zuen, oraindino ogia zegoen eta, ze 
lehenengo, Francok, jendea engaina-
tzeko, ogia eman zuen. Baina gero ogia 
ere kendu! Baserrian hartzen genuena 
eduki genuen orduan, baina maia-
tzean ez zen artorik ere erein. 
Sanpedro pasatu eta gero! 
Eta, artoaren irinarekin, 
eta gazta egin arte, ez 
genuen jatekorik ezer 
ere eduki. Eta gosea! 
Negargarria gosea hil 
batzuetan! Gero uzta 
hasi zenean ematen, hu-
rrengo urtean artoa-eta, 
baba-eta, patata-eta… ar-
nasa hartzeko moduan egon 
ginen! Baina arinago? Gose-go-
se-gosea! Esnea, eta sagarrak arbo-
letan! Kar, kar… Eta bizi!

“Eta bizi!”, diozu.
Eta behar egin behar soroan, gogor! Or-
duan ez zegoen umerik, denak ziren la-
nerako! Orain tratu txarra esaten dute! 
Orduan ez zen horrelakorik!… Eta, ho-

rrela, apurka-apurka, baserrian gosea 
kendu zen. Kaleko jendea baserrikoa 
baino txartoago bizi zen! Baserrian, es-
nea eta taloa ez genuen falta! Etxeko je-
neroa genuen.

noiz hasi zineten berriz burua 
jasotzen, bizimodua egiten?
Eskolara-eta joaten, denboratxora, ze 
Zornotza dena apurtuta egon zen eta! 
Zati bat bonbardatu egin zuten, goitik 
behera, eta bestea, behetik gora, dina-

mitatu! Etxe bat edo bi baino ez 
zen gelditu. Dena hustuta ze-

goen. Miseria handia ze-
goen, eta 1945ean edo, 

apurka-apurka, hasi 
zen kanbiatzen. Akor-
datzen naiz zelan gu, 
15-16 urterekin, he-
rrira jaisten ginen, eta 
han aparatua [bozgo-

railua] ipinita zegoen, 
musikarekin, dantza-

rako. Baina gu gaztetxo 
oraindino, eta dantzarik ere 

ez genuen egiten! Gure baserri-
tik kaminoraino ere distantzia geneu-
kan guk, kilometro bi-edo, eta kaminora 
irteeran, taberna bat. Oinetakoak ere 
hantxe kanbiatzen genituen! Kar, kar… 
Boroan sanpedrotan izaten ziren jaiak, 
Boroan eta inguru guztian, bai orduan, 
eta baita orain ere. 

1945 esan duzu, eta handik laster 
ezkondu zinen.
Bai, 1950ean. 22 urte bete gabe. Orduan 
jendea gazterik ezkontzen zen. Orain 
ez dira ezkontzen, baina elkarrekin bizi 
dira, segiduan! Gauzak datozen moduan 
hartu behar dira, ez dago besterik. Orain 
neskak elkarrekin ezkontzen dira, muti-
lak ere elkarrekin, eta zer esango duzu, 
bada? Isilik egon behar!

kanbiatu da mundua, gero!
Guretzat total kanbiatu da mundua, ba-
tere ez da ezagutu genuena. Dena zen 
bekatu. Musu bat ezin eman nobioek 
elkarri… Dantza-eta! Zelako sermoiak 
elizetatik! Dantza ebatuta egiten zue-
na kondenatuta zegoela-eta! Soinua ere, 
“infernuko hauspoa” zen. Hala esaten 
zioten! Kar, kar… Eta gu, berriz, pozik 
dantzan! Eta orain ere, zer egingo duzu, 
bada! Gazteak pozik ibiliko dira, eta 
ondo bizi daitezela! 

Orain ez dago orduko sermoirik.
Ez, baina orduko denboran abadea zen 
herriko agintaria. Alkatea ere bai. Akor-
datzen naiz frankistak Zornotzan sartu zi-
renean lehenengo alkate [Jose Maria] Iza 
ipini zutela. Gogorra zen, benenoa, faxista 
hutsa. Larreako fraideak ere sermoilari 
gogorrak izan ziren. Aita Jose Luis-eta! 
Aita Luzio-eta! Itzelak! Baltseoan egiten 
zuena, bekatu mortalean zegoela. Eta 

 Jakin genuen zelan 
hil zen osaba Mendatan. 
Zelan erituta jausi zen, 

eta altxatu ezinda, atzetik 
nazionalak etorri eta 
bertan azkena ‘eman’ 

ziotela”
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gu beldurtuta, bekatu ote den! Kar, kar… 
Fraideak gogorrak izan dira. 

Larreako fraideek izen handia izan 
dute zornotzan...
Zornotzan abade gutxi egon da, eta meza 
ematetik kanpora, enterru eta sermoie-
tarako-eta, ez zuten preparaziorik. Frai-
deak, berriz, asko izan dira! Eta beti 
misioak egiten ibiltzen ziren herririk he-
rri. Itzelak, hala ere, gogorrak! Sermoi-
lari gogorrak, eta euskaldun gogorrak 
ere bai! Euskaldun handiena, aita Santi 
[Onaindia]. Eta aita Libino [Duñabeitia] 
ere bai, baina hura gehienbat Amerike-
tan egoten zen.

Ezkondu eta gero zer bizimodu 
ezagutu zenuen?
Lehenengo Zornotza aldean bizi ginen 
urte batzuk. Etxe bat utzi ziguten hamar 
urterako, eta hantxe. Hamar urteak pasa 
eta handik bota gintuzten. Eta San Mi-
geletik gora ipini ginen bizitzen, Dean-
dingo baserri batean. Gero, gizonaren 
arrebaren baserrira etorri ginen, orain-
go Erkoles baserrira. Gizonaren arreba 
hura osasunez baxu ibili zen, eta medi-
kuak esan zion etxean umedade han-

dia zegoela eta irteteko hemendik. Eta 
Eubara joan ziren, kalera, eta guri esan 
ziguten gura bagenuen hona etorri. Eta 
Deandindik hona etorri ginen, pozik ere 
pozik. Hemen autobusa, trena eta hain-
bat gauza eskura eduki genuen. Gizonak 
aluminio fabrikan egiten zuen behar, eta 
horrelaxe egin dugu bizimodua: hemen-
go labrantzatxoak eta hangoxe jornalak!

deskantsua ezagutu duzu bizian?
Bakazioak zer diren ere ez! Tira, behin, 
ahizpa eta biok Boisera joan ginen, orain 
hogeita bi urte edo, hiru asterako! Or-
duantxe deskantsatu nuen nik. Ostan-
tzean, sekula ez. Bakazioak, pentsatu ere 
ez. Boise partera [Wilder, Idaho] joan eta 
neba Antoniorekin egon ginen… Hango 
bizimodua hemengoa baino gogorragoa 
da. Bata eta bestea esango dute, baina 
nire neba baserritik bizi da han, arran-
txoan, eta baserrian egin egin behar da. 
Han beste era batera behar egiten da, 
makineria, beharrak, uzta batzeko ka-
mioiak-eta! Bizimodu diferentea da han-
go baserrikoa baina egin egin behar da. 

Han eta hemen, behar!
Gure lobatxoak, han, goizean eguna ar-

gitu orduko, traktore handiarekin joa-
ten ziren artoa jorratzera. Eguna ikusi 
orduko, sorora, kafe-termotxoa hartuta. 
Zortzietan, almortzua, amak ipinita. Ha-
mabiak arte, soroan, beharrean, eguzkia 
berotzen hasi arte. Orduan, bero larre-
gi eta ezin zen beharrik egin. Nebak ez 
zuen soroan hainbeste behar egiten, bai-
na erregadioan, gogor, goizean goizetik!

Bakardadea ere bai, Boise inguruko 
herritxoetan.
Orain asko poblatu dela esan zigun ne-
bak. Gu egon ginenetik hona, ezagutu ere 
ezin litekeela. Jubilatu asko joan direla, 
euren etxetxoak egin dituztela, euren 
mahastiak eta euren sagardiak-eta. Jen-
deari bakardadea gustatzen zaio... Baina 
lehen zenbat bizi ziren, bada, han? He-
mendik ageri den guztian ere, hiru etxe-
txo egon ziren han! Bata, gure izekorena, 
lehenago gure aitarekin joandakoa, eta 
bere alaba bat. Ondoan, mexikano bat, 
matrimonio gaztea, 10 urteko neskatxo 
batekin. Eta neskatxo hark, hogeita ha-
mar oiloren obligazioa zeukan: oiloak 
gobernatu eta arrautzak saldu behar, au-
zokoei, euren etxeetara eroanda! Beha-
rrean, 10 urterekin! Gure moduan! 
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karmelo landa 
Historialaria

Aldaketaren teoriak 
eta praktikak

Diskurtso parlamentario bikain 
batek ez du, berez, gauza han-
dirik aldatzen. Negoziazio eta 

akordio zehaztuek ere ez dakarte, sa-
rritan, adostu dena gero errealitatean 
gauzatzea. Hauteskundeetan gehiengo 
zabala lortuta ere, programak ez dira 
gehienetan betetzen, kanpainan puztu 
diren globoak, gero botere faktikoen 
arantzetan zulatu eta hustu egingo bai-
liran. Zeintzuk dira, orduan, aldaketa 
politiko eta sozial sakonen klabeak? 
Galdera hau testuinguru egokian koka-
tu beharko dugu, erantzun argigarririk 
lortu nahi badugu. Hasteko, aldatu nahi 
denaren dimentsioa eta neurria ondo 
kalibratu beharko ditugu, helburu ho-
rietarako aktibatu behar diren indarrak 
ondo kalkulatzeko.  

 Frantziako Estatuan Jaka Horien mu-
gimenduak Macronen agintea krisi sa-
konean jarri eta atzera egin beharrean 
jarri duena, duela urte eta erdi luze hasi 
zen, arazo puntual baten inguruan –au-
toen erregaien prezioaren igoera–, baina 
hortik beste gai sozial sakonagoetara he-
datu da –pentsioak, adibidez– eta itxu-
raz sendoa eta indartsua zen gobernuan 
eragin du, mugimenduaren hedadurari 
eta borrokarako grinari esker. Institu-
zioen eremutik kanpo, legeei aurka egin 
eta gaindituz, errepresio gordina jasoaz, 
baina aurrera doa arrakastaz, eta ez da-
kigu noraino hel daitekeen.

Bi estrategia desberdin eta, neurri 
batean, kontrajarri plazaratu dira Kata-
luniako independentzia zaleen artean: 
bata, ERCk ordezkatua, elkarrizketaren 
eta negoziazioaren bidea lehenetsiz, hau-
teskundeetan emaitza onak lortu ondo-
ren, aurrean eta aurka duen Espainiako 
Estatuaren jarrera aldatu nahian, eta ho-
rretarako gobernu aurrerazalearen osa-
keta erraztu eta honekin negoziazioak 
burutu asmoz; bestea, aldiz, JxCat zein 
CUP alderdiek eta zenbait herri erakun-
dek hauspotua, independentzia lortze-
ko autodeterminazioaren gauzatzea lor-
tu nahi duena, Espainiako Estatua zein 
Gobernua aurka izanda ere, horietatik 
kanpoko palankak lehenetsiz; estatutik 
kanpoko eremuan jokatuz eta Katalunian 
bertan herritarren mobilizazioa eta ins-

tituzioen desobedientzia bultzatuz. Kasu 
honetan ere, prozesua irekita dago, bi po-
sizioak lehia bizian dira eta ez dago argi 
zein bide nagusituko den, baina dagoe-
neko zenbait ondorio interesgarri atera 
daiteke bi bide horietako bakoitzak orain 
arte lortu dituen emaitzen inguruan.

Gurean ere baditugu aztertzeko mo-
dukoak, euskal presoak etxeratzearen 
aldeko mugimendu luze, sakon eta zaba-
la, edo euskal pentsiodunen mugimen-
du berri indartsua, kasu. Greba oroko-
rrerako deialdia izan dugu, arrazoiz eta 
motiboz kargatua. Herri mugimenduez 
gain, nazio osoko sindikatuek ere gu-
rean mobilizazio jarraituaren, grebaren 
eta borroka grinatsuaren bideari ekiten 
diote, aldaketa sakonak beharrezkoak 
direlakoan, eta horiek lortzeko, parla-
mentarismoa eta elkarrizketa politiko 
konbentzionalak nahikoa ez diren kon-
bentzimenduan. Galdera da: badago 
gurean, une honetan, ildo hauekin bat 
datorren indar politikorik? Ez ote dau-
de bertoko indar politiko guztiak, gaur 
egun, balizko gobernu progresisten eta 
hauekiko negoziazio parlamentarioen 
edo “diskretoen” itxaropen dudazkoan 
guztiz harrapaturik? Edo bestela esanda, 
estatu propioa nahi duenak, dagoen es-
tatu-estatus barruan bertan lor ditzake 
horretarako baliabide nahikoak? Ez al 
du hortik kanpoko eta gaindiko palanka 
indartsurik beharko?  

ez ote daude bertoko 
indar politiko guztiak, 

gaur egun, balizko 
gobernu progresisten 

eta hauekiko negoziazio 
parlamentarioen edo 
“diskretoen” itxaropen 

dudazkoan guztiz 
harrapaturik?
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Euskaldunberrioi egin diezaguketen 
aitortzarik onena

Duela pare bat urte elkarrizketa 
batean galdetu zidaten ea ez ote 
den zailagoa euskaraz idaztea eus-

kaldunberria izanda, euskal idazle eus-
kaldunberria izatea, alegia. Ez da gal-
dera txarra eta, gainera, ertz askotatik 
hel dakioke kontuari. Hizkuntza ez baita 
komunikazio tresna aseptiko hutsa, as-
kok hala sinetsarazi nahi duten arren. 
Hizkuntza pentsamendua da, berben 
bitartez baino ezin baitira eratu pen-
tsamendu konplexuak. Eta hizkuntza, 
batez ere, sentimenduak dira. Makroan 
eta mikroan. Hitzek, erabiltzen edo baz-
tertzen ditugun hitz bakoitzak, adiera 
eta konnotazio bereziak dauzkatelako 
botatzen edo gordetzen dituen norbana-
koarentzat. 

Edozelan, gatazka psikolinguistiko 
eta filosofiko-existentzial propio ba-
tzuk gorabehera, ez dut uste euskaldun-
berria izateak bereziki zailtzen duenik. 
Benetan gatxa dena da euskalduna iza-
tea. Kito.

Aurrekoan ETB1ek Ihesaldia seriea 
eman zuen. Fikzioa euskaraz. Txintxo
-txintxo jarri nuen. Domekan, astelehe-
nean, martitzenean, eguaztenean eta 
eguenean. Ez ninduen harrapatu. Ho-
rrelako gauzak batzuetan gertatzen dira. 
Dena delakoagatik. Eta, hala ere, egu-

nero egon zen ETB1 salan jarrita, bes-
te ezein katearekin sekula egin izan ez 
nuena: “E, Sonia, fikzioa euskaraz eskatu 
dugu eta zerbait eman digutenean, akaso 
muzin egingo al diozu? Jar ezazu seriea, 
sharea-ren datuak hobetzeko, besterik 
ez bada ere”. Euskaldunok, gustuagatik 
baino, militantziagatik egin behar izaten 
ditugu hainbat eta hainbat gauza. Edo, 
behintzat, hala uste dugu, funtsean ho-
rrela izan badelako.

Pedro Mari Otañoren gizon bizar zu-
ria datorkit gogora, hantxe, “bi makulu-
ren gainian, limosnatxo bat eskatutzen 
Jainkuaren izenean”. Euskaldunok eska-
tu eta eskatu ibili behar izaten baikara 
etengabean. Eta uste zabala da kale kan-
toiko eskalea ogi koskor batekin konfor-
matu beharko litzatekeela, ezer ez edu-
kitzetik ahora dezakeen zerbait izatera 
pasatu baita. Jatetxera doanari, ostera, 
ez liokete sekula ogi koskor hutsa eman-
go. Azken honek bezero edo kontsumi-
tzaile moduan eskubideak badauzkala-
ko. Baina guk premia daukagu. Premia 
bizia. Eta urteetan behar horretaz balia-
tu dira gu behartsu bihurtzeko. Erromes 
sentiarazi, eskubidedun subjektuak ga-
rela ahantz dezagun. 

Gure biziraupena baino ez dugu al-
darrikatzen, benetan izan ahal izateko 

eta gure eskubideak gauzatu ahal izate-
ko behar diren gutxienekoak baino ez. 
Limosnatxoak, oro har. Hala ere, bes-
te batzuei gure existentzia hutsak min 
ematen die, antza. 

Nafarroako CCOO sindikatuari “mo-
lestatzen” dio euskarazko berbak non-
bait idatzita ikuste hutsak. Edozein ber-
bak. Euskaldunon existentziak ematen 
dio min. EAEko CCOO, ordea, epelago, 
euskaldunberrioi kale eta plazak eskaini 
behar zaizkigula esatera ere heldu da iri-
tzi artikulu batean –gazteleraz, jakina–. 
Ez dut nik ukatuko euskaldun bihurtzea 
lan eskerga denik. Euskaltegian hasi 
eta bizi osoan luzatzen den prozesua 
da. Baina gauzarik inportanteena nahita 
ahanzten dute: euskaldunberriok eus-
kaldunak gara eta egin diezaguketen 
aitortzarik onena da euskaraz bizitzen 
uztea eta oztopo gehiagorik ez jartzea. 
Ez daitezela ezkutatu darabilten “aska-
tasun” kontzeptu neoliberal eta maltzu-
rraren atzean, jakin badakigu eta jakin 
badakite gutxiengoaren zapalketaz bai-
no ez direla ari. 

Kodea: Euskaldunberri esaten dute-
nean, agian, molestatzen ez duen hori 
baino ez daukate gogoan, zenbait urte 
ikasten eman ostean, ikasitakoa gela ba-
rruan utzi zuena, alegia.  

sonia gonzález 
idazlEa Eta abar

AnTTOn OLArIAGA
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Fermin erbiti 
zabaltza 
kazEtaria

Castillo suárez
idazlEa

Maitasunaz eta zuloez

zalantzari gorazarre

B              izitzan aitzina egin ahala, burugo-
gorrenak ere lezio pare bat ikasiko 
du neke handirik gabe. Bata, den-

boraren joan-etorria aldakorra dela oso. 
Haurtzaroko erritmo motela gaztetan 
azkartzen hasi eta, bat-batean, berrogei 
urteren bueltan, sekulako abiadura har-
tzen du, guztiok ikaratu eta zorabiatzeko 
modukoa. Adiskide batek argi esan zi-
dan lehengo egunean, kafetxo bat har-
tzen ari ginela:

– Ikaraturik nago denborak hartu 
duen martxarekin. Hau ziztu bizian doa, 
hobe denbora behar bezala aprobetxa-
tzen badugu.

Hori entzun eta Anjel Lertxundi-
ri kendutako esaldi bat gogoratu nuen: 
“Bizitza zukutu, limoi bat zukutzen den 
bezala”. Hortxe dago, zuzen eta zehatz 
laburbilduta, betidanik dakiguna: egu-
nean egunekoa bizi behar dela, atzera 
eta aurrera begiratu gabe. Carpe diem. 
Kontua da teoria jakiteak ez duela deus 
bermatzen, dakiguna ikastea oso zaila 
izaten baita.

Gatozen adinak oparitzen digun beste 
ikasbidearekin: heldutasunak ez duela 
jakinduria handitzen. Hemezortzi urte-
tan argi izaten dugu dena. Munduko ara-
zoak, are gehiago gure mundutxokoak, 
ti-ta konponduko genituzke. Berrogeita 
hamar urtetan, berriz, egia berdadero-en 

zerrenda murriztu eta zalantza bizitza-
ren bidaide bihurtzen da. Niri gero eta 
gehiagotan gertatzen zait: irrati edo te-
lebistako eztabaida baten lekuko izanik, 
hasieran hizlari baten iritzia entzun eta 
“guztiz ados” pentsatuko dut. Kontua da 
ondorengoak kontrakoa esan, eta hare-
kin ere konforme askotan. 

Hori batere normala ez zelakoan, 
kezkatzen hasia nintzen. Duela gutxi, 
ordea, lasaitu ederra hartu zuen liburu 
bati esker: Victoria Campsen Elogio de 
la duda (Zalantzari gorazarre), hain zu-
zen. Hona hemen filosofo katalanaren 
tesia laburbildurik: gizon-emakumeak 
mugatuak gara, gutxi dakigu. Beraz, za-
lantza oso kontu naturala da. Are gehia-
go: kontuz ibili den-dena argi eta garbi 
dutenekin.

