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Ametzagaiña taldeko kidea da Argia
honako enpresekin batera:

Umorea, jolasa eta mamia
Itsaso Zubiria
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“Egiten dudana jendeari
iristea nahi dut”
Gorka Erostarbe Leunda
42 І kultura i "lur eta amets" filma

“Euskal Herriko historia,
a zer abentura!”
Gorka Peñagarikano Goikoetxea

Doan eta libre

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

ARGIA HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNTZEN DU:

Ekonomia sozial eraldatzailearen
sareko kide gara

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuek lizentzia hau ez izatea.
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4 І SAILAREN IZENA

Otsailak 9, 2020

SAILAREN IZENA І 5

Mugarri
"Greba honen alderik politena da jubilatuokin batera gazteak, feministak, sindikalistak-eta elkartu izana", aipatu zuen pentsiodunen mugimenduko ordezkariak
Zumaiako manifestazio amaieran. Mugarri polita izan da U30 greba zentzu horretan. "Sektorial" etiketa malapartatua gainetik kendu eta kalearen erdigunea
hartu du aldarrikapen askok. Berriz ere praktikan erakutsiz, askoren arteko
amalgamak lanbrotu baino aberastu egiten duela kapitalismoarekiko alternatiba.
DANI BLANCO

AXIER LOPEZ
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6 І PANORAMA
#U30GREBAOROKORRA

Horrelako egunek
balio dute gure herriak
sakonago ezagutzeko.
Egunerokoan non uzten
dugun dirua. Orain hobeto
dakit nori erosi bihar ogia,
non hartu kafea, non egin
erosketak

@eeizagirre

@julentelle

dani blanco

“Gure Kasa”ko aurkezleok
greba deialdiarekin
bat egin dugunez, ETBri
eskatu diogu gaur
gure programarik ez
emititzeko. Hala ere,
ematen ari dira. Baina
ez gure izenean. Ba hori,
greban gaudela

Milaka lagunek
babesturiko greba
argia

Hondarribia: ez da
egun normal-normala
(kiroldegia itxita, hainbat
denda eta taberna ere bai),
baina komertzio eta ostatu
asko irekita ikusi ditut,
“Zaldunborda gelditu”
jarrita daukatenak
tartean. Bada jendea
zuzenean izorratua ez
bada deus egiten ez duena

@gorka_bm

Kutxabanken aurrean
ekintza egin dute
hainbat herritarrek

@U30lasarte

E

uskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak deituta, urtarrilaren 30a greba orokor eguna izan da Hego Euskal
Herrian. Milaka lagunen babesa izan du grebak, bizitza duinak erdigunean jartzea aldarri. Eskubide Sozialen
Kartak berak egindako balorazioan, ziurtatu dute greba
arrakastatsua izan dela: “Zubiaurre eta Urkullu jaunei
esan behar diegu milaka lagun greba egitera atera direla
eta gauzak aldatzen ez badira grebak behar-beharrezkoak
izango dira”. 145 piketetan aritu dira 10.000 lagun baino
gehiago eta plataformak gogor salatu du zenbait tokitan
grebalariek eta manifestariek izan dituzten erasoak, hala
nola Durangaldean eta Iruñerrian, baita Gasteizen pikete
feministak “pairatutako karga eta irain matxistak” ere.
Grebaren jarraipenari dagokionez, lurraldeen arabera
“heterogeneoa” izan dela ondorioztatu dute, baina denetan “garrantzitsua”, industrian esaterako –enpresa gehienetan “gutxienez” %30etik gorakoa– eta “goiz erdian
ikusi da Hezkuntza eta gainerako zerbitzu publikoek,
baita merkataritzaren zati handi batek grebarekin bat
egin duela”. Hala, euren esanetan “batasunaren” greba
izan da eta lortu dute borroka transbertsalak elkartzea.
Aldiz, EAJrentzat “protestaren jarraipena oso mugatua izan da, bai sektore publikoan bai pribatuan”, eta
“porrot” gisa izendatu du mobilizazio eguna.

145.000 lagun manifestazioetaN
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Eguerdian, 145.000 lagun elkartu dira lau hiriburuetako
manifestazioetan. LAB sindikatuak eman dituen datuen
arabera, Bilbon 50.000 lagun batu dira; Iruñean eta Donostian 35.000 eta Gasteizen 25:000 pertsona. Herrietako
arratsaldeko mobilizazioetan ere, milaka lagun elkartu dira.