Begi-bistakoa da: politikari eta kaze-
tari gutxik irakurri dute liburua. Bestela, 
agian, mundu honetakoak direla eraku-
tsiko ligukete, noizean behin bada ere. 
Irratietan tertuliak ematen hasi ziren 
garaikoa da hurrengo pasadizoa. Iñaki 
Gabilondok egun haietan pil-pilean ze-
goen gai bati buruz galdetu dio Joaquin 
Estefania kazetariari. Eta hark honela 
erantzun donostiarrari: “Ideiarik ere ez 
dut galdetu didazun gaiaz”. Geroztik ho-
rrelakorik entzun al duzue kazetari edo 
politikarien ahotik? 

Hamabost egun egin ditut Euskal 
Herrian barrena. Izpegin hasi eta 
Natxituan bukatu. Inoiz baino 

ordu gehiago egin ditut bakarrik, au-
toan, musika entzuten. Spotifyk oroita-
razi dit behin eta berriro entzun ditu-
dala Willis Drummonden Lehentasuna 
eta Anariren Epilogoa; Cigarettes after 
sexen Falling in Love eta The Retroset-
tesen You got the love kantaren bertsio 
bat. Maitasuna eta hutsunea zeinen lo-
tuta dauden pentsatu dut, gauza bera 
ez ote diren tarteka, ez al da maitatzea 
gure baitako zuloa estaltzeko modurik 
errazena. Andoaingo aparkaleku batean 

nago, Bilatzailean Lorelei idatzi eta due-
la hogei urteko bi disko atera dira. Hi-
tzekin akordatzen naizela egiaztatu dut. 
Kontzerturako sarrerak poltsan dara-
matzat. Bada hiri gorri bat kantatzen ge-
nuen garai batean. Poema prebisibleak 
idazten genituen, txarrak ez esateagatik. 
Orduan ere maitasunaz eta hutsuneez 
idazten genuen. Gure obsesioak ez dira 
aldatu. Gure lagunak ere ez. Ahotsa al-
datu zaiola esateko deitu dit Asier Se-
rranok. “Ez naiz akordatzen nolakoa 
zenuen ahotsa orduan”, esan diot. Baka-
rrik akordatzen naiz tristurarako joera 
gogaikarri bat genuela. Orain ere bai. 
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Orgasmoa

E                         makumeon masturbazioa irten da 
plazara. Ez pentsa, ordea, zainak 
lehertzear dituen zakiltzar trajea 

jantzita dabilenik. Haize eskean zebilen 
klitoriari merezi duen protagonismoa 
eman diote eta Olentzerori berari ere 
ailegatu zaio Satisfyer delakoaren uhin 
miragarria.

Deskuiduan baten batek ez du ja-
kingo zeri buruz ari naizen. Ea ba, ho-
rrela, motzean: Thermomixaren ber-
tsio erotikoak mesanotxeak konkistatu 
ditu. Entzun arretaz: aparteko aurre 
elaboraziorik behar ez duen gailu sofis-
tikatua heldu da gurera eta norberaren 
zaporeaz deus ez dakienak ere gozame-
na inoiz ez bezala dasta dezan botoia 
sakatu besterik ez du. Bi minutu baino 
ez dira behar! Jostailu nabarmen garai-
kidea. Helmugara zuzenean, bidaiarik 
gabe: Doraemonen ate magikoa.

Atsotitza aldatu beharko dugu: “Azkar 
eta ondo Satisfyerak orgasmo”. Zenbate-
tan entzun ote nien maisu eta maistrei 
esaera hura. Ariketa garbira pasa behar 
beti. Alferrikakoa zen protesta. “Edukiaz 
gain aurkezpena garrantzitsua da”. 

Tira, kontuak kontu, uda partetik 
hona milaka kuadrilla-afaritan algara-
ka hitz egin dugu masturbazioaz. Ez-
tabaida sortu da kafetegietan. Klitoria 
askoren hiztegian sartu da. Dibertitu 
gara. Erregalua bildu eta sekula baino 
zentzudunago bota diogu elkarri: osa-
sunez urratu. 

Itzela da ile-maskarak efektua egin 
bitartean trastea martxan jarri eta ze-
rua ukitu ahal izatea, dudarik gabe. 
Dena ez da, ordea, satisfactory. Ez da 
nostalgia kontua; gisatua su txikian 
eginda ikasten dena nekez ikasi ahal da 
Thermomixa erabilita. Joder, Instagram 

irakurrita badirudi estasia on zapaldu-
ta hasi eta off zapalduta bukatzen dela. 
Eta noski, testuinguru horretan, bada 
garaipena barrukoari aitortu partez, 
kanpokoari oparitu dionik. Baita pro-
mestutako paradisuaren sarraila ezin 
topatuta bere buruaren gaitasuna za-
lantzan jarri duenik ere. 

Kutxa barrukoari baino, hainbeste-
ko presupuestorik gabe gorpuztasu-
naz goza dezagun abagunea eraikitzen 
dutenei zor diegu kuadrilla-afariko 
arrakasta. Dena den, aizue! Plazera, au-
toezagutza eta autoestimua ureztatuko 
baditu: Ongietorri Satisfyer! Kontrara, 
jostailuari bateria agortu ostean etxa-
fuegoak pizteko komeriatan ibiliko ga-
ren ustea landatuko badu; hutsik ga-
beko orgasmo azkarra aukera partez 
hegemonia bilakatuko badu; akaso bai, 
akaso garbira pasa beharko dugu mar-
ketin kanpaina.

Artean ez nintzen jabetu, baina agian 
arrazoi zuten maisu-maistrek. Segun 
eta nola aurkeztu lana, horrela helaraz-
ten dugu edukia. Azkar eta ondo usoak 
hegan?  

dena ez da, ordea, 
satisfactory. ez da 

nostalgia kontua; gisatua 
su txikian eginda ikasten 
dena nekez ikasi ahal da 

Thermomixa erabilita
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1980. Otsailak 1. Ostirala. Goizeko 
7:30ak. Astero legez, Markina-
ko Esperanza y Cia armagintza 
fabrikatik irten da konboi arma-

tua. 81 mm-ko bi mortero, 60 mm-ko 
beste bat eta morteroentzako granadak 
daramatza enpresaren furgoneta handi 
batek. Eskolta lanetan Guardia Zibila-
ren bi patrol hiruna guardia zibilekin. 
Lagako hondartzara doaz armategia 
probatzera. Segada prestatu du kon-
boiaren aurka ETA militarrak (ETA m). 
Ekintzaren helburua armamentua la-
purtzea da. Ispasterren daude zain, ibil-
bidearen erdian. Etakideek gaua pasatu 
dute errepidearen bihurgune baten gai-
neko pinudian. Aurreko astean ere ber-
din egin zuten. Baina orduan konboiak 
ez zuen ohiko bidaia egin eta ekintza 
atzeratu egin behar izan zuten. 

Hartu du bihurgunea konboiak. Goi-
zeko 8:15 dira. Konboia gerarazi eta 
patrolen aurka dozenaka metraileta 
tiro egin dute ETAko militanteek. Sei 
guardia zibilak hil dituzte: Alfredo Diez 
Marcos, José Gómez Martiñán, José Gó-
mez Trillo, Antonio Marín Gamero, José 
Antonio Martínez Perez-Castillo eta Vic-
torino Villamor Gonzalez. Furgonetako 
langile ikaratuak basoan barna bidali 
dituzte oinez norabiderik gabe, inori 
abisurik ez emateko mehatxu eginez. 
Goio Olabarria Bengoa eta Xabier Go-
rrotxategi Agote dira etakideetako bi. 
Ezustean granada batek eskuan egin 
dio eztanda Olabarriari. Berak ditu zau-
ririk larrienak, konortea galdua du. Ez 
du berreskuratuko jada. Gorrotxategi 
ondoan zuen eta hura ere larri dago. 
Taldekideek urgentziazko erabakia har-

tuko dute segundo gutxian. Lehenta-
suna zaurituak artatzea eta gainontze-
koak gordetzea da. Furgoneta mendian 
behera amildu dute armamentu guz-
tiarekin. Atentatuaren tokitik alde egin 
dute. Batzuek ezkutura, beste batzuek 
mediku bila.

8:30ak aldera Ea udalerriko Ange-
lutxu auzoko baserrira laguntza eske 
iritsi da gizon bat. Baserriko emakumea 
irten zaio. “Baso istripua” izan dutela 
eta mediku bat behar duela, gizonak. 
Eako herrigunera jaitsi dira emakumea 
eta etakidea. Bidean furgoneta bat gu-
rutzatu dute kontrako noranzkoan. La-
purtutako armamentua garraiatu behar 
zuen furgoneta da. Armamentuaren or-
dez Olabarriaren gorpua darama, or-
dea. Eako medikua falangista da. Susmo 
txarra hartu dio kontatzen diotenari eta 

ispasterreko atentatuak 40 urte 

1980ko otsailaren 1ean eTAk jauzi militarra 
eman zuen Ispasterren konboi armatu 
bati eraso egin eta sei Guardia zibil hilaz. 
Atentatuan eTAren bi ekintzaile ere hil ziren, eta 
hurrengo egunean batallón Vasco-españolek 
beste bi euskal herritar hil zituen. espainiako 
Gobernuak jeneral bat jarri zuen eAen ordezkari. 
Garai politiko erabakigarriak ziren trantsizioaren 
eta prozesu autonomikoaren egonkortzerako.

eTAren erasoa, 
erreforma 
vs. haustura 
arteko 
gerra garaian

  zigor oleaga
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baserrira igotzeari uko egin dio. Base-
rrira bueltatuta, gizonak manta bat es-
katu dio emakumeari eta autoan alde 
egin du. Gorrotxategiren balen aurkako 
txalekoa ahaztu du bertan. Hila da Ola-
barria ordurako. Kilometro bat aurrera-
go utzi dute haren gorpu zartatua bere 
kideek, Natxituako Uriarte taberna pa-
rean. 10:30ak dira. 

Guardia Zibila atentatuaren jakitun 
da, baina erreakzionatzeko zailtasunak 
ditu. Gernikako kuartela da gertukoena. 
Etakideek polizien irrati komunikazioak 
zelatatzen dituzte. Gernikako kuartele-
ko guardia zibilak entzun dituzte nagu-
siei esanez ezin dutela errepidera irten. 
“ETAren batailoi” bat dagoela kanpoan 
eta gutxiegi direla aurre egiteko. Horrek 
salbatu ditu etakideak atzemanak izate-
tik lehen ordu horietan. 

Gorrotxategi oso larri dago. Babes 
etxe batera eraman dute kideek, inguru-
ko herrixketako batean.  Arriskuak arris-
ku, Bilbotik eta Donostiatik mediku bana 
bertaratzea lortu dute. Santi Brouard 
da horietariko bat, 1984an GALek hilko 
zuen ezker abertzaleko kide historikoa. 
Otsailaren 2ko arratsaldeko zazpi eta er-
diak aldera deia jaso du Egin egunkariko 
erredakzioak. Otsailaren 3ko edizioan 
irakurri daitekeenez, “gizon ahots negar-
ti batek”, ETA m-ko militantea dela esan 
eta kide baten gorpua Ermuko hilerri 
sarreran utzi behar izan dutela adierazi 
du. Ikurrinaz estali dute gorpua.

Ekintza hura jauzi militarra izan zen 
erakunde armatuaren historian: gerri-
lla gerra erasoa izan zen; lehenbizikoz 
bi komandok batera egin zuten ekintza; 
ordura arte pertsona gehien hil zuen 

atentatua izan zen. Espainiako Estatuak 
beste jauzi militar batekin erantzun zion 
atentatuari. Baina gertatutakoak orduko 
testuinguru politiko gatazkatsu eta era-
bakigarriari estuki loturik daude. Tran-
tsizio betean zegoen Espainiako Estatua, 
eta erreforma eta haustura nahien arte-
ko lehia gordina zen Euskal Herrian.

Haustura ala erreforma
Francoren heriotzarekin diktaduraren 
homologazio demokratiko prozesu luzea 
hasi zen Espainian. Demokrazia formal 
berriaren oinarriak laster geratu ziren 
agerian. Herritarrek bozka bidez ordez-
kari politikoak eta gobernuak aukeratu 
ahal izango zituzten. Herritarren zein 
gobernuen erabakimenetik kanpo ge-
ratuko ziren, ordea, eredu ekonomiko 
kapitalista, lurralde batasuna, diktadura 

OIHArTzun zABALA 
izan zuten atentatuak 
eta hurrengo egunetako 
gertaerek Espainiako eta 
Euskal Herriko prentsan.

ZERUKO ARGIAk azalera 
ekarri zituen gertakariak, 
bi argazkiren muntaketa 
eginez. Handian, sáenz 
de santa María jenerala. 
oinean, gorrotxategi 
Ermuko hilerri sarreran 
ikurrinaz estalia –bertan 
utzi zuten haren kideek–, 
eta senide heldu berriak 
gorpua besarkatzen.
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garaiko botere nagusien jarraikortasuna 
eta haien zerbitzarien zigorgabetasuna 
–funtzionario militar zein zibilak, botere 
ekonomikoak, Koroa...–. 

1975ean hasitako Trantsizioa oso au-
rreratua zegoen estatu mailan 1980an. 
Faktore bakarrak saihesten zuen homo-
logazio prozesua ixtea eta normaltasun 
demokratikoa erabat errotzea: Euskal 
Herriak. Aipatu mugak onartzen ez zituz-
ten antolakunde sozial, politiko zein ar-
matuak asko eta indartsuak ziren orain-
dik. Zertzelada batzuekin saiatuko gara 
1980 aurreko urteen argazki ezin mugi-
tuagoa une batez izozten.

Mobilizazio herritarra jendetsua zen, 
autoantolaketa maila handikoa eta egu-
nerokoa: preso eta errefuxiatuen alde, 
Lemoizen aurka, lantegietan, euskararen 
alde –1980an sortu zen Korrika–. Idealis-
moen eta utopia iraultzaileen garaia zen 
Euskal Herrian. Atxiloketak, torturak edo 
manifestazioen aurkako polizia oldarral-
diak ohikoak ziren. Ipar Euskal Herrian 
Frantziako Gobernuak errefuxiatuen 
aurkako politika estutu zuen, atxiloke-
tak, entregak eta deportazioak ugalduz. 

Gerra zikina gorakadan zen, erasoak uga-
riak ziren borroka armatuan ari ziren 
pertsonen zein herritarren aurka oro 
har: hilketak, bahiketak, bonbak, emaku-
meen eta neskatoen bortxaketak... Esku 
hartze militar baten zurrumurruak he-
datzen ziren tarteka. ETA militarra, ETA 
politiko-militarra (ETApm), Iparretarrak 
eta Komando Autonomo Antikapitalisten 
borroka armatua haien garairik aktiboe-
nean zen. Ekintza armatu eta propagan-
distikoak eguneroko ogia ziren. ETA m-k 
soilik 136 ekintza burutu zituen eta 71 
pertsona hil 1979an, 1980an gora egingo 
zuen hildakoen kopuruak.

Erreformaren aldeko indarrak politi-
ka alderdi politikoetara, instituzioetara 
eta bozkatzera mugatzeko ahalegin be-
tean zeuden. Baina zailtasunak handiak 
ziren. 1978ko abenduan Hego Euskal 
Herriak Espainiako Konstituzioa arbuia-
tu zuen. Txibertako batasun saiakerak 
huts egin ostean EAJk EAEko Estatutua 
negoziatu zuen Madrilekin, hasiera ba-
tean Hego Euskal Herri osoa barnebildu 
behar bazuen ere. Bera zen nagusi indar 
abertzaleen artean. Ezkerreko abertza-

letasunean bi bloke nagusi zeuden, gero 
eta harreman gatazkatsuagoan: Euzkadi-
ko Ezkerra (EE)-ETA pm eta ETA m-Herri 
Batasuna (HB). Haien arteko alde nagu-
sietako bat, hain zuzen ere, trantsizio 
prozesuaren aurrean hartutako jarre-
ra zen. Gero eta modu nabarmenagoan, 
EE-ETA pm-k erreformaren alde egingo 
zuen. ETA m-HB-k, aldiz, haustura de-
fendatuko zuen. 1979ko apirileko udal 
hauteskundeetan EAJk lortu zuen bozka 
gehien Hego Euskal Herrian, eta HB jaio-
berria izan zen bigarren indarra.

Erreforma edo haustura. Urte eraba-
kigarri horien hilabete erabakigarrien 
artean erabaki zuen ETAk Ispasterreko 
ekintza burutzea: bi hilabete eskas ziren 
EAEko estatutua erreferendumean onar-
tu zutela herritarrek, 1979ko urriaren 
25ean; hilabete eskas falta zen Eusko 
Legebiltzarrerako lehenbiziko hautes-
kundeak egiteko, 1980ko martxoaren 
9an. Marko berria errotzea eta egonkor-
tzea ekidin nahian, militarki jauzia egitea 
erabaki zuen ETAk. Garaiaren destilazio 
kontzentratua dira ekintza bera zein hu-
rrengo egunetako askotariko ondorioak.

24 І historia

durAnGO. Hileta elizkizun gatazkatsu baten ostean, milaka herritarrek lagundu zuten goio olabarriaren gorpua durangoko hilerrira.
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estatuaren erantzuna: 
jauzi militarra eta 
kontentzio politikoa
Atentatuaren egunean bertan bildu zen 
Espainiako Gobernuko Ministroen Kon-
tseilua, Adolfo Suarez buru. UCDren Go-
bernuak erabaki militar garrantzitsuak 
hartu zituen. Espainiako Poliziako jene-
ral José Antonio Sáenz de Santa María 
Segurtasunerako Gobernuaren Ordez-
kari Berezi izendatu zuen EAEn. Saénz 
de Santa María jeneral eta Guardia Zi-
bilaren Estatu Nagusiaren buru izatera 
heldu zen diktadura garaian, eta Trantsi-
zioan zein PSOEren gobernuetan ardura 
postuak izan zituen. GALek 1983an hil 
zuen Ramon Oñederraren kausan inpu-
tatua egon zen (Guardia Zibilaren zu-
zendaria zen orduan), baina deklaratu 
ostean libre geratu zen kargurik gabe. 
Borroka antiterrorista zuzentzeko bo-
tere guztia eman zion Espainiako Go-
bernuak Sáenz de Santa Maríari. Baita 
baliabide berriak ere: lehenbiziko aldiz, 
Espainiako Poliziaren GEO (Grupos Es-
peciales de Operaciones) eta Guardia 

Zibilaren UAR (Unidad Antiterrorista 
Rural, gerora GAR izena hartuko zuena) 
elite unitateak ekarri zituen Espainiak 
Euskal Herrira. Espainiako eta Euskal 
Herriko zenbait komunikabidek neurri 
horiek aurretik erabakiak zeudela adie-
razi zuten, eta Ispasterreko erasoak az-
kartu baino ez zituela egin.

Jauzi militarra kontentzio politikoa-
rekin uztartu zuen Ministroen Kontsei-
luak. “Prozesu autonomikoa” ez zuela 
geldotuko eta EAEko Legebiltzarrera-
ko hauteskundeak ez zirela atzeratuko 

adierazi zuen Josep Meliá bozeramai-
leak. Horretan bat zetozen UCDren go-
bernua eta Carlos Garaikoetxea buru 
zuen Eusko Kontseilu Nagusia –hautes-
kundeetatik eratorritako Eusko Jaur-
laritza osatu bitartean EAEko egitura 
politiko gorena–. Kontseilua ere bildu 
zen atentatuaren egunean, eta ordez-
katuak zeuden alderdiek agiria adostu 
zuten bost orduko bilera “gogorraren” 
ostean. Atentatua kondenatzeaz gain, 
agiriak zioen ETA m-ren asmoa “pro-
zesu estatutarioa kolapsatzea” zela, eta 
horrelakorik ez gertatzeko borondate ir-
moa zutela Kontseiluko kideek. Estatuak 
hartutako neurri militarren inguruan ez 
zuen baloraziorik egiten. 

estatuaren estolden 
erantzuna: bi Hildako
Atentatuaren hurrengo egunean, bi eus-
kal herritar hil zituen Batallón Vasco-Es-
pañolek (BVE). Otsailaren 2ko larun-
bat goizean, Eibarreko Aginaga auzoan, 
22 urteko Jesus Mari Zubikarai, “Jhisa” 
ondarroarra agertu zen hilik. Bedera-

OrOIGArrIAk 
banatu zituen 
Etak hildako bere 
bi militanteen 
oroimenez (goio 
olabarriaren 
senideen artxiboa).

etako bi 
militanteen aldeko 
mobilizazio 
jendetsuak izan 
ziren durangon eta 
eibarren

Benetako 
antzinako ogia
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tzi tiro zituen gorputzean. Ondarroan 
larunbata goizaldean bahitu, hil, eta Ei-
barren abandonatu zuten bere gorpua. 
BVEek hilketa bere gain hartu zuen Deia 
egunkariari eginiko telefono dei batez. 
Ispasterko atentatuari erantzuna zela 
esan zuen deitzaileak, “antes la guerra 
civil que el separatismo” (“separatismoa 
baino lehen, gerra zibila”) aldarrikatu 
aurretik. La Calle aldizkariak Ispaste-
rren hildako sei guardia zibiletatik hiru, 
“antza”, Ondarroako kuartelean bizi zi-
rela adierazi zuen, eta ostiralean “giro 
arrarotua” zegoela herrian. Ispasterreko 
atentatua gogor gaitzetsi zuen EE alder-
diko militantea edo hurbilekoa zen Zubi-
karai –informazioen arabera–. Herrian 
greba orokorra egin zuten astelehenean, 
hilketa saltzeko.