Argia.eus-en,
U30 Greba
Orokorra
kanalean aurkituko
duzu informazio
zehatzagoa.
Besteak beste,
hiriburuetako
kronikak:
Bilbo
Amaia Lekunberri
Ansola: “Kaleak
erantzun egin du”
Donostia
Onintza Irureta
Azkune: “Guretzat
199. greba eguna da”
Gasteiz
Zigor Oleaga:
“Hotz hasi,
bero-bero amaitu”
Iruñea
Xabier Letona:
“Klasea, lurraldea
eta aliantza berriak”

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

ez hanka ez buru

H.

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

I

ñaki Uriarteren eguneroko jada mitikoak ezagutzen dituenak jakingo du: tipoak badu leku kutun bat, erlaxatzeko,
ihes egiteko: Benidorm. Benidorm, sinpatikoa zait, batez
ere Rafael Chirbesen Mediterráneos saiakera bilduma irakurri
nuenetik. Are gehiago Uriarterenak leituta: “Berriz egon gara
Benidormen, astebete. Berriz oso ondo. Han beti sentitzen naiz
lasai eta buruargi. Ia ezer egin gabe. Ez dakit zer gertatuko litzatekeen denboraldi luze bat emango banu. Edonola ere, ona
da halako leku bat izatea”.
Kontrastean, zera diosku jarraian: “No sé estar en S.S.”. Ez dakiela egoten Donostian alegia, beti sartzen zaiola nolabaiteko
malenkonia itogarri bat: “Oraina korapilatzen zait haurtzaroko
geruza oso antzinakoekin, eta horrek nahasmena sortzen dit
eta inondik inora Benidormekoa bezain erlaxagarria ez den
animo egoera bat. Itsasoa begiratzera ateratzen naiz. Begiratzen dut, dena bere lekuan dagoela konprobatzen dut, baina
etxera itzultzen naiz bilatzen nuena ikusi gabe”. Kuriosoa da,
Chirbesek hau esaten baitu aipatu liburuan: “Donostiako Parte
Zaharraren fotokopia lauso eta eguzkiak erretako bat osatzen
dute Benidormeko euskal taberna horiek guztiek”. Psikoanalistaren batek analiza dezala Uriarterena.
Haren jolasa jarraituz, aste batzuk daramatzat bizitzen berriz H. deituko dugun herrian, nire herri betikoan. Eta, hasierako ustearen aurka, azken hamabost urteetan ezagutu dudan
herri oporretakoaren oso bestelako gauza bat aurkitu dut, gauza bat ezaguna, orain hamabost, hogei, hogeita bost urte bizi
izan nuenarekin antz handia duena. Eta, onena, ez dut sentitu
nostalgiarik batere, kontrara. Agian Mediterráneos irakurrita
nagoelako, eta Chirbesen hitz hauek dauzkadalako burmuinean tatuatuta: “Zure nerabezaro galduagatik negar egitera
dedika zaitezke. Hezigarriagoa iruditzen zait, ordea, mutiko
haren irrikek hartu zuten norabidea argitzen saiatzea”.

soldata arrakalaren arrazoi bat: “gizonek eta
emakumeek duten heziketa maila”
Eduardo Zubiaurre, EAE-KO Confebask patronaleko burua

Greba orokorraren bezperan, berau egiteko arrazoirik ez zuela ikusten esan zuen
Zubiaurrek. Emakume eta gizonen arteko soldata arrakalaz ere hitz egin zuen,
eta polemika sortu dute bere hitzek. Bi arrazoi nagusi daudela adierazi zuen:
“Alde batetik, ze heziketa maila duten gizonek eta emakumeek; eta hezkuntza
aukeretatik aurrera eta horren ondorioz, lanaren ibilbideak eta aukerak desberdinak
izaten” direla; bestetik, “etxeko eta laneko elkarbizitza oraindik ere gure gizartean
nola banatzen den gizon eta emakumeen artean”. euskadi irratia (2020/01/29)
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EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Greba ez
debaluatzea
juan mari arregi