Yolanda González Martínen gorpua 
goiz berean agertu zen Madrilen, buruan 
tiro bat zuela. Hemeretzi urteko deus-
tuarrak urtebete zeraman Madrilen ikas-
ten eta lanean. Gonzálezen “atxiloketa, 
galdeketa eta exekuzioa” aldarrikatzean 
BVEk ETArekin lotu zuen, baina Parti-
do Socialista de los Trabajadores Espai-
niako alderdi troskistako eta Madrilgo 
Ikasle Koordinakundeko bere kideek ge-
zurtatu egin zuten hori. BVEk Ispasterko 
ekintzari erantzuna zela esan zuen. Bai-
na Egin-ek jaso zuenaren arabera, Koor-
dinakundeko bere kideek adierazi zu-
ten urtarrilaren 31ko gauean desagertu 
zela –Ispasterreko atentatuaren aurre-
ko egunean–, eta otsailaren 1 “goizean” 
poliziak Gonzálezen etxea miatu zuela 
– ez dago argi atentatua gertatu aurre-
tik edo ondoren–. Emilio Hellín Moro 
ultraeskuindarrak hil zuen González. 43 
urteko kartzela zigorra ezarri zioten ge-
rora, baina 14 urte beteta ihes egin zuen 
baimen bat aprobetxatuz. Izena aldatu, 
eta urteetara Espainiako poliziari zein 
Ertzaintzari formazio ikastaroak eman 
zizkiela jakin zen 2013an.

Hileta gatazkatsuak eta 
mobilizazio masiboak
Atentatuaren hurrengo egunean hildako 
guardia zibilen omenezko hileta elizki-
zunak egin ziren Bilboko La Salve kuar-
telean. Tentsio giroa deskribatu zuten 
komunikabideek. Kuartelaren kanpoal-
dean hainbat herritar bildu zen eta ha-
marnaka batzuek Espainiako Gobernu-
ko ordezkarien autoak kolpatu zituzten 
“traidore” deituz eta sarrera oztopatuz. 
Francoren aldeko oihuak egin zituzten, 
eta Cara al sol abestu. Kuarteleko eliza-
ra UCD eta AP alderdietako ordezkariak 

sartu ziren, baina Guardia zibilak 
PSEko kideei sarrera ukatu zie-
ten –Txiki Benegas tartean–. Ma-
driletik, Enrique Múgica Herzog 
sozialistak Guardia Zibilaren aur-
ka gogor egin zuen horregatik. La 
Calle-k jaso zuenez, barruan ere 
tentsioak eztanda egin zuen eta 
elizkizunetan “ez dugu medaila 
gehiagorik nahi”, “nahikoa da!” edo 
“erailtzen ari gaituzte eta ez digute 
defendatzen uzten” oihukatu zuten 
hildakoen kideek. Hileten ondoren, 
Zamora, Cádiz, Valencia, Badajoz, Al-
mería eta Burgoseko euren jatorrie-
tara eraman zituzten gorpuak.

Durangon igandean egin ziren Goio 
Olabarriaren aldeko hileta elizkizunak, 
otsailaren 3an. Elizan istiluak izan zi-
ren. Apaiza borroka armatuaren aurka 
hitz egiten hasi zenean jendeak oihu-
ka erantzun zuen, eta anaia batek hitza 
hartu zuen egoera baretu eta hitz batzuk 
egiteko: “Goiok amorruz eta ezinez iku-
si zituen bere lau neba-arreba polizia 
etxetik pasatzen. Arrazoiak, egiak, justi-
ziak, eta elkarrizketak, berez, zer edozer 
ekarriko ote duten etsituta, eta herria 
kaleratzeekin, langabeziarekin eta erre-
presioarekin mehatxatzen dituen de-
mokrazia baztertuz, armak hartu zituen 
eskutan”. Hamabi urterekin atxilotu zu-
ten lehenbizikoz, 22 urterekin hil zen. 
Sasiko lagunek ipurterre, alai eta zirto-
lari nekaezin gogoratzen dute. Milaka 
pertsonek lagundu zuten gorpua hile-
rrira, eta manifestazioa egin zuten on-
doren Durangoko kaleetan. Martxoaren 
25ean Olabarriaren anaia bat atxilotu 
zuen Guardia Zibilak salaketa zehatzik 
gabe. La Salven bost egunez torturatu 
ostean, libre utzi zuten kargurik gabe eta 
epailearen aurretik pasa ere egin gabe. 
Ekainean, bonba batek hirugarren anaia 
baten autoa zartatu zuen.

Xabier Gorrotxategiren aldeko mobi-
lizazioak Burgosko prozesuaz geroztik 
Eibarren izandako jendetsuenak izan zi-
rela nabarmendu zuen Egin-ek. Sei mila 

pertsonak hartu zuten par-
te hileta eguneko mobilizazioetan eta, 
Durangon bezala, Eibarren ere herriko 
denda eta taberna gehienek ateak itxi 
zituzten. Gorrotxategik 26 urte bete zi-
tuen bere heriotzaren egunean. Burgos-
ko epaiketen aurkako manifestazio ba-
tean haren lagun Roberto Perez Jauregi 
hil zuen poliziak. “Xabi aldamenean ze-
goen”, dio bere anaia Eusebiok, gertae-
rak arrasto sakona utzi ziola iradokiz. 
Kalakari eta parranda zale gogoratzen 
du. (Erreportajerako iturrietako bat 
izan da Eusebio Gorrotxategi, Xabierren 
anaia. Urtarrilaren 19an bihotzekoak 
jota hil da Eusebito). “Anarko-abertza-
leak ginen. Abertzaletasunari zentzu za-
balagoa ematen genion”, dio Gorrotxa-
tegiren taldekide eta lagun min batek. 
“Herrian LKIko troskoak ziren nagusi 
kalean, eta haiekin eztabaidatu arren, 
ongi moldatzen ginen”. 

oroimena
40 urte joan dira. Orduko hainbat ideia, 
amets, maitasun, gorroto, min, poz eta 
oroimen debekatuta daude egun. 1980an 
baino debekatuago, nondik begiratzen 
zaion: orduan, ETAko militanteen hilku-
txak manifestazio publikoetan eraman zi-
tuzten herritarrek hilerrira istilurik gabe; 
erreportajea inprentara do an 2020ko 
urtarrilaren 22 honetan lau pertsona 
atxilotu ditu Guardia Zibilak zigorra oso-
rik bete duten presoei harrera pribatuak 
egiteagatik. Baina herri batek, herrigin-
tzatik eraiki nahi badu bere burua, oroi-
mena du lurzoru zahar-berrietarako osa-
gai ezinbestekoetako bat.  

lehenbiziko aldiz 
geo eta gar elite 
unitateak ekarri 
zituzten 
euskal herrira

26 І historia
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W ill Indigenous Langua-
ges Survive? (Biziraun-
go dute hizkuntza indi-
genek?) 2005. urteko 

artikuluan, hizkuntzen indar-
berritzea “sakonki politikotzat” 
hartu zuen Michael Walsh-ek. 
Euskararen mugimendua azter-
gai duen ikerlanean, hizkuntzen 
indarberritzea “politikatik ezin 
dela banandu” adierazi du Jac-
quelin Urla-k.

Baina, hizkuntzen indarberri-
tzea politikoa bada, zein politika 
mota da?

Ruth Kinna eta Uri Gordon-en 
Routledge Handbook of Radical 
Politics (Politika Erradikalen 
Routledge Gidaliburua) oinarri 
hartuta, hizkuntzen indarberri-
tzea politika erradikal moduan 
irudikatu nahi dut artikulu ho-
netan.

Hasteko, zer dira politika 
erradikalak?

Kontzeptuaren hainbat de-
finizio ematen dituzte erra-
dikalek. Nik ulertzen dudan 
moduan, erradikaltasuna kon-

trakotasunean errotzen da eta 
oinarrien eraldaketa du helbu-
ru –gainazaleko elementuena 
baino–, hainbat menderatze 
moduren abolizioaren bitartez. 
Zentzu horretan, hizkuntz in-
darberritzea erradikala da, sta-
tu quo globalari erronka egiten 
baitio: hizkuntzak zapaltzeko 
sistema, gaur egun, munduko 
hizkuntzen erdia behintzat eza-
batzen ari da.

Hizkuntzen indarberritzeak 
ez du egungo mundua aldatu 
nahi, berria sortu baizik, non 
botere egiturek hizkuntza guz-
tiak loratzea ahalbidetuko du-
ten. Horrek eskatzen du gaur 
egungo gizarte eta politika pla-
nak errotik eraldatzea. Izan ere, 
plan horiek herri indigenak de-
sagerraraztera bideratuta dau-
de, baita arraza, etnia, erlijio 
eta leinuaren araberako taldeak 
etengabe menpean izatera ere.

Eraldaketa hori ekintza po-
litiko zuzenen bitartez lortu 
nahi dute politika erradikalek. 
Kanpainak, lobby lanak, kon-

  gerald roChe / 
language on the move webgunea

Artikulu honetan, Gerald rochek esango 
digu hizkuntzen indarberritzea prozesu edo 
ekintza erradikala dela, statu quo globalari 
erronka egiten diolako. Kontua ez da 
hizkuntzak indarberritu ahal izateko munduan 
azaleko aldaketak egitea, baizik eta mundu 
berria sortzea. Politika erradikalen hainbat 
elementu aztertu ditu, besteak beste, ekintza 
politiko zuzena. hizkuntza zapalkuntza beste 
zapalkuntza mota batzuk ikertzen diren 
antzera aztertzea proposatzen du. 

Gerald roche La Trobe unibertsitateko 
(melbourne, Australia) irakaslea da, 
antropologoa. Language on the move 
(hizkuntza mugimenduan) webgunean idatzi 
berri du ondoko lerroetara euskaraz ekarri 
dugun artikulua. Artikuluak lotura asko ditu, 
eta haiek interneteko bertsioan jasoko ditugu.

hizkuntz 
indarberritzea 
eta politika 
erradikalak



Otsailak 2, 2020

tzientzia-hartzeak eta bestelako ekintza 
politiko aurrerakoiak erradikaltasuna-
ren baliabideen kutxan dauden arren, 
garrantzitsuagoak dira desobedientzia 
zibila, etenaldiak, protesta, hacktibis-
moa, eta beste.

Hizkuntzak indarberritzeko mugi-
menduen aurrekariak izan dira, beti, 
ekintza zuzenez osaturiko jarduerak. 
Mugimendu horiek eskubide eta askata-
sun gehiago duten eta menperakuntzak 
behera egin duen testuinguruetan baino 
ez dira izaten, eta testuinguru hori bo-
rroka eginda lortzen da.

Australia, Amerikako Estatu Batuak, 
Kanada eta Zeelanda Berria kolonizatu-
tako herrialdeak horren eredu garbiak 
dira: borroken eta bestelako ekintza zu-
zenen bitartez lorturiko eskubide zibilak 
ziurtatu ondoren sortu dira indarberri-
tze mugimendu handiagoak. Estatuek 
ez zituzten gogo onez eman eskubideok; 
herri indigenen berariazko ekintza zu-
zen eta koordinatuei esker eskuratu zi-

ren, tokian toki borrokan eta globalki 
sareturik aldi berean.

Badago hizkuntzak indarberritzearen 
eta ekintza zuzenen arteko bestelako lo-
tura bat. Onartzen badugu gaur egungo 

gizarte eta politika planen ondorioz hiz-
kuntza batzuk desagerrarazten direla, 
hizkuntza horiek erabiltzea zuzeneko 

ekintza modu bat da. Jenny Davis antro-
pologo eta chickasaw hizkuntzaren al-
deko ekintzailearen arabera, hizkuntzen 
indarberritzea “erresilentzia-, bizirau-
te- eta arnasberritzen duen erresisten-
tzia-ekintza” da. 

Ekintza zuzenaz gain, hizkuntzen in-
darberritzeak politika erradikalen beste 
elementu bat erakusten du: prefigura-
zioa. Prefigurazioak, edo aurrez irudika-
tzeak, esan nahi du saiakerak egingo di-
rela justizia ereduak sortzeko, egiturazko 
eraldaketa lortu bitartean. Hau da, eraiki 
nahi dugun mundua prefiguratu, aurrei-
kusi. Beraz, hizkuntzen indarberritzeak 
prefigurazioan dihardu, eraldaketa glo-
bala gertatu baino lehen, munduaren eta 
komunitateen hizkuntzak berrezartzen 
ditu, eta mundua nolakoa izan litekeen, 
eta izan behar lukeen erakusten du.

Erradikaltasunak badu, ekintza zuze-
naz eta prefigurazioaz gain, beste alde 
garrantzitsu bat: kritika. Menderatze 
sistemak izendatzen, deskribatzen eta 
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mendekotasunaren 
kritikarik gabeko 

gorespenek, daniel G. 
Solorzano eta dolores 

delgado bernal-en 
arabera, "erresistentzia 
konformista" dakarte

GErALd rOCHE: "nik idatzi dut nola hizkuntza zapalkuntza iker daitekeen beste zapalkuntza mota batzuk ikertzen diren antzera, adibidez, 
arraza, nazio, etnia eta erlijioari loturiko zapalkuntzak bezala". 
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azaleratzen ditu, eta horien eragileak eta 
kalteak azpimarratzen ditu. Ondorioz, 
politika erradikalak ‘anti’ izan ohi dira: 
antifaxista, antirrazista, antikapitalista, 
antimilitarista, antikoloniala, anti-inpe-
rialista eta antipatriarkala.

Orain arte, mota horretako ikuspegi 
kritikoak zeregin mugatua besterik ez 
du izan hizkuntzen indarberritzean. Hiz-
kuntzen indarberritzearen aldeko dis-
kurtsoak –irudimen orokorrean berezi-
ki– Jane Hill-ek ‘baliozkotze hiperboliko’ 
deituriko tropoen mende egon dira; hau 
da, hizkuntzen gehiegizko gorespenen 
pilaketa. Mendekotasunaren kritikarik 
gabeko gorespenek, Daniel G. Solorzano 
eta Dolores Delgado Bernal-en arabe-
ra, ‘erresistentzia konformista’ dakarte. 
Justizia sozialari tiritaren moduko kon-
ponbideak besterik ez dizkio eskaintzen, 
eta arazo sistemiko sakonagoak ez ditu 
jorratzen.

Hala ere, ondo funtsatua den ikuspegi 
kritikoa agertzen ari da hizkuntzen indar-
berritzean. Esaterako, Alice Taff eta bere 
lankideek ‘hizkuntza zapalkuntza’ ter-
minoa darabilte ondokoa deskribatzeko: 
“Hizkuntza galtzera behartzea koertzio 
fisiko, mental, sozial eta espirituala balia-
tuta”. Nik idatzi dut nola hizkuntza zapal-
kuntza iker daitekeen beste zapalkuntza 
mota batzuk ikertzen diren antzera, adi-
bidez, arraza, nazio, etnia eta erlijioari 
loturiko zapalkuntzak bezala. Indigena 
akademikoak, hala nola Wesley Leonard, 
Jenny Davis eta Michelle M. Jacob, hiz-
kuntzen indarberritzea kolonialismoaren 
kritikari lotzen ari dira gero eta gehiago. 
Feargal Mac Ionnrachtaigh-ek, egungo 
Ipar Irlandako preso politikoen hizkun-
tza politika erradikalez egindako azter-
ketan, horien hizkuntzaren indarberritze 
lanak kolonialismoaren eta globalizazio 
neo-kolonialistaren aurkako borrokare-
kin lotzen ditu. Australian, Kris Eira-ren 
arabera, “hizkuntza galtzen da pertso-
na talde batek beste talde bat mendean 
hartzen duenean”. Ondorioz, hizkuntzen 
erabilerak deskolonizatzea aldarrikatu 
du Kris Eirak, Tonya Stebbins eta Vicki 
Couzens-ekin batera.

Kolonialismoaren kritikan arreta 
ipintzea eta deskolonizazio proiektu bai-
korra garatzea politika erradikalen mui-
nean daude gero eta gehiago, politika 
erradikalak intersekzionalak izan daite-
zen nahi baita. Horrek esan nahi du egi-
tasmo erradikalek askotariko zapalkun-
tza eta menderatze formek elkar nola 
eragiten duten aztertzen dutela, eta, hala 
nola, arraza-kapitalismoaz, ingurumen
-kapitalismoaz eta deskolonizazio-des-
karbonizazio loturaz eztabaidatzen da. 
Gainera, egitasmo erradikalak saiatzen 
dira ziurtatzen, batzuentzat justizia bila 
ari diren bitartean beste inorengan bi-
degabekeriarik ez eragiten, adibidez, za-
palketaren aurkako politiken bidez.

Politika erradikalek intersekziona-
lak izan nahi dutenez, elkartasuna be-
reziki garrantzitsua zaie: mugimendu 
barruan, mugimenduen bidez, eta mu-
gimendu artean. Bere izaera komuni-
tarioa dela-eta, lehenengo elkartasun 
mota oso garrantzitsua da hizkuntzen 
indarberritzean. Elkartasuna adostuta-
ko helburuen ezarpen eta koordinatuta-
ko ekintza gisa irudikatzen badugu, ba-
dirudi hizkuntzen indarberritzean maiz 
gertatzen diren gatazkak kudeatzeko 
modu onuragarriagoa eskaintzen duela, 
baldin eta ‘argitze ideologikoa’ lortzeko 

interesekin alderatzen badugu. 
Mugimenduen bidezko elkartasu-

nak mugimendu batetik kanpo daude-
nek mugimendu horrekiko izan ditza-
keten askotariko jarrerak adierazten 
ditu: aliatu, abokatu, kide edo konpli-
ze. Nik, adibidez, hizkuntzen indarbe-
rritzean jarduten duen norbanakotzat 
baino, hizkuntza justiziaren aldeko 
aliatutzat dut nire burua. Nire iritziz, 
aliatuok egin dezakegun gauza bat da 
hizkuntzen indarberritzea lagunduko 
duten espazio seguruak sortzea. Ruth 
A. Deller-ek gidaliburuan azaltzen duen 
moduan, espazio seguruak “baztertu-
tako taldeetako kideek elkartzeko era-
bili ditzaketen espazioak dira, non hitz 
egiteko eta baliabideak elkarbanatze-
ko aukera izango duten”, fisikoki edo 
birtualki. Berdin dio zein elkartasun 
motari heltzen diogun, ezinbestekoa da 
elkartasuna nola dekolonizatu hausnar-
tzea; nola saihestu hizkuntza zapalkun-
tza sustatzen duten botere eta erlazio 
egiturak errepikatzea.

Hirugarren elkartasun mota, mu-
gimenduen artekoa, ikuspegi kritikoz 
aztertzeak, Routledge gidaliburuaren 
ahulgune bat agerian uzten du. Bizikle-
tez ari den politika erradikalei buruz-
ko kapituluan eta musika zerk egiten 
duen erradikal aztertzen duen beste 
batean, hizkuntzaz aipamenen bat bai-
no ez dute egiten. Intersekzionalita-
tea eta dekolonizazioa ardatz dituen 
liburu batean hizkuntzaren inguruko ia 
eztabaidarik ez egoteak esan nahi du, 
politika erradikalak zer diren jakiteko 
ikuspegi barneratzaileagoak eta heda-
tzaileagoak behar ditugula. Akademiko 
eta ekintzaile erradikalekin elkarlana 
areagotzeko aukera ematen die horrek 
hizkuntzen aldeko ekintzaile, aliatu eta 
abokatuei. Hizkuntza, menderatzeko 
eremu gisa eta emantzipaziorako bide 
bezala aztertu ezean, zapalkuntzaren 
analisi oro osatugabea izango dela fro-
gatu behar dugu. Era berean, politika 
erradikalen filosofia eta jardunei es-
tuago helduz gero asko daukagu ira-
bazteko. 

babEslEtza:

politika І 29

hizkuntzak indarberritzeko 
mugimenduak 

eskubide eta askatasun 
gehiago duten eta 

menperakuntzak behera 
egin duen testuinguruetan 

baino ez dira izaten, eta 
testuinguru hori borroka 

eginda lortzen da
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larunbata da. Hotza iritsi da, baita 
euria ere. Ez da jenderik ikusten 
Artiedan; bai, ordea, auto andana. 
Tabiernan egin dugu hitzordua, 

herriko gune sozial autogestionatuan. 
Bertan ari da egiten urteko batzarra Río 
Aragón kolektiboa, Esa urtegia handi-
tzearen aurkako elkartea. 