H
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EITB

ego Euskal Herrian arrazoi soziolaboralak edo politikoak direla medio, greba orokor bat deitzeak bere
jarduera guztia geldiaraztea bilatzen du,
ez bakarrik industriala, baita komertziala, administratiboa, garraioa, hezkuntzakoa, unibertsitatekoa, osasunekoa, publikoa eta pribatua ere. Horregatik, langile
mugimenduan –arlo politikoan bezala–
greba orokorra oso une larrietan baino
ez da egiten, hain zuzen ere ez debaluatzeko. Horiek eraginkorrak izan daitezen,
beharrezko babes guztiak bilatzen dira:
sindikalak, sozialak, politikoak.
Batzuentzat greba orokorra arrakastatsua izan da, eta beste batzuentzat porrota, bakoitzaren betaurrekoen arabera.
Greba orokorraren kontzeptu horretatik,
ez da ez orokorra ez orokortua izan. Hala
ere, milaka lagunen mobilizazio handi eta
garrantzitsua ikusi dugu, sektoreka greba
ezberdina izan den arren.
Lortzeke dauden aldarrikapen soziolaboralekin aurrera egiten jarraitzeko,
oso garrantzitsua da greba orokor baten
emaitza zehatzak objektibotasunez eta
autokritikaz aztertzea, behar izanez gero.
Orokorra izan al da? Zein sektorek eta
eremuk erantzun dute eta zeintzuk ez?
Zein izan da benetako eragina deialdiari
atxiki zitzaizkion enpresa batzordeetako
–1.500 baino gehiago, esan zen– lantegietan? Zer eragin izan du zenbait pentsiodunek greba hori arbuiatzeak, edo CCOO
eta UGT sindikatuek, eta Elkarrekin-Podemos alderdiak ez babesteak?
Greba baten helburuak ez dira berehalakoan lortzen, nahiz eta patronalari eta gobernuei ohartarazpena egiteko
balio duen: lortzeke dauden aldarrikapenak asetzeko pausoak eman behar
dituzte. Deialdiaren balizko akatsak zuzenduz, batasuna berrituz, beharrezkoa
da 1.200 euroko gutxieneko soldata eskatzen jarraitzea, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa, baita prekarietatearen
eta desberdintasunaren aurkako beste
neurri batzuk ere.

Rosa Martinez, Elkarrekin Podemosen primarioetako hautagaia.

Hizkuntza politika,
gerra kulturaletik harago
GORKA BEREZIARTUA MITXELENA

T

ristura handi samarra eragiten du ikusteak nola joan den astean, berriz
ere, gerra kultural baterako munizio bihurtu den euskara. Ezker abertzaleko zenbait kidek kritikatu dute Rosa Martínezek, Elkarrekin Podemosen
primarioetako lehendakarigaiak, ez dakiela euskaraz. Ordezkari politiko baten
gaitasun linguistikoari buruzkoa izan nahi zuen debatea, ordea, zeharo lokaztu
da Vocento taldeko hedabideek argitaratu dutelako Martínezi egindako kritikak
haren jatorriarekin lotuta zeudela, ez hizkuntzarekin. “Euskaldun” hitzaren polisemia baliatuz, gutxiengoan dauden hiztunentzat duintasuna eskatzen dutenei
“etnizismoa” eta tankerakoak leporatu dizkiete.
Gerra kulturala izan da, ez debate arrunta. Zein den diferentzia? Gerra kulturalek arrakalak eragiten dituztela alderdikerietatik aparte egon behar luketen
gaietan, gizarte baten oinarrizko kontsentsuak pitzatuz. Eskuina abila izan da
azken urteetan mota honetako eztabaidak planteatzen eta, behin debatea nahi
duten eremura iritsi denean, gizarte-polaritate berriak sortzen. Kasu honetan
ere, horrelako zerbaiten zirriborroa ikusi ahal izan da: “Elite euskaldun, autoktono, minoritario, etnizista vs. jatorri espainiarra duen langile klaseko erdaldun
baztertua” terminoetan gertatu da ika-mika. Gizartearen karikatura hiper sinplifikatu hori egin ondoren, bando batean ala bestean posizionatzeko eskatzen zaio
publikoari eta, garbi esateko, marko identitario pozoindu horretatik ezinezkoa
da euskararentzat politika aurrerakoirik ateratzea.
Galdetu beharko litzateke ea hautagai baten hizkuntza gaitasunak debate
publikoan hainbesteko pisua hartzea nori interesatzen zaion. Gai askoz larriagoek konpondu gabe jarraitzen dute, euskaraz ikastea doan izateko eskariak,
adibidez. Eta esparru horretan, euskaltzaleek zubi asko eraiki ditzakete Rosa
Martínez dela eta ez dela xextran jardun duten pertsonekin, ez baitira zorionez,
eurak bakarrik bestelako hizkuntza politikak eskatzen ari direnak: adibidez,
CCOOk duela ez asko eskatu du C1 mailaraino kostu ekonomikorik gabe euskara
ikasteko politikak inplementatzea, euskaraz jakitea enplegua lortzeko faktore
garrantzitsutzat hartuz.
Gerra kulturalaren logikak arreta desbideratzen du hizkuntza politikan benetan garrantzia duten eztabaidetatik, aliantza posibleak zartatzen ditu eta, bitartean, aurrekontua kudeatzen dutenek in medio virtus itxurako bat eginez, gauzak
daudentxo honetan mantentzeko arrazoiak dauzkate.

PANORAMA І 9

Iruña-Veleiako
grafitoak
auzitara
argia

ekinklik.org

Otsailaren 3an abiatu da epaiketa
Iruña-Veleiako grafitoen auziari buruz. Hiru pertsona daude auzipetuak.
Arabako aztarnategi arkeologikoko
grafitoak faltsutzea leporatzen diete
fiskaltzak eta Arabako Foru Aldundiak.

auzipetuak

euskararen murrizketei ez
IRUÑEA. Navarra Sumak haur eskola euskaldunen eskaria murriztuko duela iragarri
zuen, eta otsailaren 1ean ehunka iruindarrek erantzun egin diote kalean. Iruñeko
Haur Eskola Euskaldunen plataformak deituta, “euskaldunen aurkako eraso larria”
salatu dute. Enrique Maya alkateak euskarazko eskaintza erdira baino gutxiagora
murriztuko du. Alegia, UPNren aurreko legealdian baino eskaintza murritzagoa eginen du udalak aurrerantzean.

EKONOMIA SOZIALA

%83

euskararen jatorria

da hiriguneetan edo hortik gertu bizi den
herritar kopurua Euskal Herrian. Soilik %13 bizi da
landa-gunean, Gaindegiaren azken datuen arabera.
Egoerari aurre egiteko, Hauspotu, herriak bizituz
programa jarriko dute martxan, Pirinioetatik
Enkarterrietaraino, Nafarroa erdialdea eta Arabako
mendialdetik igarota. Ekonomia sozial eraldatzailean
oinarrituriko proiektuak sortu edo martxan daudenak
indartzea dute helburu.

ustelkeria. Baionako auzi poliziak hartu
du kasua: hiriko suprefeturako langile batek gidabaimen faltsuak banatzen zituen,
opari batzuen kontra. Nahiz eta hori gezurtatu, ustelkeria kasu horretan sartuta dago,
besteak beste, Michel Poueyts abertzalea,
galdeketaz geroztik epailearen zaintzapean.

Egitateen garaian aztarnategiko zuzendari Eliseo Gil; Oscar Escribano arkeologoa; eta Rubén Manuel
Cerdán fisikari nuklearra dira auzipetuak. Lehenengo biei aztarnategian aurkitutako grafito batzuk faltsutzea leporatzen diete akusazioek,
eta fisikariari aldiz, horien egiazkotasuna frogatuko luketen txosten
faltsutuak egitea. Bi urte eta erdiko
espetxealditik zazpi urte eta erdikora doazen zigor eskaerak dituzte
auzpituek.

errefuxiatuak. Urtarrilaren erdialdean diru-bilketa hasi zuen Zaporeak proiektuak,
40.000 euro lortu eta furgoneta bat erostea
helburu. “Euskal gizartearen babesari esker”,
behar zuten dirua lortu dute eta furgoneta
berriak Lesbos irlan (Grezia) dauden errefuxiatuei janaria banatzea ahalbidetuko die.