70 biztanle inguru ditu Jazetania 
eskualdeko herriak. 30 urte darama-
tza Esako proiektuaren aurka ekinean. 
1985ean onartu zuten handitzea; ordu-
tik atzeratu egin dituzte epeak, eta au-
rrekontuak, berriz, handitu etengabe. 

Víctor Iguácelek urtegiaren aurkako 
pankarten artean eman du haurtzaroa. 
25 eta 30 urte arteko gainerako herrita-
rrak bezala, borrokaren erdian jaio zen, 
eta gatazka eta erresistentzia izan ditu 
bidaide txikitatik. “Pirinioetako beste 
herri bat bezalakoa da Artieda; baina, 
era berean, borrokak batu gaitu. Herrian 
kohesio handia dago, batik bat, urte lu-
zez urtegiaren aurka aritzeagatik eta 
erantzun kolektibo bat emateagatik”.

Bileran parte hartzen ari direnek ozen 
esan dute: “Esak ez du zentzurik”. Urte 
hauetan guztietan proiektuaren aurre-
kontua 109 milioi eurotik ia 500 milioi 
eurora pasa da. Euria egiten hasi arte, 
urriaren amaieran, urtegiaren edukiera 
%14koa zen. César González Zaragozako 
Unibertsitateko ikerlariak Esa handitzeko 
txostena aztertu du: “Ureztatze guneen 

eraginkortasuna hobetuko balitz, Esa ez 
litzateke beharrezkoa izango”. Salatu dute 
segurtasuna ez dagoela bermatuta eta, 
aurrerantzean, nola aurre egin eta zer 
bide jarraitu pentsatzen hasiak dira.

Amaitu da batzarra. Elkar agurtu eta 
gazte zein helduek herriko kaleetatik 
beherako bidea hartu dute pilotalekuan 
bazkaltzeko. Ez da batere herri zaharki-
tua Artieda; gero eta gutxiago, gainera. 
Aurre egiten ari dira despopulazioaren 
arazoari. Hamabost gazte –25 eta 40 
urte artekoak, gehienak– joan dira azken 
hiru urteetan bertara bizitzera. Horieta-
ko hamabi herriarekin inolako loturarik 
gabekoak, eta gainerako hiruak, berta-
koak baina kanpoan bizi zirenak. Ez da 
kasualitatea: horren atzean Empenta Ar-
tieda proiektua dago. “Bultzatu” esan 
nahi du aragoieraz empenta hitzak. 

Tokian tokitik despopulazioari au-
rre egiteko prozesu parte-hartzailea da 
Empenta. 2016an jarri zuten abian, Esa 
urtegiaren balizko handitzeak herrian 
izan ditzakeen ondorioengatik kezka-
tuta, eta etorkizunera begira norantz jo 
eta herriak zer nolako beharrak dituen 
aztertzeko. Ekintza, burujabetza eta au-
togestioa herriari eutsi eta biziarazteko. 

Udalak kontratatuta, Iguácel bera 
eta Anchel Reyes soziologoa aritu zi-
ren proiektuaren diagnostikoa egiten. 
“Despopulazioak herritarren kontzien-
tzia piztu du: herriak bizitza izaten ja-

rrai dezan, agian hainbat pribilegio alde 
batera utzi behar ditugu. Jende berria 
etortzea nahi badugu, baratzerako lur-
sail bat uztea edota etxe baten alokai-
ruaren prezioa jaistea garrantzitsua da”, 
dio Iguácelek. Arazoaz jabetu eta ohartu 
ziren “herritarren ardura” dela horri au-
rre egitea. Konponbidea, beraz, elkarren 
artean bilatu behar da: “Guztiok eman 
behar dugu zerbait herria ez galtzeko”. 
Ez baitute Artieda jendez husterik nahi.

Zentzu horretan, hiru lan arlo beha-
rrezkotzat jo zituzten: enplegua, etxebi-
zitza eta sozializazioa. Hasierako prozesu 
parte-hartzailean atera ez bazen ere, egi-
tasmoaren bultzatzaileek ezinbestekoa 
den laugarren arlo bat gehitu zuten: zain-
tza. Bizitza erdigunean jartzeak zaintza la-
nak erdigunean jartzea esan nahi duelako.

ekintza txikien garrantzia 
Giro polita dago Artiedan. “Betidanik 
izan da horrela”, diote herritarrek. Orain, 
ordea, “gehiago”. Astearte eta ostegune-
tan belaunaldien arteko bazkaria antola-
tzen dute aterpean. Egunero 14:00etan 
eta 20:00etan bermutaren ordua “sakra-
tua” da; eta ostegunero gazteek elkarre-
kin afaltzen dute. Halaber, asteburuero 
ekintzak antolatu ohi dira: dela hitzaldi 
bat, erakusketa, auzolana... Herriko bizi-
tza Tabiernaren inguruan dabil. Bertan 
egiten dituzte, besteak beste, bazkariak, 
kolektiboen bilerak eta erakusketak. Hor 

  kattalin barber

a r t i e d a
eSA urTeGIAren mehATXuArI 

KOLeKTIbOKI erAnTzunez
esa urtegia handitzearen aurkako borrokan ikur bilakatu da 

Aragoiko Artieda herria. 2016an Empenta Artieda (Artieda bultzatu) 
egitasmoa jarri zuten martxan, herria ez hustu eta landaguneari 

eusteko helburuarekin. Ordutik hamabost gazte joan dira bertara 
bizitzera. urteetan luzatzen ari den borrokak, identitate kolektibo 

eta pertenentzia sentimendu handia eman die herritarrei. 
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daude, era berean, coworking gunea eta 
liburutegia. Aurrerantzean, udaletxea 
ere eraikin horretan egongo da. 

Orain dela bi urte iritsi zen Natalia Oli-
vares mexikarra Artiedara. Elikadura bu-
rujabetza izan du ardatz bere ibilbidean 
eta, egun, herriko aterpean ari da. Done 
Jakue bidea igarotzen da handik, eta erro-
mes askok hartzen du atsedena Sende-
ros de Teja enpresa sozialak  kudeatzen 
duen ostatuan. Baratze ekologikoa dau-
kate. eta herrian zahartzeko programa 
ere jarri dute abian. Empenta proiektua 
lehen urratsak egiten ari zela iritsi zen he-
rrira. Sukaldaria da, eta herriko nagusien 
ezagutzari balorea ematen saiatzen da 
bazkarietan. Bertako haziak berreskuratu 
dituzte, esaterako: “Joan den urtean he-
mengo babarrun barietate baten haziak 
erein genituen; dagoeneko probatu ditu-
gu eta oso goxoak daude”. 

Alfonso Ríosek herrietan zahartzeko 
programan lan egiten du. Identitate ko-
lektiboari esker, Artiedan bakardade ara-
zo “larririk” ez dagoela dio,  baina herrian 
zahartzeko bizi kalitatea bermatzea eta 
aukerak ematea ezinbestekotzat jo du. El-
karrekin bazkaldu ondoren guiñote karta 
jokoan aritzen dira, astean bitan, adine-
ko bizilagunekin. “Jokoa bultzatzen zuen 

amona hil zen eta hutsunea nabari zen; 
berreskuratu egin dugu”. Egunerokoan 
egiten diren “ekintza txiki” hauen balioa 
zaindu nahi dute, herriko zaharrak zain-
tzea, herria babestea delako. 

Bazkalostean, Javier Jiménez kantauto-
reak gozatu du arratsaldea Tabiernan. Ha-
ren aita Tiermasekoa zen, zonaldeko he-
rririk garrantzitsuenekoa, Esa urtegiaren 
eraginez hustu eta urak hartu zuen arte 
1959. urtean. Urtegiaren aurkako abestia 
hasi da jotzen eta guztiek jarraitu diote: 
“Hay que luchar, hay que gritar, por los que 
nunca gritaron, hay que luchar, para pa-
rar este maldito pantano” (Borroka egin 
behar da, oihukatu, sekula oihu egin ez 
zutenengatik, borroka egin behar da, ur-
tegi madarikatu hau geratzeko”).

Kantu eta txalo artean, urtero Rio 
Aragon elkarteak ematen duen Venero 
Saria jaso du Antonio Casas Zaragozako 
Unibertsitateko geologoak, Esaren ingu-
ruan gehien ikertu duen adituetako ba-
tek. Luis Solana Artiedako alkateak beti 
ondoan egotea eskertu dio: “Borrokak 
herriaren onena atera du eta elkartasun 
uholdea jaso dugu”. Casasen hitzetan, 
Artiedaren historia “duintasunaren bo-
rroka” da, “munstro” baten kontra “be-
rak bakarrik” egin duen borroka.

ETOrkIzunA. Víctor iguácel, María pulido eta alfonso ríos, artiedako kaleetan. Esa urtegiaren 
edukiera bikoizteko planak mehatxupean ditu aragoiko hainbat herri txiki, horietako bat da artieda.

Esaren eskuin hegalean pitzadura be-
rriak agertu direla salatu berri dute 
hainbat kolektibok. Metro anitze-
ko sakonera dute arrakalek, eta ur-
tarrilaren hasieran, euriteen ostean, 
azaleratu dira. gainera, nafarroako 
gobernuak eskatutako txosten ba-
tek dio urtegiaren magal hori “ore-
ka hertsian” dagoela; eskuin mazelak 
baduela hainbat egoera zalantzaga-
rri eta, hortaz, neurri gehiago hartu 
beharko liratekeela, segurtasuna ber-
matzeko. presatik goiti eta beheiti bizi 
diren herritarrek, beste behin, urtegia 
handitzeko lanak eteteko eskatu dio-
te Ebroko ur konfederazioari. 
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AUKERAK ETA GABEZIAK
Alkateak azaldu digu Empenta egitas-
moaren helburuetako bat dela Artiedako 
belaunaldi gazteari “herrian bertan bi-
zitzeko aukera” ematea, baita nagusien-
tzat bertan zahartzeko baldintza duinak 
bermatzea ere. Proiektu integrala da, 
herritik sortua: “Etsipenetik ekintza ko-
lektibora igarotzeko bidea izan da, urte-
giarekin gertatu zen bezala”.

Coworking proiektua eta internet 
zerbitzu komunitarioa abian jartzeak 
erraztu dute, batez ere, gazteek he-
rrian lan egin ahal izatea. Horrela jaio 
dira hainbat ekimen: Adrian Solanak 
CimaNorte.com Pirinioetako jende, ohi-
tura, mendi, flora eta faunari buruzko 
webgunea kudeatzen du; Anchel Reye-
sek, berriz, Sociolochia ikerketa sozio-
logikoak abiatzeko egitasmoa jarri du 
martxan. Orain, Empenta Artiedak badu 
kimu berri bat: Empenta Biscarrues. 
Huescako herrian buru-belarri hasi dira 

lanean despopulazioari aurre egiteko, 
Artiedako ereduari helduta.

alokairu poltsa
Víctor Iguácel eta María Pulidorekin bildu 
gara. Iguácel, Empenta martxan jartzean 
itzuli zen herrira bizitzera. Pulido, berriz, 
duela bi urte iritsi zen Madrildik. Despo-
pulazioaz, etxe hutsen auziaz eta herrie-
tan saretzen diren harremanez aritu dira. 
Etxebizitza falta da egun duten arazorik 
larriena, Pulidoren ustez. Bizpahiru etxek 
hutsik jarraitzen dute herrian, baina alo-
katzeko kultura ez dago batere errotuta, 
eta ez dago eskaintzarik. “Udalak pare bat 
etxebizitza moldatu zituen eta alokairu 
poltsa abian jarri du, jabe eta errentarien 
artean bitartekari izateko”. 

Pulidok dioenez, etxebizitzaren arazoak 
ez die soilik biztanle berriei eragiten; ber-
tako gazteak ere ezin dira emantzipatu. 
Iguacelek kontatu du berak Artiedan duela 
familia, eta aukera duela haiekin bizitzeko. 

“Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko, au-
kerarik ez dutenentzat etxeak uzteko hau-
tua egin dugu hemengo gazteok”.

Puzzleen moduan, etorritako lagunen-
tzat lortu eta egokitu dituzte etxeak, baina, 
oraingoz, ez dago espaziorik pertsona be-
rrientzat. Horren bueltan ari dira orain ez-
tabaidatzen: “Etxe hutsak daude, baina ezin 
alokatu. Eraiki egingo al ditugu? Pentsatzen 
ari gara etxe kooperatiba edota etxe kola-
boratiboen arteko formula baten inguruan”.

Herri bizia da Artieda, baina inguru-
ko jendearekin harremanak saretzeko 
beharra sumatu dute. Puente La Reina de 
Jacan egiten den Capazo azoka izan dute 
hizpide, hilabeteko azken igandean egi-
ten den gazte topaketa autogestionatua. 
Horrez gain, La Riada despopulazioaren 
aurka eta Aragoiko herriak biziberritze-
ko lanean ari den plataformako kide dira. 
Herrietan dauden arazoak “berdintsuak” 
direla eta “esperientziak trukatzea ezin 
aberasgarriagoa” izan daitekeela uste 
dute Iguacelek eta Pulidok.

Musika amaitu da. Batzuk Tabiernatik 
atera eta etxera doaz; besteak, tximinia-
ren beroa lagun, solas egiten geratu dira. 
Etxeetako argiak piztu eta isiltasuna na-
bari da kaleetan.  

Oraindik badute zer hobetu eta pentsa-
tu Artiedan: zaintza sozializatu eta bizitza 
kolektiboki nola sostengatu hausnartzen 
ari dira. Konturatu dira emakumeek mai-
zago egiten dutela hirira alde, aukera be-
rrien bila, landa eremua maskulinizatua 
dagoelako. Egoera hori irauli nahi dute.

Herriko kontzientzia kolektiboak ahal-
bidetu du urtegia baino isilagoa den bel-
dur baten aurkako borroka hastea. Artie-
dako landa eremua biziarazteko ahalegina 
ari da emaitzak izaten. Erronkak badi-
tuzte, eta ari dira herria eta herritarrak 
zaintzen, daudenak eta etorriko direnak. 
Bada, Artiedako herritarrek esaten duten 
bezala, herriak empentatzeko garaia. 

HErrI BATzArrA. río aragón kolektiboa eragile aktiboa da Esako proiektuaren aurkako borrokan. 
urteko batzarrak jende andana bildu zuen, Esaren proiektuak sortzen duen kezkaren isla.

Urtarrilaren 31tik Martxoaren 28ra
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D esberdinkeria izugarri areago-
tu da 2008tik. Munduko abe-
ratsenak are gehiago aberastu 
dira eta ondo dakite dirua ban-

kuan gordeta uzten badute, inbertsiorik 
egin gabe, diruak apurka-apurka balioa 
galduko duela inflazioaren eraginez. 
Beraz, aberastu ahala etekina emango 
dien edozertan gastatu beharra dute 
beren dirua. 80ko hamarkadan dikta-
doreei maileguak hutsaren truke ema-
ten zizkietenean bezala, edo baliorik 
gabeko zorretan espekulatuz 2008ko 
krisia sortu zuten antzera, Wall Stree-
tek dirua inbertitzeko premia handia 
dauka gaur egun.
 2008az geroztik, inbertsio “onak” egi-
teko abagune gutxiago dagoenez, inber-

titzaileek dirua bitan pentsatu gabe ema-
ten diete apur bat programatzen dakiten 
gizon zuri gazteei. Dirudienez, ezer gutxi 
axola zaie izugarrizko galerak edukitzea, 
gazteen enpresa horien guztien artean 
Facebook berri bat egon daiteke eta.
 Horien arteko enpresa “arrakasta-
tsuenei” adarbakarrak esaten zaie fi-
nantza-jargoian; mila milioi dolarretan 
balioetsitakoak dira. Talde horretan di-
tugu, besteak beste, WeWork –ia erabat 
kolapsatu berri da bere finantza-datuak 
publiko egin ostean–, Uber –egiaz ino-
lako baliorik ez du, askoren arabera–, 
eta Space X –espazioko bidaiei etekina 
atera nahian dabilen enpresa–. Adarba-
kar teknologiko guztiak batuta bilioi bat 
dolarretan “balioetsita” daude.

BESTE BURBUILA BAT
Baina, tamalez, usteak bizi ditu espeku-
lazio-burbuilak, ez errealitateak. Hortaz, 
auzi bihurria noiz lehertuko diren ira-
gartzea da. Ekonomiaren historiak argi 
dio, gainera, arazo txiki mugatu batek 
ere erraz sor dezakeela mundu mailako 
domino-efektua.
 Egun, inbertitzaileak gero eta mesfi-
datiago dabiltza etekinik gabeko adar-
bakar horiekin, batez ere Uberrek eta 
WeWorkek aste gutxian 50 mila milioi 
dolar galdu zituztenetik. Hazkunde glo-
bala moteltzen ari da eta ez dago ho-
bekuntza-zantzurik zerumugan: Txina, 
Italia, AEBak eta beste herrialde batzuk 
ekonomia-atzeraldietan sartzen, edota 
ahulezia-zantzu larriak erakusten ari 

ekonomia teknologikoari buruzko azken artikuluetan ikusi dugunez, 
arrisku-kapitalak sortutako sistema berrian, bi enpresa motari baino ez die 

ahalbidetzen mundu osoko erraldoi bilakatzea: alde batetik, negozio-eredu 
txarra, baina marketin ona dutenei; eta bestetik, negozio-eredu ona, baina 
gizartean eragin ezin kaltegarriagoa dutenei. enpresa mota horiek euskal 

herrian izan dezaketen eragina aztertuko dugu artikulu honetan, eta ikusiko 
dugu zein rol eduki dezaketen balizko atzeraldi ekonomikoaren aurrean.

ekonomia teknologikoaren
promesa falTsuak

 paul iano   ITzuLTzAILeA I diego pallés lapuente
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dira. Gerra komertzialak nonahi daude 
munduan. Eta hala ere balore-burtsak 
maila historikoetan daude, axolagabe, 
agidanez.
 Gauzak horrela, burbuila osteko atze-
raldia noiz iritsiko den inork ez badaki 
ere, aurki izango dela uste dute hainbat 
ekonomialarik.

EUSKAL BURBUILARIK EZ
Oraingoz, enpresa teknologikoek era-
gin eskasa daukate Euskal Herrian. Ube-
rren auto zerbitzuak oso gutxi erabiltzen 
dira, inork ez du WeWorki buruz ezer 
ere entzun, eta euskal start-up tekno-
logiko gutxi baino ez dago. Amazonen 
bidez egindako erosketen hazkundea, 
Airbnbko alokairu batzuk sortu eta jana-
ri-banaketa apur bat egitea; horra mota 
horretako enpresek geurean izandako 
eragina.
 Dena den, euskal ekonomia Silicon 
Valleytik urrun badago ere, ez dago iso-
latuta, eta badaude kezkatzeko arra-
zoiak. Batik bat, zerbitzu-sektorea pro-

portzionalki hazi da euskal ekonomian 
azken hogei urteetan. 90eko hamarka-
daren hasieratik, zerbitzu-sektoreak 
jarduera ekonomikoen %70 osatzen 
du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Aldi 
berean, industriaren eragina etengabe 
txikiagotu da.
 Aldaketa horiek guztiek jatorri duten 
herrialdeari erreparatuz, AEBei, korrela-
zio estatistiko argia dago manufaktura-
ren amaierarekin –ekonomiaren %25,5 
zen 1947an; %12 soilik, 2014an– eta 
desberdinkeria ekonomikoaren goraka-
da izugarriarekin.
 Dirudienez, zerbitzu-industriak joera 
handia du ondasunak aberatsenen es-
kuetan metatzeko. Askok uste dute Hego 
Euskal Herriko bizi-kalitate handiaren 
arrazoia izan dela manufaktura-sekto-
re indartsua eta langile-botere eta koo-
peratiben tradizio sendoak aldi berean 
garatu izana. Izan ere, ekonomiaren egi-
tura aldatzen hasia da egun, justu euskal 
start-up konpainiak sortu eta aurrera 
egiten ari direla, eta Hegoaldeko turis-

moa errentagarritzat jotzen hasi dela.
 Turismoa adibide ezin argiagoa dugu: 
industria horretan, lanpostu batetik 
maila altuagoko beste lanpostu bate-
ra igotzea ia ezinezkoa da; gainera, lan 
gehien-gehienak espezializaziorik gabe-
koak dira eta lan-merkatuko soldatarik 
baxuenak dituzte. Ziurtasun ekonomi-
koaren faltak eta tokian tokiko egoerek 
eragin handia izaten dute sektore horre-
tan. Sindikaturik ez dago eta aldi batera-
ko kontratuak dira nagusi. Maila ertai-
neko lanpostu gutxi ditu: negozioen jabe 
diren gutxi horiek dirutu egiten dira eta 
gainerako guztiek gutxieneko soldata 
baino ez dute kobratzen. Beste hitzez 
esateko, manufaktura-sektorearen guz-
tiz aurkakoa da. Zoritxarrez, turismoa 
euskal ekonomia baino askoz azkarrago 
hazi da azkenaldian.

ETORKIZUNARI SO
Dozena bat adierazle kezkagarri ditugu 
munduko ekonomian eta horietako edo-
zeinen eskutik atzeraldi globala espero 
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genezake epe laburrean. Bai atzeraldia 
iristean bai enpresa teknologikoen bur-
buila lehertzean, orduan ikusiko dugu 
egungo enpresa teknologikoek ekarrita-
ko aldaketen benetako eragina. Horieta-
ko askoren amaiera ikusiko dugu, baita 
horrekin disfrutatuko ere, beharbada. 
Baina, hala ere, 2001eko teknologikoen 
goraldiaren ostean bezala, edozein atze-
raldik bi arrisku mota ekartzen ditu:
 Lehenik, arrisku-kapitalez mantendu-
tako enpresa teknologiko handiek sek-
tore osoak erabat berrantolatu dituzte 
etekin guztiak haiek bakarrik lortzeko 
asmoz. Atzeraldi baten kasuan, kolap-
satzeko arriskuan egon daitezke eta ho-
rrekin are egoera okerrago eta kaotikoa-
goa sor dezakete, aldi baterako bakarrik 
bada ere. Hori dagoeneko gertatu da 
Indian: bertan, Oyo izeneko ostalaritza 
start-up batek bere plataformarekin ba-
karrik lan egiteko konbentzitu zituen 
hotelen jabeak, nahiz eta eskaintza ho-
rrekin batera hotelak eraberritzeko in-
bertsio handiak egitera behartu. Esklu-
sibotasun-hitzarmenak lotu eta gero, 
ordea, hotelen bezero-kopurua ez zen 
inoiz handitu eta, horren ondorioz, ne-
gozioa uzteko beharra izan zuten hote-
letako jabe askok. Gaur egun, Indiako 
ostalaritza-federazioak “iruzurtzat” jo-
tzen du Oyo, baina ezin du fitsik egin 
soldata egokia eskaintzen zuten ehunka 
lanpostu salbatzeko, bertako ostalari-
tza-industria kolapsatzen ari dela. Oyo-
ren jabe den inbertsio-banku berak diru 
asko inbertitu du, halaber, Uberren eta 
WeWorken, eta Glovon ere inbertitzea 
hausnartzen ari da.
 Bigarrenik, biziraungo duten konpai-
niek geure ekonomiaren eta bizitzen az-

piegituran dagoeneko dukaten kontrola 
handitzeko aukera izango dute. Glovo 
halako batean desager daiteke, baina 
jarraian Amazonek haren esparrua be-
reganatzeko erabakia har dezake etekin 
eta esplotazio handiagoa dakartzan es-
trategiaren bat erabiliz, Googlek AEBe-
tan egin zuen antzera 2001ean. Urte ho-
rretan, teknologikoen lehen burbuilaren 
leherketa bitartean, garaiko bilatzaileen 
iragarkiak erabiltzaileek bilatutako hi-
tzetan oinarritzen ziren, besterik ez. Bai-
na balore-burtsa behea jotzen ari zela, 
Googlek bere goiburu ospetsua baztertu 

zuen (“ez izan gaiztoa”) eta erabiltzai-
leen datuak Internet osotik jasotzen di-
tuen lehen bilatzaile bihurtu zen; horren 
bitartez, iragarkiak askoz garestiago sal-
tzea lortu zuen, izugarri pertsonaliza-
tuak baitziren. Googlek lehen urratsa 
egin zuen Internet modernoa zaintza
-makina global bilakatzeko, eta orain 
munduko enpresa errentagarrien en eta 
moralki zalantzagarrienen artean dago.
 Mota horretako enpresek atzeraldia 
piztu dezakete, edo beharbada ekono-

mia globaleko beste domino fitxa batek 
sortuko du teknologikoen sektorea joko 
duen krisia. Edonola ere, duela gutxi-
ko historia errepikatuz gero, enpresa 
beroriei krisiaren irtenbide ere izateko 
eskatzen amai dezakegu. Sorterri du-
dan AEB urrun horretan bezala, hemen 
ere enpresa teknologikoek eskainiko 
dizkiguten soluzioek geure gizartea eta 
ekonomia nahierara aldatuko dituzte, 
beren mesedetan. Itxura teknologiko 
eta modernoa emango diete antzinako 
monopolio, prekarietate eta esplotazio 
basatiei.
 Amazonek bertako saltoki batek baino 
merkeago saltzen duenean, urrezko kaio-
la berri bat baino ez da eskaintzen ari. 
Euskal start-up berri batek zerbitzu mo-
dernotxo berri bat eskaintzen duenean 
punta-puntako marketinarekin eta apli-
kazio apain batekin, giza-balio jakin ba-
tzuk eskaintzen ari da egiatan. Balio ho-
riek leku distopiko bihurtu nahi dituzte 
hiriak; multimilioidunak hirigune osoa-
ren jabe izango lirateke, eta lan-aukera 
bakarra etxegabeen kanpamenduetan 
legoke: bizitzeko beste ematen ez duten 
ordu gutxiko gig laburrak. Euskal Herrian 
dugun gizarte- eta ekonomia-berdinta-
sun handiaren suntsiketa eskaintzen di-
gute biek ala biek; hori bai, iragarki mer-
keen eta prezio baxuen bitartez betiere. 
Geure bizitzak arriskuan jartzen dituen 
iruzur ederra baino ez dira.
 Hurrengo atzeraldia iristean, ez dugu 
Silicon Valleyko sirena-kantuen atzetik 
ibili behar irtenbidearen bila. Horren 
ordez, azken hamarkadetako euskal eko-
nomian berdintasuna sustatu duten fak-
toreei erreparatu beharko diegu: koope-
ratibismoa eta langile boterea. 
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Soziolinguistika aldizkaria
HIZKUNTZA NORMALKUNTZA ETA GLOTOPOLITIKA ALDIZKARIA

MIKEL OZAITA AZPIROTZ > Hitzaurre gisa.
IÑAKI MARTINEZ DE LUNA > Euskalgintzaren
nondik norakoak: gogoeta bat
JASONE MENDIZABAL ALTUNA > Euskaltzaleen
mugimendu berritura bidean: Topagunearen
irakurketa 
MANEX AGIRRE > Euskara zerbitzuak: “Lankidetza”
hitza esanahiz nola bete?
MARI LUZ ESTEBAN > Herri-mugimenduen arteko elkar
hizketak (euskaltzaleen mugimendu berriturako bidean)

ENEKO GORRI > Erabileraren aroa. Begirada bat
Ipar Euskal Herritik 
MARIO ZUBIAGA > Nola autogobernatu hobeto
(herriko hizkuntz) komunitatea?
GORKA ESPIAU > Euskararen balioak

GUREAN ATALA
MALORES ETXEBERRIA ETA JOANMARI
LARRARTE > Euskara ari du. Baietz Hernanik!
Ekimenaren  nondik norakoa eta emaitzak

BAT 112: EUSKALTZALEEN MUGIMENDU BERRITUA

harpidetu 
edo oparitu
URTEAN 40 EURO
http://www.soziolinguistika.eus/

bat/harpidetza • 943 592 556 
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Lau urtetan ezin da hiri bat aldatu, 
baina Joseba Asironen agintal-
dian urrats aurrerakoi garrantzi-
tsuak egin ziren Hiri Buruzagian. 

Aldaketa sostengatu zuten Geroa Bai, 
Aranzadi eta Ezkerra izan zituen bidai-
de. 2019ko maiatzaren 26ko udal hau-
teskunde gauak bi albiste nabarmendu 
zituen Iruñeko Udalari begira: bat txa-
rra eta bestea oso txarra. Oso txarra: 
Navarra Sumak aise irabazi zituen hau-
teskundeak Iruñean eta hurrengo alka-
tea Enrique Maya izango zen berriz ere. 
Eta ez hain txarra: azkenean, hamahiru 
zinegotzirekin geratu ziren, gehiengo 
osorako baten faltan.

Bigarren albiste honek erakutsi du 
garaiak aldatu egin direla Nafarroan eta 
sasoi bateko UPN-PSNren corralitoa da-
goeneko ez dela hain corralito. Laburbil-
duz, aurreko legealdian UPNk eta PSNk 
bat egin bazuten alor ugaritan, orain-
goan bat egiten dute euskal usaina duen 

ororen aurka, baina ez hirigintzako edo 
gai sozialak diren beste ia gehienetan; 
eta hor EH Bildu, PSN eta Geroa Bai bat 
egiten ari dira oposizioan.

2019ko ekainean hartu zuen aginte 
makila Mayak, sanferminen bezperetan, 
eta berehala iragarri zuen txupinazoan 
ez zuela baimenduko oihal handirik za-
baltzea Iruñeko Udaletxe plazan. Bistan 
da helburua segurtasuna baino ikurrina 
eta bestelako pankarten aldarrikapena 
estaltzea zela. “Segurtasuna da, ez dut 
ikurrina jazarriko”, adierazi zuen, bai-
na uztailaren 6an udaltzainek dozenaka 
ikurrina kendu zizkieten txupinazorako 
prest zituzten gazteei, ikurrina delitu 
bihurtuz.

Sanferminetako txupinazoa nork bota 
ere garrantzi handikoa da Iruñean. Al-
katearen erabaki esparrua da, eta UPNk 
nahieran erabili ohi du, batez ere HB, 
Batasuna edo gisako herri hautagaitzei 
suziria botatzea eragozteko. Asironen 

udal gobernuak Iruñeko ordezkaritza 
oso zabala biltzen duen Sanfermineta-
ko Mahaia sortu zuen; honek hautagai 
zerrenda bat egiten du eta herritarrek 
interneteko bozketa bidez erabakitzen 
dute. 10.000 lagunek ere parte hartu 
izan dute bozketan. “Zalantzarik gabe 
sistema hobetu liteke –dio Patxi Leuza, 
Geroa Baiko zinegotziak–, batez ere In-
terneten ez dabilen jendeak parte har 
dezan, nagusiek-eta, baina herritarren 
halako kopuru batek parte hartzea itzela 
da”. Leuza Foru Legebiltzarretik dator 
eta udaleko moldeak gogorrak iruditzen 
zaizkio: “Azken finean, alkateak seku-
lako boterea du eta ia nahi duena egin 
dezake”. Eta txupinazoan ere, Maiak nahi 
duena egingo duen beldur da. 

EGURRA EUSKALDUNEI
Euskara beti da gupida gabe astintze-
ko esparrua. Ikasturte berriaren hasie-
ra ekitaldian, iragan abuztu amaieran, 

navarra Sumak gogor ekin dio atzeraldiari, ez dago 
ia atzerapausorik ematen ez duen asterik. batean 

euskararen ordenantzak direla, bestean mugikortasuna 
edo hirigintza, eta hurrengoan sanferminetako 

txupinazoa, udal karguen dietak edo haur eskolak. 
Kontraerreformaren unea da: udal agintearen makina 

gelan tente, galdara ikatzez betetzea agindu du enrique 
mayak eta ozen jaurti du: “Goazen iraganera!”.

  Xabier letona

IruñeA
Eskuinaren 
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Hello Egunsenti eskolan iragarri zuen 
Iruñeko haur eskolen sarean “euska-
rak eskaintza handiegia” zuela. Hamai-
ka haur eskola daude udalaren menpe 
Iruñean eta 2015era arte bi bakarrik zi-
ren euskaraz. Aldaketaren udalak lau es-
koletara igo zuen eskaintza eta UPN eta 
PSN oso gogor oldartu ziren erabakiaren 
aurka. Datorren ikasturteari begira, EH 
Bilduk uste du euskaldundutako Doni-
bane eta Printzearen Harresiko haur es-
kolak gaztelaniazko eskaintzara itzuliko 
dituela “eskuineko hirukoak”.

Egindako atzerakadarik handie-
na udal ordenantzen esparrukoa da. 
2019ko maiatzean aldatu zituen Asiro-
nen gobernuak 1997ko ordenantzak. 
Euskara ere Iruñeko berezko hizkun-
tzatzat hartzeaz gain, haur eskolak, udal 
lanpostuen hizkuntza eskakizunak edo 
hiriko paisaia linguistikoan aurrerapau-
so esanguratsuak eman ziren araudian. 
Aldaketa batzuekin, azaroaren amaieran 

NSk 1997ko ordenantza berreskuratu 
zuen ostera ere. PSNren sostenguarekin 
egin ahal izan zuen aurrera proposame-
nak eta Maite Esporrín zinegotzi sozia-
listak adierazi zuenez, horrekin amai-
tzen zen udal lanpostuei begira Iruñeko 
erdaldun elebakarrek jasaten zuten 
“marjinazioa”. Egia esan, UPNk ez zuen 
bat egin 1997ko euskararen udal orde-
nantzekin, baina oraingoan atzerago 
ere ezin zuen egin. Ondorioz, abenduan 
onartu zen 2020rako udal lan talde or-
ganikoan, hainbat lanpostutarako eus-
kararen hizkuntza eskakizuna kendu 
zen: “Horrela funtzionario onenak hau-
tatuko dira”, zioen NSk. 

TWITTER ETA PUBLIZITATEA
Udalaren Twitter kontuetan ere opari 
ozpindua egin zion Mayak euskarari: 
ordura arte udalaren kontua elebidu-
na zen, eta euskarazko apartekoa sortu 
zuen alkateak. Jakina, gaztelania eus-

kararekin ez nahasteaz gain, erdaraz-
ko kontuak bazituen 8.000 jarraitzaile-
tik gora eta euskarazkoak zerotik hasi 
beharko zuen. Banaketa egin zen, baina 
txiolari talde batek egindako kanpaina-
ren ondoren, euskarazko kontuak gaur 
egun 8.652 jarraitzaile ditu eta gaztela-
niakoak 7.985. Beste adibide bat: uda-
laren egutegia elebiduna izan da azken 
lau urteetan eta NSk gaztelaniaz eta eus-
karaz argitaratu berri du aurtengoa, bi 
euskarritan.

Eta errematea joan den astean etorri 
zen: Iruñeko Udalak publizitaterik gabe 
utzi ditu euskarazko hedabideak. Zein 
izanda trikimailua oraingoan? Arau be-
rrietan, publizitate eskaintzara aurkez-
tu nahi duen hedabideak audientziaren 
%10 izan behar duela. Azken inkesta so-
ziolinguistikoaren arabera, Iruñeko eus-
kaldun kopurua %10,5ekoa da, beraz, 
udalaren eskakizuna betetzeko, euskal 
hiztun guztiek jarraitu beharko luke-
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ArMArrIAk. Joseba Asironek armarri borbonikoa kendu eta Iruñeko armarria jarri zuen; mayak, bueltan, berriz borbonikoa. 

te hedabide hori, inongo hizkuntzetan 
gertatzen ez dena. Ondorioz, Iruñean 
euskaldunek gehien jarraitzen duten he-
dabidea, Euskalerria Irratia, udalaren 
publizitaterik gabe geratuko da.

Eskuan botere makila ez balute, NS-
ren erabaki asko komikoak ere izan 
zitezkeen. Horietako bat da udale-
ko Partehartze Araudiaren onarpena. 
NS bakarrik agertu da aurka. Zergatik? 
Arautegiko lau atalek euskarazko titu-
luak dituzte, baita gaztelaniakoan ere: 
Hirigunea, Auzogunea, Elkargunea eta 
Behatokia. Diario de Noticias-eko kroni-
kan irakurritakoaren arabera, NSko Fer-
nando Sesma zinegotziak hala argudiatu 
zuen erabakiaren arrazoia: “Gaztelaniaz-
ko testuak baditu kentzeko modukoak 
jotzen ditugun euskarazko terminoak; 
termino horiek dirudiena baino garran-
tzitsuagoak dira, ez dira itzulpen zeha-
tzak. Beraz, ezin dugu araudia onartu”.  

AUTOA, HIRIAREN ERREGE
Aldaketaren gobernu bat baino askoz 
gehiago beharko da autoak hiriaren 
errege izateari utz diezaion, baina nora-
bide horretan neurri interesgarriak har-
tu zituen aurreko udalak, besteak beste 
mugikortasun plan berria, amabilizazio 
plana deitu zena. Horren arabera, fun-
tsean, Alde Zaharreko hainbat gune itxi 
zitzaizkion autoari, herritarrentzat le-
kuak irabaziz. UPNk eta PSNk aurka egin 
zuten eta NSk dio atzera egingo duela. 
Egia esan, orain arte neurri txikiak har-
tu ditu, irailean iragarri zuen Aita Moret 
kalea berriz trafikora irekiko zela be-

rehalakoan, baina oraindik ez du egin. 
Greenpeacek ere errieta egin dio alka-
teari, oinezkoentzako espazioak berriz 
autoari eskaintzeagatik.

Baina joan den legealdiko hirigintza-
ko proiektu izar eta arantzatsuenetakoa 
Pio XII Etorbideko korridore jasangarria 
izan zen. Funtsean, hemen ere aparkale-
kuak eta errai bat kendu zitzaizkion au-
toari eta bizikletari errai bat eman, lehen 
ez zuena, garraio publikoari ibiltzeko 
erraztasunak emanez. Orain Mayak au-
toentzat txandakako 51 aparkaleku egin 
ditu berriz ere. Ez du erabat izorratu 
lehen egindakoa, baina, EH Bilduko udal 
taldearen esanetan, horrek eragiten du 
egunean 500-1.000 auto ateratzen dire-
la aparkaleku horietatik autobusaren bi-
dera, honen abiada etengabe oztopatuz.

Eta atzerabidean, aurreko udalak 
udaltzain talde bat bizikleta gainean ja-
rri bazuen, oraingoak zerbitzu hori eza-
batu egin du iritsi bezain laster.

LABRITEKO PASABIDEA
Jito Alai frontoia Medialuna Parkeare-
kin batzen du Labriteko pasabideak, 
2010ean eraiki zen UPNren harribitxie-
takoa, 73,5 metro luzerakoa eta 125 tona 
pisukoa, sari handiak jasotakoa… bai-
na 2015ean zatiak erortzen hasi ziren 
beheko errepidera. Harrez gero itxita 
dago, IDEAM SA azpiegituren aholkula-
ritzak hala aholkatu ondoren. Oinarrian, 
adituen arabera gaizki egina zegoen, 
eraikuntzak ez zuen ura libratzen eta 
honek burdinazko zubitzarraren oina-
rriak erabat herdoilduta zituen. Lehengo 

udalak desmuntatzea erabaki zuen, bai-
na udal aldaketak harrapatu du tartean.

UPNk ez du inoiz onartu txostena eta 
hauteskunde kanpainan iragarri zuen 
zubia berrirekiko zuela. Oraindik ez du 
egin. Iruñeko Bide, Ubide eta Portuetako 
Ingeniarien Eskolari txosten berri bat 
eskatu dio. “Orain ikustekoa izango da 
–dio Patxi Leuzak– ea zer gertatzen den 
txosten hau Mayaren aldekoa bada”. Hala 
balitz, Mayaren asmoa litzateke zubia 

berreraikitzea eta alde banatan eraiki-
tako bi zutoin luzerekin eustea. EH Bil-
duren ustez, hori ez litzateke legezkoa, 
zubia eraikitzeko lehiaketaren oinarrien 
aurka joango litzatekeelako. Seguruenik, 
oraindik beharko dira hiruzpalau hilabe-
te Ingeniarien Eskolak bere lana amai-
tzeko, eta ordura arte itxaron beharko 
da proiektua, eraikuntza eta ondorengo 
azterlanetan dagoeneko 1,3 milioi euro 
irentsi dituen zubiaren etorkizunaz era-
bakitzeko. Eta jadanik xahututako horiez 
gain, oraindik jokoan dira eraikuntza en-
presek udalari kalteordain gisa ordaindu 
beharreko 800.000 euroak. 

 Udal gobernura iritsi 
eta Navarra Suma 

lehen unetik saiatu zen 
Asironen legealdian 
desegindako dieta 
sistema berregiten
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DIETA PREZIATU HAIEK
Udal gobernura iritsi eta lehen unetik 
saiatu ziren Asironen legealdian desegin-
dako dieta sistema berregiten. Alkateak 
Comiruña enpresa publikorako izendatu-
tako lau goi karguk 361 euroko gainsaria 
kobratuko zuten joandako Administrazio 
Kontseiluko bilera bakoitzeko. Oposizioak 
bat egin eta Maya behartu zuten atzera 
egitera, eta dieta horiek kentzera. Berdin 
egiteko asmoa zuen PCH eta Operatzaile 
Energetikoa enpresa publikoetan, baina 
eskuindarrek atzera egin behar izan dute. 