2005 eta 2006 urteetan hainbat grafitoren berri eman zuen Iruña-Veleia
aztarnategia aztertzen ari zen eta Gil
buru zuen Lurmen enpresak. Historikotzat jo zituzten. Grafitoak zeramika
piezen gainean zeuden idatzita, eta
horietatik ondorioztatu zitekeen III.
mendean euskara inguruan zabalduta zegoela. Gerora etorri ziren iruzur
leporaketak, eta ordutik aldeko eta
aurkako iritziak eta jarrerak ugariak
izaten ari dira.

katalunia. Joaquim Torra Kataluniako
lehendakariak ERC-rekin eten eta aurrekontuak onartu ostean hauteskundeak
deituko ditu, ziurrenik martxoaren amaiera edo apirilaren hasierarako. Torrak diputatu akta galdu behar zuela onartua zuen
Kataluniako Parlamentuko Mahaiak.
Otsailak 9, 2020
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neokolonialismoa
deitzen zaio
martinika eta guadalupe
osoki kutsatzeko hautuari
1972tik 1993ra arte aritu ziren Martinikako eta Guadalupeko banana
plantazioetan Chlordecone izeneko intsektizida hedatzen. Produktua
minbizi-emaile eta nahasle endokrino zela jakinda ere, erabilpena
baimentzeko hautua egin zuen Frantziako Estatuak. Gaur egun
osoki kutsatuak dira Frantziaren menpe diren bi irla horiek: lurrak,
urak eta herritarrak, guztiak kutsatuta. Borroka ekologista ikuspegi
dekolonialistatik eramateko beharra argi uzten du eskandalu horrek.
jenofa berhokoirigoin

C

hlordecone deitu intsektizidaz pozoituak dira guadalupearren %95
eta martinikarren %92. Jaten eta
edaten dutena kutsatua delako. Guadalupeko lurren erdiak dira kontaminatuak,
Martinikan aldiz, bi herenak eta ia ez dago
chlordeconearik ez duen ur eremurik.
World Cancer Research Fund International
fundazioak 2016an argitaraturiko txostenak dio munduko errekor tristea daukatela: 100.000 gizonen artean 227,2k
dute prostatako minbizia urtero, mundu
mailako batazbestean baino zazpi aldiz
gehiagok. Toxikotasun handikoa zela jakinda ere, 1972tik 1993ra aritu zirelako Frantziako Estatuak baimenduriko
produktu hori plantazioetan hedatzen.
Lurraren arabera, 60 eta 700 urte artean
beharko dira kutsadura desagertzeko.
Frantziaren iragan kolonizatzaileari
eta esklabistari so egin behar zaio errealitate hori ulertzeko. Karibe itsasoko Antillen erdian kokaturiko irla horiek kolonizatu zituen XVII. mende erditsutan.
Esklabotza garatu zuen, azukre kanaberaren pentzeetan barna. Orduz geroztik,
Frantziako Estatuaren menpe bizi dira
guadalupearrak eta martinikarrak. Parisen begietan, Karibe erdiko isla horiek
Frantzia dira, hori bai, baina Antillak ez
dira Metropolia. Hori horrela, Metropolian egin ez daitezken gauzak egin daitezke kolonia ohietan eta Antillako eta
Metropoliko herritarrek tratamendu ezberdina jasotzea ez da eskandaluzkoa.
Normala edo behintzat logikoa ere da
Otsailak 9, 2020