“JARRERA AUTORITARIOA”
Nahiko luke, baina Mayak ezin du, ez 
behintzat nahi duen guztia, ez ditu ame-
tsetako hamalau zinegotziak. “Gutxiengoa 
dira –dio Leuzak– eta badakite”. Joseba 
Asiron alkate ohia eta egungo EH Bilduko 
zinegotziak argi du: “Gertatzen ari den 
guztiak balio du argi ikus dadin eskuineko 
hiruko honek ez duela inolako progra-
marik. Duela lau egunera arte oso gaiz-
ki moldatzen ziren haien artean eta batu 
ziren aldaketari aurre egiteko. Suntsitu 
eta desmuntatu bai, baina ezin dute ezer 
eraiki. Inongo kontsentsurik gabe eta gu-
txiengoan ari dira. Hortik Enrique Maya 
erakusten ari den jarrera autoritarioa”.

Aurkako neurrien uholdea handia da. 
Pirritx, Porrotx eta Marimots pailazoei 
ere egokitu zaie, eta aurreko udalak aben-
durako kontratatua zuen ikuskizuna ber-
tan behera utzi zuen NSk, zentsura gordin 
eta beldurrik gabe indarrean jarriz. Baina 
beste gai askotan ere bada: Emakumearen 
etxean zen emateko Arrakala orgasmikoa: 
patriarkatuak ohean ere nola jazartzen 
gaituen izenburuko hitzaldia, eta Voxen 
presioen ondorioz, NSk azalpenik gabe 
utzi zuen bertan behera, joan den astean.

Katalingorri elkarteak kudeatzen du 
LGTBI kolektiboaren eskubideen zer-
bitzura diharduen Harrotu bulegoa eta 
gogor salatu du egin zaizkion murrizke-
tekin, eskaintzen dituen zerbitzuak ko-
lokan jarri direla. Redin Cruzat Jauregiko 
zentro komunitario, soziala eta kulturala 
kudeatzen duen Plazara proiektuan ere 
sartu dute brintza bat, eta hainbat kolek-
tibok bertan duten espazioa txikitu egin 
dute. Ekonomia solidarioa, elikadura bu-
rujabetza eta kultura alternatiboa ardatz 
dituen Autobus geltoki zaharreko Gelto-
ki proiektuak ere izan du mehatxurik, 
oraindik ez dute haren kontra zuzenean 
jo, baina Mayak hedabideei jaurti zien 
berak saltoki handi bat nahiko lukeela 
han eta bertan, adi!, eski gune bat ere 
eraiki nahi zuela.

Arga ibaiko Santa Engraziko uharka-
rekin ere bada ika-mikarik hirian. Uhol-
deek uharkaren zati bat apurtu zuten 
eta eztabaida handia egon da konpondu 
behar den edo ez. Ibaiaren aldeko mugi-
menduek, aurreko udal gobernuak eta 
Nafarroako Gobernuak uharka ez berre-
raikitzearen alde egin zuten, hala ibaiko 
Arraun Elkartearen jarduera kaltetuz. 
NSk 80.000 euro bideratu ditu uharka 
konpontzeko 2020ko aurrekontuan, bai-
na horretarako CHE konpainiaren bai-
mena behar du, eta honek esan du Na-
farroako Gobernuaren aldeko txostenik 
gabe ez duela uharka berriz altxatzeko 
baimenik luzatuko.

Iruñeko eskoletan zer irakatsi behar 
zaie hiriaren historiaz 5. mailako Lehen 
Hezkuntzako ikasleei? Ciudadanosekoa 
den NSko zinegotzi Fernando Sesmaren 
aburuz, baskoiei eta euskarari garran-
tzi gehiegi ematen zaie, eta gehiegi hitz 
egiten da 1512ko konkistaz eta burgoen 
gerraz. Sesmak garai hispano-erromata-
rra edo hispano-bisigodoa indartu nahi 
luke, edo Loiolako Ignaziok Iruñeko ba-

tailan izan zuen rola. Aurreko agintal-
dian, Iruñeko Udaleko sarrerako errege 
borboien armarria kendu eta Iruñekoa 
jarri zen, azaroan berriz jarri zuen bor-
boiena Mayak. Erorien Monumentu fran-
kistarekin zer egin erabakitzeko prozesu 
partehartzaile zabala bideratu zuen au-
rreko udalak; zazpi proiekturen artean 
erabaki beharko dute herritarrek eta 
horietako batek eraikina eraistea pro-
posatzen du. Mayak iragarri du jada ez 
duela horrelakorik onartuko.

Eskuin eta eskuin muturraren olda-
rraldia handia da maila guztietan eta ira-
bazitako esparruak nola defenditu ondo 
pentsatu beharko dute bestelako Iruñea 
nahi duten alderdi, kolektibo eta herri-
tarrek. Jende boteretsua dute aurrez au-
rre, baina Barcina eta enparauen aroa 
atzean geratu zen, hiria aldatu da, alda-
tuz doa, eta NSk eta Mayak ere aurrez 
aurre izango dute hiri pluralagoa eta de-
mokratikoagoa nahi duen herritarren 
multzo zabala; azken hauteskundeetan 
ordezkaritza botere nola bihurtu asmatu 
ez zuena, baina gehiengoa dena. 

eh bilduren ustez, datorren ikasturtean mayak Printzearen harresia eta donibaneko haur eskolak 
gaztelaniara itzularaziko ditu. harrotu LGTbI bulegoak murrizketak salatu ditu eta horrela ezin 
dituela bere zerbitzuak behar bezala bete adierazi du. Sanferminetan bestalde, nSk berriz berak 
hautatu nahi du txupinazoa nork botako duen, herritarrei orain duten aukera kenduz.
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Broodboom” edo ogiaren zuhaitza 
deitzen diote Afrikaren hego-men-
debaldeko khoikhoiek Encephalar-

tos generoko landareei. Landare genero 
hori zikaden multzokoa da, palmondoen 
itxurako landareena. Oso zaharrak dira, 
aspaldikoak, Paleozoikoko Permiar ga-
raikoak, duela 250-300 milioi urtekoak; 
dinosauroak ezagutu zituzten, alegia. 
Gimnospermak dituzte, hau da, hazi bi-
luziak, haizera irekiak, eta dioikoak dira, 
landare batzuk arrak eta besteak emeak, 
alegia; polinizazio berezia behar dute, 
gehienetan gurgurio eta mokodunen bi-
dez antolatzen dutena, izan ere, erleak 
sortu baino askoz lehenagokoak dira.  
 Berezia da genero horretako espezie 
baten historia, Encephalartos woodii-a-
rena. XIX. mendearen amaieran, Hego 
Afrikako Natal eskualdeko Ongoye ba-
soan ale batzuk topatu zituen John Med-
ley Wood botanikariaren lantaldeak. Ale 
bakan horiek Ingalaterrara, Irlandara, 
Natalen bertan dagoen Durbango Lo-
rategi Botanikora eta Pretoriara igorri 
zituzten. Gaur egun ez da espezie horren 
ale basati bat bera ere ezagutzen. Mugi-
tu zituzten haietako batzuk hil egin dira, 
eta bizirik direnak denak arrak dira, 
bostehunen bat mundu guztian. Beraz, 
ezingo da hazitik sortutako alerik ezagu-
tu; ale ar horien zatietatik ugaldutakoak 
izan beharko dute. Wood abizeneko bo-
tanikari haren omenez Encephalartos 
woodii izena du.   
 Nondik datorkio, ordea, Encephalartos 
hori? Hiru hitz greko batuz sortu zuten: 
en (barruan), kephalê (burua) eta ar-

tos (ogia). “Brood-
boom” edo ogiaren 
zuhaitza deitzen 
diote khoikhoiek. 
Enborraren buru 
barreneko mamia-
rekin irina egiten 
d u te  t ro p i ko  i n -
guruetan. Zikada 
gehiagorekin ere 
sortzen da irina. 
Baina zikaden mul-
tzoko landare pa-
l e o z o i k o  h o r i e k 
m a m i  p o z o i t s u a 
dute, gordinik jan 
ezin  dena BMAA 
deituriko aminoa-
zido neurotoxikoa-
gatik. Mamia landu 
eta pozoirik gabeko 
tapioka antzeko irin 
hori lortzeko lan 
izugarria hartzen dute kultura horieta-
ko emakumeek. Enborra karrakatu eta 
mamia hainbat alditan uretan busti-gar-
bitu eta lehortu egin behar da, toxina 
erabat garbitu arte. Kontu handiz egiten 
da lan hori. Zikaden almidoia jaten den 
tokietan, ezaguna da pozoi horrek sor-
tzen duen “Guamgo sindromea”. Guamgo 
uhartean aurkitu eta ikertu dute gaitz 
hori, batez ere. Oso ezaguna da Japongo 
Amami Oshima uhartean ere, baita toki 
gehiagotan ere. 

Pteropus generoko azeri hegalariak 
esaten dieten saguzarrek zikaden hazi 
asko jaten dituzte. Haziek ere BMAA 

asko pilatzen dute. Eta saguzar horiek 
gutizia dira guamdarrentzat... 
 Ez da harritzekoa zikadei beldurra iza-
tea. Enborraren mamitik irina eskura-
tzeko teknika ia erabat desagertu da, eta 
lantzeko gai diren emakume bakanak 
oso jakintsutzat dituzte. Irin pozoitsu 
horren historia mitiko bihurtu da lehen 
jan zen tokietan. 
 Itxuraz, sustraietan nitrogenoa esku-
ratzen laguntzen dieten zianobakterio 
batzuek hornitzen dute zikada BMAAz. 
Eta zikadek hor diraute, bizirik. Berriz 
ere iraungo dute milioika urte, jango 
duena pozoinduz... 

Ogiaren zuhaitza deitzen den honetatik 
bostehunen bat baino ez dira geratzen 
mundu guztian. eta denak arrak dira. 
beraz, ezingo da hazitik sortutako 
alerik ezagutu. Ale ar horien zatietatik 
ugaldutakoak izan beharko dute.

muinaren ogi pozoitsua
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landare basatien 
“segurtasun kopiak” 
egitearen onura

A ranzadi Zientzia Elkarteko lantal-
deen artean badago bat landareei 
begira dagoena beti: Botanika saila. 

1980ko hamarkadan jaioa, ibilbide luzea 
du honezkero taldeak. Bere helburu na-
gusiak landareen eta landarediaren kon-
tserbazioa, sentsibilizazioa eta dibulgazioa 
egitea dira, eta horretarako hainbat proiek-
tu dituzte martxan. “Landare mehatxatuen 
kontserbaziorako jarraipen lanak egiten 
ditugu: non dagoen, nola, ze arrisku di-
tuen… hori guztia biltzea eta baloratzea 
da gure lana”, azaldu du Maialen Arrieta 
Aseginolaza botanika saileko zuzendariak. 

germoplasma bankua
“Germo… zer?”. Azalpenak eman dizkigu 
Arrietak: “Espezie baten genetika guztia 
mantentzen duen landarearen zatia da 
germoplasma, bera bakarrik beste ale be-
rri bat sortzeko gai dena: izan daiteke al-
daxka bat, hazi bat, tuberkulu bat…”. Espe-
zie basatiekin soilik egiten du lan botanika 
lantaldeak, mendian daudenekin, eta ez 
baratzekoekin. Batez ere Euskal Herrian 
aritzen dira, baina inguruko beste zenbait 
probintzietan ere badituzte proiektuak 
martxan: Asturiasen, Burgosen, Errioxan, 
Huescan eta Lleidan, esaterako.

Iaz 87 landare espezie bildu ditu bo-
tanika lantaldeak, eta 2006tik 2019ra bi-
tartean bildu dituztenak kontuan hartuta 
476 espeziera iritsi da kopurua. Horie-

tatik gehienak mehatxupean daude. “Se-
gurtasun kopia bezala ulertu behar da 
germoplasma bankua: gertatu litekeen 
edozein hondamendiren aurrean, landa-
re horren segurtasun kopia edukiz gero 
gai izanen gara  hortik landarea atera eta 
berriz mendira bueltatzeko”. Administra-
zioak bere lurraldeko espezieen %75 hazi 
bankuetan gordeta edukitzera behartzen 
ditu Europako arautegiak, eta horretan ari 
dira lanean lantaldekoak, pixkanaka. 

menditik laborategira, 
laborategitik mendira
Eta, nola da landareen haziak gordetzeko 
prozesua? “Mendian haziak bildu, labo-
rategira eraman, garbitu, pisatu eta datu 

horiek guztiak datu basean sartzen ditugu 
lehenik”, dio Arrietak. Segidan, hozitze 
testak egiten dizkiete, hazi horretatik lan-
darea sortu daitekeela bermatzeko. Behin 
hori egiaztatuta, haziak deshidratatu eta 
izoztu egiten dituzte. Ex situ kontserba-
zioa deitzen diote mendiko eta laborategi-
ko jarduna uztartzen duen lan horri. 

Beharrezkoa denean, gordeta dituzten 
hazietatik landarea atera eta berriz ere men-
dian sartzen dute. “Munduan soilik Kantau-
rialdeko dunetan zegoen Galium arenarium 
espeziea ia desagertu egin zen 2014ko itsa-
saldi indartsuen ondorioz, baina zorionez 
espezie berezi horren segurtasun kopia egi-
na zegoen, eta berriz ere landarea atera eta 
dunetara bueltatu ahal izan genuen”. 

ArAnzAdIKO bOTAnIKA SAILA
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Ordesako parkean Aranzadiko kide bat laginketa lanetan.
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Danelerekin pixka bat jarduteko 
denbora hartu dut eta telefonoz 
aritu gara. Elkarrizketa bukatu 

eta gutxira bere jarraitzailea den la-
gun bati eman diot albistea, eta elka-
rrekin oroitu ditugu Sarriugarteren 
entrebistak, aldizkarira ekarritako 
pertsonak eta argia emandako gaiak.

Bere ibilbideaz galdetu diot kaze-
tari gazteari ezer baino lehen. 2016ko 
maiatzean hasi zen Argiako atal hone-
tan kolaboratzen. Ondo gogoratzen du 
lehen lana: “Lorena Cabnal-i egin nion 
elkarrizketa, Maia-Xinka herriko ak-
tibista feminista komunitarioa. Kon-
kretuago esanda, lehen kolaborazio 
horren aurretik, hizkuntza kontuak 
tarteko, beste elkarrizketa bat publi-
katu nuen Argian, Melike Yasar ema-
kume kurduari egindakoa”, zehaztu 
dit; "baina hiru astez behineko kola-
borazioekin maiatzean hasi nintzen". 

izen ezagunetatik ezagutzeko  
moduko izenetara
Hiru urteko ibilbidearen inguruan gal-
detuta, azpimarratzekoa iruditu zaio 
elkarrizketatutako pertsonen profil 

aldaketa. Ez da nahi gabekoa izan. Ai-
tortu dit hasiera batean bilatzen zitue-
la jende ezagunagoak, baina denbo-
rak eraman duela inguruan ezagutzea 
suertatu zaizkion pertsona berezi ho-
rietara; izenez hain ezagun ez, ordea, 
kontatzeko asko duten horiengana. 

“Askatasun osoa” izan du gaiak hau-
tatzeko. Hala azaldu digu, esker to-
nuan. “Gainera, hiru kazetarik osatzen 
dugu saila eta aniztasuna bermatuta 
dago, bakoitzak du bere estiloa”, ja-
rraitu du.

Miren Artetxek hartuko dio testi-
gua. Lagunak biak. “Gomendioren bat 
eman al diozu?”, galdetu diot, titular 
polit baten bila-edo. Danelek aitor-
tu dit eskaintza onartu aurretik izan 
zutela elkarrizketa eta bere esperien-
tzia kontatu ziola; berarentzat Jendeak 
atalean parte hartzeko aukera jaso-
tzea opari bat izan zela 2016an, gozoki 
bat eskaini ziotela eta gogoz hartuz 
gero oso gozagarria dela lana".

Gozagarria izan dena kazetaria-
rentzat, gozatua izan da, ziur, irakurle 
askoren partetik. Miren, orain zure 
txanda da. 

  itsaso zubiria etXeberria

astekariko "jendeak" atala
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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.  

 urtarrilak 31 arte ikusgai 
 donostia Loiolako kultur etxea

Mila esker Danele Sarriugarte,  
kaixo Miren Artetxe
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nagore 
irazustabarrena 
uranga

75 urteko argazki 
baten bi aldeak
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Auschwitz-Birkenau (Polonia), 
1945eko urtarrilaren 27a. Arma-
da Gorria kontzentrazio esparrura 

iritsi zen. Inguruan soldadu alemania-
rrik ez zebilela egiaztatu ondoren, us-
teltzen ari ziren 600 bat gorpu topatu 
zituzten. Eta arantzadun alanbrearen 
atzean bizirik zeuden preso batzuk ere 
ikusi zituzten. Alemaniarrak, ibiltzeko 
gai ziren presoekin batera, alde eginak 
ziren, gerora Heriotzaren Martxa esango 
zitzaiona abiatuta. 7.000 preso inguru 
utzi zituzten esparruan.

Sobietar soldaduekin batera,  Alexan-
der Vorontsov argazkilaria ere esparruan 
zen egun hartan. Hark kameran jasotakoa 
barruan grabatuta geratuko zitzaien so-
bietar soldaduei. Ivan Martynushkin-ek 
21 urte zituen bere unitatea Auschwi-
tzera iritsi zenean. Gerrak aurrez bere 
herrian egindako triskantzen lekuko iza-
nagatik, esparruan topatutakoa ez zuten 
espero. Badakigu ordurako aliatuek baze-
kitela esparruetan zer gertatzen zen. “Goi 
kargu militarrek agian izango zuten es-
parruaren berri”, esan zuen Martynush-
kinek gerora, “baina guk ezertxo ere ez 
genekien. Gogorra zen haiei begiratzea. 
Aurpegiak ditut gogoan, eta oinaze izuga-
rria adierazten zuten begiak”.

Besteak beste, hesiaz bestaldeko ha-
mahiru haurren aurpegiak, begiak eta oi-
nazea jaso zituen Vorontsoz argazkilariak 
argazki batean. Argazkiaren erdialdean 

10 urteko neskato ilehori bat agertzen da. 
Marta Weiss judu eslovakiarra da eta ez-
kerrean Eva ahizpa dauka. Weisstarren 
itxura “ariarrari” esker, eta dokumentazio 
faltsua lagun, familia ez zuten 1944ko aza-
rora arte atzeman eta Auschwitzera bidali.

Marta Josef Mengeleren eskutan utzi 
zuten orduan. Injekzioak sartzen ziz-
kioten: “Batzuek guztiz zorabiatuta uz-
ten ninduten eta beste batzuek, minez 
iraulkatzen”. Mengelek, besteak beste, 
judutarren begi ilunak argitzeko esperi-
mentuak egin zituen. Martaren hitzetan, 
“zorte onekoak berehala hiltzen ziren, 
baina gainerakoak agonia luzea izaten 
zuten, itsututa eta minak janda. Eskerrak 
begi berdeak ditudan”.

Sobietarrak iritsi zirenean, Martak 
17 kilo besterik ez zuen pisatzen. Eta 
Eva ahizparen egoera are larriagoa zen: 
tuberkulosiak, tifusak eta disenteriak 
jota zegoen. Eta ziurrenik horrek salbatu 
zituen biak, Martak ahizparekin gera-
tzea erabaki zuelako, heriotza-tasa as-
koz handiagoa izan zelako Heriotzaren 
Martxan abiarazi zituzten 58.000 pre-
soen artean, esparruan geratu zirenen 
artean baino.

“Urtarrilaren 27a bigarren urtebe-
tetzat daukat. Egun hartan, soldaduak 
sumatu genituen urrutira, gero eta hur-
bilago. Haien uniformeetan izar gorriak 
ikusi nituenean konturatu nintzen ames-
gaiztoa amaitu zela, aske nintzela”. 

Greensboroko lauak

Duela 60 urte, 1960ko otsailaren 
1ean, Joseph McNeil, Franklin 
McCain, William Smith eta Cla-

rence Henderson unibertsitateko ikasle 
beltzak Greensboroko (Ipar Karolina, 
AEBak) Woolworth kafetegi segregatuko 
barrako eserlekuetan eseri ziren, debe-
katuta izan arren. Aurrez ondo prestatu-
tako ekintza zen, eta prentsari ere deitu 
zioten. Ezkerreko argazkia eta antzeko 
ekintzak berehala zabaldu ziren. Bihara-

munean, bezperako lauei beste 20 ikas-
le gehitu zitzaizkien, eta egun gutxiren 
buruan ekintzaile askok kalean geratu 
behar izan zuten, kafetegian ezin sartu-
ta. Uda horretan, Woolwortheko barran 
beltzei zerbitzua ematen hasi ziren, bai-
ta AEBetako hegoaldeko beste hainbat 
saltoki eta tabernetan ere. Eskubide zibi-
len aldeko borrokaren lehen mugarrie-
tako izan zen, Rosa Parks autobusean 
eseri eta lau urtera. 
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zure aktore ibilbidea Euskal 
Herritik kanpo hasi duzu. Bazenuen 
aurrez dejabu, Axut! eta Artedrama 
konpainiek egiten duten lanaren 
berri?
Ni nahiko satelitea naiz, eta nire lurrar-
tzea fasez fasekoa izan da. Txoministak 
(2015) web-saila egin nuenean oraindik 
ez nintzen Euskal Herrian bizi. Gero Po-
lonian izan nintzen eta handik bueltan 
erabaki nuen hemen bizi nahi nuela. Pau-
so logikoa zen ezagutzea zer egiten zen 
euskal antzerkian, ea gustatzen zitzaidan, 
zein korronte zeuden…  Lagun batek ahol-
katu zidan Arte Dramaren Aste Santuko 
laborategira joateko. Joan nintzen eta han 
ezagutu nituen Lipus, Fuchs anaiak… Itxu-
ra batean halako laborategiak baliatzen 
dituzte haien antzezlanetarako aktore be-
rriak aurkitzeko. Proposamen hau egin 
zidaten, eta orduan tokatu zitzaidan haien 
jardunaz kolpetik enteratzea.

Eta zein inpresio duzu orain, 
barrutik ezagututa? Harritu zaitu?
Onerako harritu nau ikusteak zeinen 
makinaria erraldoi eta zehatza duten. 
Horren guztiaren pieza bat sentitzea 
plazerez hartu dut, zeren zoritxarrez, 
oso zaila da aktoreak aktore lanetan ba-
karrik jardun ahal izatea. Normalean 
beste dena ere egin behar izaten dugu. 

Zaldi urdina-n gurekin lan egin duten 
profesionalak izan ditugu soinuan, jan-
tzitegian, argiztapenean… Hori guztia 
gurekin batera sortu da, guk sortzen ge-
nuenarekin batera, eta hori ez da batere 
ohikoa. Horrek ematen dizu maila, kali-
tatea, eta antzezlanaren geruza gehiago 
lantzeko aukera. Eta jartzen gaitu gu, 
langile bezala, eta bereziki antzerkia 
bera, bere mailan, dagokion lekuan.

Hona etorri aurretik Polonian 
egonaldi luzea egin zenuen. nola 
iritsi zinen hara?
Poloniakoa oso esperientzia aberasga-
rria izan zen. Kurtso bat egin nuen he-
men, eta bertako zuzendariak aholka-
tuta egin nuen Poloniakoa. Gai batzuen 
inguruan ari ziren esperimentatzen, 

EdurnE AzkArAtE, AktorEA

Antzerkiak gai deserosoak 
arakatzen ditu, 
baina helburua 

ez da pedagogikoa”

ezohiko ibilbidea duen 
aktorea da edurne Azkarate 
(Oion, 1993). Valladoliden 
egin zituen interpretazio 
ikasketak, baita lehen aktore 
lanak ere. Poloniako konpainia 
batean egonaldia egin zuen 
gero. 2017an, eta euskal 
antzerkiaren berri apenas 
izanda, bere ibilbidea euskal 
herrian jarraitzea erabaki zuen. 
bi urte geroago, Zaldi urdina 
antzezlana ari da taularatzen, 
dejabu, Axut! eta Arte dramak 
hirukoak osatzen duen 
egituraren babesean. 
50 emanaldi baino gehiago 
egingo dituzte. denbora izan 
du, baita ere, telebistan aritu eta 
aktore belaunaldikideekin batera 
bide propioa urratzen hasteko.

   lander arretXea bereziartua       dani blanCo
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eta ezer ulertuko ez zuen atzerritar bat 
behar zuten horretarako. Han antzerkia 
oso desberdin kudeatzen da, publikoa 
da, eta hiri eta herri handi bakoitzean 
konpainia bat dago. Futbol taldea bezala 
da: herri bakoitzean badute herriko tal-
dearen azken fitxaketen berri. Egunero 
daude antzokiak irekita, eta gizartean 
oso errotuta dago. 

Horrek bultzada handia eman zidan 
nire ogibidean sinesteko. Ingeniari edo 
mediku batek badaki ingeniari edo me-
dikua dela, nahiz eta lanik ez izan. Sor-
kuntzaren alorrean gaudenok ez dugu 
berme hori. Poloniakoa, zentzu horre-
tan, oso aukera profesional ona izan zen. 
Antzokia zen nire eguneroko lantokia, 
eta ordutegi finko bat nuen. Langilea 
nintzen. Hori oso ezohikoa da hemen.

Antzezlana amaitzean, tabernan 
egiten duzue hitzordua ikusleekin 
obrak sortutako gogoetak 
konpartitzeko.
Hori ederra da. Hasteko, jendea pixka 
bat gehiago geratzen da antzokian. Es-
koletan ere egon gara eta oso interesga-
rria izan da. Batzuek flipatu egiten dute 
inoiz ez dutelako antzerkirik ikusi, eta 
gustatzen zaie. Zehazki Zaldi urdina-ren 
helburua bazen mahai gainean gai bat 
jartzea, eta hori sozializatzea. Helburu 
zehatzik gabe, konklusio bat atera nahi 
gabe, baina hitz eginaraztea. Eta horre-
tarako tresna ona dira solasaldi horiek. 
Antzerkiaren ondorengo hausnarketak 
beti gertatzen dira, etxera bidean edo 
lagunartean, baina polita da antzokian 
bertan geratzea. Eta gozagarria da guk 

ere izatea parez pare jarri eta publikoa 
entzuteko aukera.

drogen mila aurpegiak jorratzen 
dituzue Zaldi urdina-n. Kaffka 
antzezlanean aldiz Gehiturekin 
elkarlanean aritu zarete. Antzerkia 
pedagogikoa izan daiteke? Edo 
gutxiespenez jartzen da etiketa hori?
Ez dut uste antzerki pedagogikoa egiten 
dugunik. Ez Kaffka-n eta ez Zaldi urdina-n. 
Kaffka-k badu target zehatzago bat, bai-
na ez da antzerki pedagogikoa. Etiketa 
hori, izatekotan, gerora dator. Norbaitek 
zerbait ikasi badu, edo ate berri bat ire-
ki bazaio… Arteak ez du inoiz hautatzen 
erosoak diren gauzak kontatzea. Joera da 
ertzak edo ezkutuan dauden pasarteak, 
tabuak edo min ematen duten gauzak 
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lantzea. Eta horren bitartez osatzen edo 
sendatzen da gizartea. Baina lan egiteko 
moduaren ezaugarri bat da hori, pedago-
gia hitza ez bezala. Helburua pedagogi-
koa balitz, ez ginateke toki berera iritsiko. 
Antzerkiaren funtsa ez da publikoari zer 
pentsatu behar duen esatea.

Zaldi urdina-rekin dozenaka 
emanaldi egingo dituzue. Horrek 
erakusten du publikoa egon 
badagoela?
Uste dut Zaldi urdina-ren atzean dauden 
konpaniez esan daitekeen gauza one-
netako bat hori dela: publiko bat sortu 
dutela. Eta hori da antzerkian dagoen 
gauzarik zailena. Are zailagoa sormen 
prozesua baino, diru-laguntzak lortzea 
baino edo programatzaile batek zure 
lana programatzea baino. Haien asmoa 
ez da, gainera, publiko hori monopoliza-
tzea. Kontrakoa: haiek euren alea jartzen 
dute, eta publiko horri zerbait eragiten 
badio horrek, eta horrek ekartzen badu 
beste antzezpen batzuk ikustera joatea, 
askoz hobe.

Ondo legoke gure belaunaldiari begi-
ra, ikusita zer datorkigun, guk ere gure 
publikoa sortzeko lana hartzea. Haiek 
badute haiena, hogei urteko lana eta 
gero. Baina horrek transmisio bat behar 
du. Batetik guk naturalki ogibidean egin-
go duguna, edo egiten ari garena. Bai-
na bestetik, publikoan ere oso zaila den 
transmisioa eman behar da. Hori ez da 
lehentasuntzat jotzen, baina bada.

Ardura hori zuena da, belaunaldi 
gazteagoarena?
Neurri batean bai. Erantzukizuna dauka-
gula iruditzen zait, gero gure erabakia da 
hartzea edo ez. Oso gozagarria da mota 
askotako jendearekin lan egitea, eta asko 
gozatzen da esperientzia gehiago duena-
rekin ikasten. Baina atentzioa jarri behar 
zaio, baita ere, gure belaunaldiari, gure 
gaiei, gure begiradari. Ezin dugu beti 
besteen errentetatik bizi. Uste dut be-
launaldi bakoitzak argi izan duela hori, 
eta unean-unean erantzun behar diela 
uneko behar horiei. Naturalki gertatzen 
den erabakia da. Guk lehenengo saiakera 
egingo dugu orain.

zertan ari zarete?
Bada denbora bat Amaia Irazabal, Mikel 
Ibarguren, Intza Alkain eta laurok elkar-
tu eta ideiak konpartitzen hasi ginela. Di-
ru-laguntza txiki bat lortu dugu pieza bat 
sortzeko, eta orain ari gara beste deialdi 
baterako prestatzen. Ikusiko dugu bidea 

egiten duen, eta horren arabera emango 
ditugu pauso batzuk edo beste batzuk. 
Baina niretzat positiboa da bere horre-
tan lau persona batzea, bilera batzuk egi-
tea, idazten hastea…

Adinaz gain, badago zerbait batzen 
zaituztena?
Batu gaituena gure belaunaldiari begira-
tu eta ahotsa emateko gogoa izan da. Hor 
barruan sartzen da euskal kulturgintzan 
espazio bat okupatzeko nahia, beste sor-
tzaile batzuekin saretzeko nahia, gauzak 
lehenengoz egiteko nahia… Dena ondo 
badoa eta ezer aldatzen ez bada, adibi-
dez, nik kanpo begiradaren papera bete-
ko dut lehenengo aldiz. 

Baditugu belaunaldi bezala etiketa 
batzuk kanpotik jarri dizkigutenak, eta 
etiketa horien jabe egin nahi dugu, eta 
horiek esploratu. Gure ardurak hartuz, 
baina jakin nahian, baita ere, zein pun-
turaino etiketa horiek datozen kanpotik 
begiratzen duenak gu ez ulertzetik, edo 
merezita jarri dizkiguten. 

Telebista egitea ere tokatu zaizu, 
Aulki jokoa saioan adibidez. Eroso 
zaude aurkezle paperean?
Bertsozale Elkartetik etorri zitzaidan 
proposamena. Ezagutzen ditut eta bazu-
ten nire ibilbidearen berri. Nik aurkezle 
pertsonaia sortu behar izan nuen. Oso 
inportantea izan zen adibidez, betau-
rreko batzuk jantzi eta horiek manten-
tzea. Maskararen parte zen hori. Edurne 
arrunta eta Edurne aurkezlea bereizte-
ko modu bat. Molde hori sortu eta gero 
edukiz betetzen saiatu nintzen. Zaila 
izan zen, baina oso interesgarria.

Autentikoak saio polemikoan ere izan 
zinen kolaboratzaile...
Hori beste kontu bat da. Zuzenekoa zen 
eta ez genuen entsegurik egiten. Ez zen 
erraza. Bazegoen errotulu bat nire izen 
abizenekin, baina gidoia ez zen nirea, gi-
doilari lan-taldearena baizik. Hori ez da 
erosoa. Ez nuen denborarik izan argitzeko 
zein neurritan egin behar nuen niretik, 
edo ea pertsonaia bat eraiki behar nuen 
hor ere. Nahiko estresagarria egin zitzai-
dan zentzu horretan. Baina oso azkar bu-
katu zen. Denbora gehiagorekin akaso lor-
tuko nuen horretara egokitzea.

Publizitate lanak ere egin dituzu. 
Prekarietateak behartzen zaitu 
baiezkoak ematera, edo gustatzen 
zaizu beste gauza batzuk probatzea?
Gauzak probatzea gustatzen zait, oso abe-
rasgarria zait pertsonalki zein profesio-
nalki. Baina hori bezain egia da barneratu 
dugula denari baietz esan beharra. Eta 
halaxe gabiltza, beti  solapatzen zaizkigun 
proiektuekin, jai-egunik gabe. Ez daki-
zunez langabezia noiz etorriko den, beti 
baietz esan behar da. Orain hasi naiz nire 
buruari planteatzen agian ezetz esaten 
ikasi behar dugula, eta ezetz esanez gero, 
ez gaizki sentitzen, edo ez sentitzen auke-
ra bat galdu duzula. Ateak ixtearen kontu 
horri beldurra galdu behar diogu. Baina 
ez da erraza, akaso beldur horrek ere ba-
duelako egiatik zerbait. Aktore zaharrek 
aurrezteko esaten digute, badaezpada 
hori ere.

Aktoreei bezala, ez ote den gero eta 
alor gehiagotan gertatzen gauza bera...
Dudarik gabe. Akaso gehienok gaude ho-
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rrela, elkarri zeharka begiratzen. Badaez-
padakoen dinamika horretan. Nik nire bu-
ruari planteatu diot: zuk horrela bizi nahi 
duzu? Zer ordutegi daukat nik? Ez daukat 
ordutegirik, beraz ez daukat denbora li-
brerik. Nire lan-egunak ez du hasiera eta 
amaierarik. Ni naiz nire nagusia, nire idaz-
karia, deiak jasotzen dituena… Askatasu-
naz hitz egiten dugu, baina askatasunak 
beste aldea ere badu, batez ere hautatua ez 
bada: lana eta egonkortasun falta.

zinerik ez duzu egin. Baduzu gogorik?
Gustatuko litzaidake, bai, asko. Baina ez 
dakit zinea egiteko zinea egitearen bi-

dean jarri behar dudan nire burua, eta 
horri denbora eskaini, edo besterik gabe, 
iritsiko den zerbait den. Badut gogoa, nire 
ogibidearen parte delako, probatu nahi 
dudalako, beste sortzaile fazeta batzuk 
elikatzeko, ikasteko… Baina egia esan, 
nire kasa nabil. Horretan kezkatzen has-
ten baldin banaiz, edo tematzen banaiz 
bide bat diseinatzen, gero frustratzeko 
aukera handiak ditut. Nik ez dauka bi-
deo-bookik, ez argazki profesionalik, ez 
agenterik. Ni noa, soil-soilik, noan tokie-
tara. Casting batzuk egin ditut eta inte-
resgarriak izan dira, baina oraingoz ez da 
suertatu. 

Instagramen jarraitzaile asko izan 
behar omen da ekoizpen handietan 
lan egiteko.
Orain ari naiz zalantzan, ea egingo du-
dan edo ez, ea pertsonaia publikoa naizen 
edo ez, ea onuragarria izango den nire 
lanerako edo ez... Eta hala balitz ere, prest 
nago nire denbora horretan jartzeko? Ba-
daude gauza batzuk egiten ez ditudanak 
denbora faltagatik, eta horretan jarriko 
naiz? Ikusgarritasunaren gaian azpimul-
tzo asko dago, eta hori bada bat. 

Zergatik jende bati interesatu behar 
zaio nire aurpegirik onena? Nik lehen 

gehiago irakurtzen nuen. Orain ordu eta 
erdi duzunean, pelikula bat ikusi beha-
rrean ikusten dituzu cup-cake batzuk, ae-
robik saio bat, zeinek surfeatu duen olatu 
erraldoi bat, zure ezagun urrunek zer egin 
duten, ea paseo bat eman dioten txaku-
rrari… Gure denbora pixka bat aberastu 
behar dugu. Tontotzen ari gara. Eta ondo 
iruditzen zait, eskubidea daukagu, baina 
makabroena da ez dela gure hautua. Hala 
saldu digute baina ez da gure hautua. 

nekatuta zaude Oiongoa zarela 
azpimarratzen dugula ikusteaz? 
Exotikoa balitz bezala?
Nire izaerarengatik, nire energiagatik, edo 
naizen horregatik ni banaiz exotikoa edo 
desberdina edo berria, ados. Ez zait axola 
berriaren esperientzia bizitzea, eta go-
zagarria ere izan daiteke askotan. Baina 
Oiongoa izateagatik bada, asperdura bai-
no gehiago galdera bat eragiten dit: galde-
tzen duen hori zenbateraino atera da bere 
herritik? Zaldi urdina-rekin ere entzun 
dut: zein ondo hitz egiten duen euskaraz 
Oiongoa izateko. Bagara batzuk perife-
riaren euskalduntasunaren eta ikusga-
rritasunaren alde egiten dugunak. Uste 
dut nire eginbeharretako bat ere badela 
espazio hori okupatu eta aldarrikatzea. 

Denari baietz esan 
beharra barneratu 
dugu. Beldurra 
galdu behar diogu 
ateak ixtearen 
kontu horri”
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 liburua

T xema Garcia-Vianaren nobela 
honetako istorioak 36ko Gerran 
kokatzen dira. Pertsonaiak kla-

se sozial, genero, ideologia politiko eta 
ogibide ezberdinetakoak dira, eta Pen-
taedroa izeneko proiektu kulturalak 
biltzen ditu guztiak. Narratzaile oroja-
kile batek haiengan fokalizatuz eraiki-
tzen ditu kontakizunen arteko zubiak; 
hala ere, narrazio-ildo bakoitza hain 
da beregaina eta ezberdina, ezen ba-
tzuetan narratzailea aldatzen dela di-
rudi. Egitura narratibo etenak irudipen 
hori indartzen du, nobela bat bainoago 
ipuin bilduma bat irakurtzen ari garela-
koa. Amaieran argiago antzematen zaio 
nobelaren formari, eta kontakizunen 
arteko loturak argitzen dira. Orduan 
nabarmentzen da bereziki gerraren ab-
surdoa, fronteko erresistentzian luzaz 

aritu ondoren, garaile irteteko bizitza 
jokoan jarri eta azken ekintzak zentzu-
gabekeria hori agerian uzten duenean, 
hain zuzen.

Egituraz gain, nobela honen lorpen 
handi bat dikotomietatik ihes egiten 
duten pertsonaiak sortzea da: anarkis-
ten eta komunisten arteko liskarrak, 
Errepublikako gobernuaren ustelke-
riak, gudariaren irudikapen arbuiaga-
rria, milizianoen eta gudarien arteko 
harreman gatazkatsua, eta abar. Fran-
kisten bandoan ere badira botere-ha-
rremanak, falangistek erreketeen gai-
neko nagusitasuna erakusten baitute. 

Kontakizun bakoitzak protagonista 
bat du, baina haren ondoan gatazka era-
gingo duen beste kideren bat ageri da: 
Jaime-Sebastian, Pauline-Alberto, Jo-
xe-Gabriel, Inaxio-Manuel eta Eva-Joan. 

Ez dira bata bestearen ifrentzu, baina 
haien arteko erlazioak ardazten du ger-
taeren norabidea. Muturreko egoeretan 
batak bestearengan konfiantza izatea 
ezinbestekoa da, baina traizioek ezus-
teko bat baino gehiago dakarte. Bestal-
de, nabarmentzekoa da protagonistek 
antzerki-proiektuan jarritako ilusioa. 
Gerrak zapuztutako proiektu kultural 
horrek, ordea, egoera jakin batzueta-
tik salbatzeko bidea errazten die hein 
batean, antzezpenaren bidez heriotza 
saihestera heltzen baitira. 

Nobela interesgarria da, Irun Saria 
lortu duena. Baditu pasarte indartsuak, 
narratzailearen iruzkin ironikoak eta 
sorpresak. Haatik, zenbaitetan, harri-
dura bilatze hori sinesgarritasunaren 
kaltetan gertatzen da, eta kasualitate 
handiegiak bihurtzen dira ezusteko. 

Bost aurpegiko  
narrazio dramatikoa

  amaia serrano mariezkurrena

PentaedrOa
txema garcia-viana 
eLKAr, 2019
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 musika

Opera bat programatzea ez da tonta-
keria. Mila elementu, detaile, tekni-
ka, profesional, artista, koordinatu 

behar dira emaitza ez bakarrik ona eta 
doia lortzeko, baizik eta exijentea den pu-
bliko bat sorgintzeko. Eta Wagnerren obra 
bat denean hau guztia ehunekin biderkatu 
egiten da, konpositore honen operak kon-
plexutasun handiko produkzioak dira eta.

Horrexegatik, zalantzarik gabe esan 
behar dugu OLBEk benetan asmatu zue-
la Der fliegende Holländer (Holandar al-
derraia) produkzioa antolatzean. Izuga-
rrizko protagonista izan genuen, baina 
horrez gain, inguruko pertsonaiak ere 
maila gorenekoak suertatu ziren.

Obra ederra da, Heinrich Heineren 
lan batean oinarrituta. Erromantikoa eta 
guztiz tragikoa. Bi pertsonaia “botere-
tsu” aurkezten ditu maila psikologikoan 

zein interpretatiboan: holandarra, bari-
tono batentzako paper bat, estreinaldi 
garaian batere ohikoa ez zen tesitura bat; 
eta Senta, erredentzioaren gaiaren ikur 
argia, beti Wagner obsesionatu zuena. 
Izan ere, obraren gai nagusia maitasuna-
ren bidezko erredentzioa da.

Esan bezala, interprete onenak izan 
genituen. Gaur egun entzuten den holan-
dar mediatikoena izan zen protagonista: 
Sir Bryn Terfel galestarra, bere baliabi-
deekin bat zetorren ikuspegian: barnera-
tzerik eta barruratzerik gabe, orkestra-
ren intentsitatearen parekoa, eta emari 
handiko ahots zabal eta adierazkor ba-
tean, sotiltasunetik urrun. Halere, ba-
tzuetan sorpresa hartu genuen une de-
likatu eta sentituak adierazi baitzituen. 

Kontraste horrek –pasarte batzuen ia 
laztan ikaragarriaren eta beste batzuen 

ia animaliaren oldarkortasunaren arte-
ko txandakatze horrek– eraman zuen 
Terfel pertsonaia bat birsortzera, zeina 
atsegin baitugu, bere sufrimenduagatik, 
bere gizatasunagatik; baina, aldi berean, 
bere elementu deabruzko eta basatiaga-
tik, hunkitzen gaituena.

Laburbilduz, Terfelek Holländer 
ahaztezina egin zuen. Bere ondoan, Ma-
nuela Uhl soprano alemaniarrak, Senta-
ren paperean, ahots distiratsu eta kolo-
retsua erakutsi zuen. Eta, horrez gain, 
naturaltasunez mugitu zen eszenato-
kian. Wilhelm Schwinghammer baxuak 
oso interpretazio teknikoa egin zuen, 
ñabardura gutxi azalduz, baina guztiz 
dotorea. Kristian Benedikt tenorea, Itxa-
ro Mentxaka mezzoa eta Roger Padullés 
tenorea fin eta adierazkortasunez aritu 
ziren baita ere. Benetan ondo. 

  montserrat auzmendi del solar

Terfel holandar irmoa

Wagnerren  
Der fliegenDe 
HollänDer 
bilbaO Orkestra sinfOnikOa
bilbOkO OPera kOrua
easO abesbatza
euSKALdunA JAureGIA. 
urTArrILAren 18A.  

zuzendariak: Pedro halffter eta boris dujin. Gorka miranda. Guy montavon. bakarlariak: 
bryn Terfel (baxu-baritonoa), manuela uhl (sopranoa), Wilhelm Schwinghammer (baxua),  
Kristian benedikt (tenorea), Itxaro mentxaka (mezzoa) eta roger Padullés (tenorea).

bryn terfel baxu-baritonoa.
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L umik eman digu neguko haize eta 
hotzari aurre egiteko aukera. Itzal 
zikinak lan berria aurkezten ari-

tu dira Orbeleko lagunekin, aretoa erdi 
bete erdi hutsik zutela. Bertaratu ez di-
renen kalterako. Zoragarria izan da.

Nahia Zubeldia proiektu askotan iku-
sia dugu, eta 2016an Manu Matthysekin 
batera Lumiren lehen EPa kaleratu zuen. 
Zubeldiaren kantetan oinarriturik egin-
dako pop atmosferiko ederretik jauzi 
itzela egin eta estilo propioa sortu dute 
azken lanean: sintetizagailu modularrak 
oinarri eta ahots efektuak eta gitarrak 
gehituz. Lumi orain unibertsoa da.

Bikoteak aztitik ere badu. Sorginkeria 
bezala harrapatzen zaituzte Zubeldiaren 
ahots ederrak eta Matthysen sintetiza-
gailuen munduak. Ahotsa grabatu eta 
loopeatu ere egiten dute, efektuak gehi-

tuz, eta miraria lortzen dute: Zubeldia-
ren ahotsa biderkatzea.

Modularren mundua ezagutzen ez 
duenarentzat, uhinak manipulatuz, bi-
derkatuz eta efektuak gehituz sortzen 
den sintetizagailua da, moduluak gehi-
tu egiten dira eta aurrez konexiorik ez 
dagoenez, musikariak berak egin behar 
ditu. Honek musika elektronikoari le-
poratzen zaion “faltsutasuna” apurtzen 
du. Izan ere, nota bakoitza momentuan 
erregulatu behar da. Eta jakina da: “Ez 
zara inoiz bi aldiz ibai berean bainatzen”.

Bidaia egitea erraza da beraz, soinu 
eta arpegio mundu oso bat irekitzen bai-
ta, intimitatetik trantzera igaroz. Erre-
pertorio motzean estilo eta paisaia uga-
ritik pasa da bikotea, baina haria galdu 
gabe. Une oro hegan egiteko bitartekoak 
eskainiz ikusleari.

Sekuentzia elektronikoetan gehiegi 
harrapatuta geratzeko arriskuak Lumi-
ren letra zoragarrietan arreta ez jartzera 
eraman zaitzake. Eta merezi dute: “Egu-
nez baztertuak ateratzen dira. Mainguak, 
itsuak, zaurituak, estatua perfektuen 
itzal zikinak”. Orratz begietatik sartzen 
ez den munduari egiten diote kantu.

Biriatuko mugak murru kulturala di-
rudi, 50 kilometroko distantzia atzerria 
balitz bezala. Kataluniatik antzeko for-
matuak bilatzen dituzten artistek onar-
pen eta zirrara handiagoa lortzen dutela 
iruditzen zait. Harribitxia da Ipar Euskal 
Herriko eszena. Eta zaintzea komeni.

PD: Orbelekoek gitarra eta sintetiza-
gailuen bidez anbientez jositako itze-
lezko kontzertua eman zuten. Murgil-
tzeko eta bidaiatzeko beste unibertso 
eder bat. 

    Xalba ramirez

Hegan egiteko, Lumi lumi 
hurrengO emanaldiak:
Otsailak 1 donostia, Añorga.
martxoak 13 Azpeitia, Arkupehotsak.
apirilak 14 basauri, maz.
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Bertso-zopa

Gurutzegrama ebazpenak

ezker-eskuin:

1. hildakoa, hilotza. argazkiko krustazeoa. 
2. Oroitzapen, oroimen. 3. eginkizun (alderantziz). 
une. 4. Agur. zu. 5. Auzitegi nazionala. Larruak. 
6. energia elektrikoaren banaketarako erabiltzen 
den hari. Alderdi karlista. 7. Liburu, partitura 

eta kidekoak gainean jarri eta erosoago 
irakurtzeko erabiltzen diren euskarriak. 
8. ugari. ero.

gOitik behera:

1. hondar. 2. mesprezuzko hitza. 
3. haurren hiztegian, lo egin. 
Presio-unitate. 4. nagi. Jauzi. 5. Atsegin, 
gozamen. 6. erromesaldia. euskal 
diskoetxea. 7. unnilpentioaren sinboloa. 
Tonto. 8. Liskar. 9. Afrikar. 

Inoiz edo behin bonolota
ta astero_______

Lagun Onak ta Anaitasuna
bertsolaritza bestela

________sartzen nuen txanpona
ezin zelako ______

eta gaur hemen sei pantailekin
zabalduko dute gela

seguru nago hemen norbaitek
_________duela. (bis)

esaten dute “_______ da
euskaldunaren kultura”

hala izango da baina heldu arte
ni heldu nintzen______.

norberarentzat zoramena da
etxekoentzat tortura

publizitate publikoa ta
dena dator apustura
_______egiten dute

gure gaitzaren _______. (bis)

zergaitik dauzkat hankak dardarka?
zergaitik nago hain mehar?
zergaitik izan ditut lagunak

eta etxekoak________?
Pedagogia eta hezkuntza

dabil liburuetan zehar
baina hau ez dute ___________nahi

ta ______dago lehertzear
ta inork ez badu kontrolatu nahi

ba neu kontrolatu_____. (bis)

ukbErri

Osatu Amets Arzallusek 2018an Azpeitian botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, 
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke.
Gaia: Jokoak gaixoturik egon da Amets. Orain, ludopatia gainditzen ari da. Gaur Azpeitian 
ireki behar duten apustu etxearen aurkako kontzentrazioan dago.

G A L T Z E A R B S M P A N H
K O N T R O L A T U Z K A M F
F J V K I N I E L A G O H A D
D M L V S A F I P L A N T K F
G H J C D O S R A C A T A I J
A R U T N U P D A U N U S N J
T M V I L R Z V T H O R H A H
R N D R M U N S B V E A S N Z
Z J V A B O U V P L C B Z F G
T N J B R P N E A S J A F S U
B V A A A N A J P V J P A F A
J J Z Z J J V B E N V V A D F
A U T I U U I S L E C I M S O
H L I K O H N L A M T E B R N
A E A O A O I Z O G E N T L U
B R G E C E A U U T M Z N P T
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Erraza

zaila

Sudokua

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

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

Erraza

zaila

215437896
379618425
864529173
523786914
481953762
796142358
958361247
637294581
142875639

716842953
328596147
954731628
587614239
632958714
149273586
261489375
473165892
895327461

esker-eskuin:
1. Hila, buia, 2. oroipEn, 3. 
nal, lipar, 4. diosal, Hi, 5. 
an, azalak, 6. kablE, Eka, 7. 
atrilak, 8. naro, zoro.  
goitik behera: 
1.Hondakin, 2. iraina, 3. 
lolo, bar, 4. ai, salto, 5. 
plazEr, 6. bEila, iz, 7. unp, 
lElo, 8. aHakar, 9. aFrikako.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2
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5
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7

8

Hans HillEwaErt
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“zertarako sortu?”, hori da 
etengabeko galdera. 
zein da zure erantzuna?  
Gizakiak etengabe galdetzen dio bere 
buruari zer demontre egiten duen he-
men, zertara etorri den, eta berezi-
ki, heriotzarena da galdera nagusia. 
Horretan guztian badago tristezia eta 
malenkonia kutsu bat. Niretzat, sor-
kuntzak balio digu galdera horiei bide 
berriak aurkitzeko. Sorkuntzarekin, 
errealitate paraleloak eraikitzen di-
tugu, alegiazkoak, ulertu ahal izateko 
zer garen, zerk egiten digun min, zerk 
eramaten gaituen aurrera. Min eta 
malenkonia horren guztiaren gainetik 
badago paradoxa handi bat: nahiz eta 
ez jakin bizitzara zertara gatozen, eta 
nahiz eta jakin heriotza hor dagoela, 
etengabeko nahi bat dugu bizitzeko. 
Sorkuntzak nahi hori goresten du.

Horrek, neurri batean, artearen 
balio eraldatzailera garamatza. 
Sarri eskuinari leporatu ohi 
zaio sentsibilitate eza, baina 
ezkerrean, ba al dago balio horren 
kontzientziarik?
Oso galdera interesgarria da, asko-

tan mahai gainean jartzen ez dena. 
Uste dut ezkerrak, Euskal Herrian 
bereziki, baduela zor bat sorkuntza-
rekin. Askotan, ezkerretik defenda-
tzen dira diru publikoaren erabilpen 
orekatua eta justifikatua, eta aitzakia 
edo konplexu horren pean, emaitzak 
behar izaten dira, eta horiek kapi-
talismoaren logikan daude eraikiak. 
Oso gauza sinpletan ikusten da; ezke-
rrak udalak gobernatzen dituenean, 
esaten da: “Igo dugu kulturarako 
aurrekontua.” Ja. Baina zer ari gara 
programatzen, zer motatako kultur 
sorkuntza ari gara sustatzen?

zer sustatu beharko lukete?  
Sinboloen kodeak definitzen du kul-
tura jakin bat. Sorkuntzak sinbolo 
kode horiek kodifikatu, deskodifika-
tu, zalantzan jarri eta berriak erai-
kitzen ditu. Ezkerrari, gobernatzean, 
kontraesana sortzen zaio: politika 
ekonomikoa oso argia da agian, bai-
na alor sinbolikoan eragiten ez den 
bitartean ez da eraginkorra. Ezke-
rrak onartua du artearen logika ka-
pitalista; pentsatzen da artean egin-
dako inbertsioak etekin ukigarriak 

arteak erdibitua
"Iruñean jaioa eta hazia. hiri buruzagikoa, 
nongotarra zaren izategai bilakatzen de-
nean. San fermin festen zale amorratua. 
#zezenketarikez! barrea eta negarraren 
arteko tribunan bizi naiz. Antzerkia. mar-
goa. Pintura edo gorputza, biak lanabes 
–erdibiturik bizitzea ez da gauza batere 
xamurra–. biak ala biak, bidea topatzeko. 
bidean ni naizen hura aurkitzeko. Ideiak 
bueltaka buruan, hauek ukigarri bilaka-
tzerako ileurdinak agertuta. zer naizen, 
nor naizen agian jakin gabe".

margoaren eta antzerkiaren artean bizi da Oier zuñiga 
(Iruñea, 1986), barrurako bidaia gisara baliatua bata, 
erritu kolektibo modura bestea. euskal herriko oholtzaz 
oholtza dabil azkenaldian, Zaldi urdina antzezlan 
arrakastatsuan aktore, eta berea da azken durangoko 
Azokako kartela ere. unean uneko adierazpideaz harago, 
eraldaketarako tresnatzat du sorkuntza, errealitate berriak 
eraiki eta alor sinbolikoan eragiteko gai den jarduntzat. 
Orduan da sorkuntza arte, eta ez entretenimendu.

S O r K u n T z A  b OT e r e

Oier Zuñiga

  ander perez       josu santesteban

“ezkerrak, euskal 
herrian bereziki, zor bat 
du sorkuntzarekin”



Otsailak 2, 2020

argi-kontra І 53

eman behar dituela, eta epe laburrean. 
Neurgailu berririk ez badugu erabiltzen, 
sorkuntza dekorazioa izatera pasatzen 
da: goazen progamazioan zerbait alda-
tzera, jarriko ditugu gai sozialak ukituko 
dituzten gauza batzuk... Goxokiari pape-
ra etengabe aldatzea da hori.

Zaldi urdina hortik aldentzen da?
Uste dut parte batean hortik ateratzen 
dela, enfasi handia jarri diogulako zer eta 
nola kontatu horri. Bat-batean, erokeria 
bat zena –euskarazko antzerki produk-
zio bat, zazpi aktore, hogeitik gora per-
tsona lanean, ia bi urteko lana–, errea-
litate bilakatu dugu. Noski erabiltzen 
dituela kapitalismoaren mekanismo ba-
tzuk, adibidez, finantzazioa. Baina uste 
dut gailentzen dela nahi bat: goazen gu 
egiten gaituen historiaren zati bat be-
rreskuratzera. Eta horrekin alor sinboli-
koa ukitzen ari gara, ari gara ahanzturan 
zegoen errealitate bat erreskatatzen, gu, 
euskal komunitatea, eraikitzen gaituena. 
Nola eta teatroaren bidez, bere liturgia-
rekin: hor sinbolo guztiak bilakatzen dira 
beste gauza bat, arrazoia gailentzen duen 
zerbait. Eta hor dago sorkuntzaren fun-
tsa eta muina.

Hor dago obra izaten ari den 
arrakastaren gakoa?
Bai, parte batean bai. Kristoren lana dago 
atzean, eta ibilbide bat ere badago, hiru 
konpainia hauek dutena. Baina fenome-
no bat izatera salto egiteko gakoa hain 
zuzen hori da: liturgia horretan zerbait 
gertatzen da, deitu diezaiogun magia, 
eta horrek eragina du bertaratu direnen 
emozio indibidual eta kolektiboetan. Ni 
banoa antzokira, eta ez naiz ateratzen 
sartu naizen gisan. Hori da gakoa. Eta 
hori lortzen ez badugu ez da inoiz artea 
izanen, entretenimendua izanen da. Eta 
ongi dago, neronek ere entretenimen-
dua egin dut askotan. Baina beste alor 
batean kokatzen da.

zure obran konstante bat da 
iruditegia berritzeko premia. Orain 
artekoak ez dizu balio.
Motxila eta itzal bat baditugu, eta hori 
ezagutzea eta presente izatea oso inpor-
tantea da. Nik duela gutxi berrirakurri 
dut Oteiza, eta bat-batean, ikusten di-
tuzu ideia batzuk gaindituta egon dai-
tezkeela, baina beste batzuek erabateko 
gaurkotasuna dutela, nahiari eta bulka-
dari dagokionean. Uste dut oso inpor-

tantea dela jakitea nondik gatozen, hori 
ere bagara;  zalantzan jartzen dudana da 
hori bakarrik ote garen.

zer bakarrik?  
Zalantza dut, euskal komunitateaz ari 
bagara, edo Euskal Herriaz proiektu 
politiko bezala, bakarrik ote garen iku-
rrina bat, lauburu bat eta aurresku bat. 
Edo trikiti bat edo... jarri nahi dituzun 
hitz guztiak. Eta hori ere bagara. Baina 
subjektu politiko bezala, iruditzen zait 
sinbologiaren eta iruditegiaren berro-
satze bat beharrezkoa dela. Nik kezka 
hori dut, eta konpartitzen dut, baina ez 
diot soluziorik aurkitu. Ez dut makiltxo 
magikorik.

Bide horretan, zertan laguntzen dizu 
antzerkiak, eta zertan margoak?
Bakoitzak berea ematen dit. Hori da sor-
kuntzaren paradoxa: hizkuntza artistiko 
ezberdinak erabilita ere, abiatzeko oru-
bea berdina da. Egia da margoak badue-
la niretzat intimotik zerbait, niretzako 
margotzen dut, nahiz eta gero beste ba-
tzuk ikusi; badu introspekziorako nahi 
handiago bat. Antzerkia, aldiz, erritual 
kolektibo bat da. Nik biak behar ditut. 

"ustE dut oso inportantEa dEla jakitEa nondik gatozEn, Hori ErE bagara;  zalantzan jartzEn dudana da Hori bakarrik otE garEn".
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bidali zurE Harrikadak: beranduegi@argia.eus

sarean arrantzatua

Beste ustelkeria kasu bati esker,
EAJk 6 puntu irabazi ditu inkestetan

EAJk irabaziko lituzke Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako hurrengo hauteskunde au-
tonomikoak Gizoker etxeak urtarrilean 
egindako inkestaren arabera. Alderdiko 
hainbat kidek diru publikoa beraien en-
presetara desbideratu zutela argitaratu 
ostean egin da inkesta, eta aditu guztiak 
bat datoz: faktore horrek EAJren alde-
ko boto-asmoan eragin positiboa izan 
du. “Osakidetzako iruzurrarekin ikusi 

zen, De Miguel auziarekin ere bai; eta 
Alonsotegi, Balenciaga edo Montairekin 
ere gauza bera: ustelkeria non, botoen 
gorakada han”, azaldu du Iker Listorre-
ta soziologoak. Tendentzia hori ez da 
oharkabean pasa EH Bildurentzat eta, 
ahal duten neurrian, gobernatzen duten 
lekuetan “pixka bat eskuluzeago” izaten 
saiatuko direla adierazi diote koalizioa-
ren gertuko iturriek Beranduegiri. 

Greta, herria zurekin

zer duzu eñaut?

@josukristo

Loreak ez dakienez euskaraz irakur-
tzen, Gasteizko Udalak “ur-mozketa” 
bat iragarri arren dutxa beroa hartzen 
hasiko da, banku bat “margotu berria” 
dagoela ohartaraztean bertan eseriko 
da, “ez igo tranbiara hura martxan da-
goen bitartean” oharra irakurrita tran-
biaren atzetik korrika joango da, eta 
“kontuz, txakurrak” seinalea ikustean 
saltxitxoi bokata bat jateari ekingo dio. 

Eta, bistan denez, Gasteiz bezalako 
hiri euskaldun elebakar batean, oz-
topo urbanistiko handia da hori. Ho-
rregatik, Beranduegik bat egiten du 
Lorea bezalako herritar marjinatuen 
eskubideen alde Ignacio Gallo-Ancho 
Arabako PPko buruak sustatu duen 
PPL Pin Parental Lingustikoarekin, 
denok dugulako eskubidea dutxa be-
roa askatasunez hartzeko. ez eTSI, euTSI LOre!

Beranduegi, Lorea gasteiztar 
baztertuaren alde
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Euskarazko 
Komunikazioaren 

Sariak

Kazetaritzan eta 
komunikazioan urtean 
zehar nabarmendu 
direnen sari banaketa 
jarraitzeko aukera 
izango da 16:00etatik 
aurrera argia.eusen.