ikuspegi kolonialista batetik so eginez
gero. Horrela bakarrik ulertu daiteke chlordeconearen izaera arriskutsuaz osoki
jakinean izanik ere, bananaren produkzioa lehenetsi eta biztanleria osoa kutsatzeko erabakia hartu izana. Horrela
bakarrik azaldu daiteke azken berrogeita
hamar urte horietan inolako barkamenik
eskatu ez izana, arduradunak izendatzeko eta zigortzeko bide judizialak hartu ez
izana, kutsatuei edo behintzat eriei zein
bizia galdu dutenen senideei kalte-ordainik bideratu ez izana eta nola ez, kutsadura kentzeko plangintzarik gauzatu ez izana. Iazko otsailaren 1ean, oilarkeria osoz,
Emmanuel Macron presidenteak adierazitakoa ere zentzu berera doa: “Ezin da
erran minbizi-sortzaile denik. Frogatua
da chlordeconea ez dela ona, zientifikoki
baieztatua da, baina ezin da erran minbizi-sortzaile denik, hori egia ez den zerbait
erratea eta beldurrak elikatzea delako”.
Lur suntsitu horietarikoa da Malcom
Ferdinand ikerlaria, Martinikakoa zehazkiago. Bertakoen gisara gorputza kutsatua dukeena eta bizian horrekin aitzina
egin behar duena. “Ekologia dekolonial
bat. Karibetako mundutik pentsatuz ekologia” (Une écologie décoloniale. Penser
l’écologie depuis le monde caribéen) liburua argitaratu berri du. “Ezin dugu planetaren egoera aztertu gaur egungo eta
historian zehar izandako apurketak kontutan hartu gabe. Harritzen nau ikusteak
nola gehiegitan kolonialismoaren gaia
ez den arazo bat bezala planteatua; ho-

rrek dakar uste izatea planetaz gogoetatu
dezakegula historia koloniala gaindituz
edota bigarren mailan jarriz”. Ikuspegi
dekolonialetik dabil chlordeconearen eskandalua plazaratzen.
Bi irlak esportaziorako bideratu bananaren ekoizpenari mugatu zituen Frantziako Estatuak, 1920ko eta 1930eko hamarkadetan, esklaboak lanean itoz garaturiko
azukre-kanaberen ekoizpena poliki-poliki
bigarren mailara eramanez. Monokulturarekin errimatzen dute kolonialismoak eta
neokolonialismoak, okupaturiko lur zatiak
dakarrena bihotzgabeki xurgatzearekin.
Bide horretan segitu ahal izateko, bananondoetan hedaturiko bananetako gurgurioa izeneko intsektuari aurre egin behar
izan zioten bertako ekoizleek.

jakina zen kutsakorra zela

1973an hasi ziren intsektizida hedatzen.
Alta, 1979az geroztik minbizi-sortzaile
gisa sailkatu zuen Munduko Osasun Erakundeak. 60ko hamarkadan zehar burutu
ikerketa zientifikoen emaitza kezkagarriak ere hor ziren. AEBetan piztu alarma gorriak ere ez zuen eraginik ukan:
1976an debekatu zuten amerikarrek,
urte bat lehenago Hopewell enpresan
ehun bat langile zirelako chlordeconeaz
intoxikatu, hurbileko James River erreka ere kutsatuz. 1977ko Snegaroff eta
1979ko Kermarrec txostenek ere arriskua plazaratu zuten baina berdin segitu
zuten Frantziako agintariek. Ezin isilean
utzi Frantziak berak isilarazi nahi duena:
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chlordecone
intsektizida
kutsakorra zela jakinda
ere, 21 urtez baimendu
du produktuaren
erabilpena frantziako
estatuak.

1974ko otsailean banana ekoizleek egindako grebari emaniko erantzuna. Besteak
beste, produktu toxikoen hedapenerako
babes jantziak eta chlordeconearen debekua aldarrikatzeko jarri ziren greban.
Errepresioaren bidez erantzun zuen Parisek, armak erabiltzeko baimena emanez
jendarmeei. Mobilizazioetan zeuden bi
hil zituzten: 55 urteko Renor llmany Sérier eta 19 urteko Georges Marie-Louise.
Oroimenez, Kolo Barst artista martinikarrak sortu Fevrier 74 (74ko otsaila) kantuak kontatzen du gertakizuna: Sonjé, pa
oublyé, pa oublyé rakonté ich-ou; di yo sa
ki pasé an 74 (Ez ahaztu, ez ahaztu zuen
historia kontatzea; esaiezue zer gertatu
zen 74ko otsailean).
Guztiari bizkarra erakutsiz, 1972tik
1993ra arte baimendu zuen Frantziako
Estatuak produktu toxiko hori, –okerra-

go, 1990etik 1993ra Metropolian debekatu eta Antilletan baimendu zuen,
bananetako gurgurioari aurre egiteko
beste biderik ez omen zelako–. Pozoi
stock-ak gainetik kentzeko bide erraz
gisa ikusten dute erabakia martinikar
zein guadalupearrek.

dekoloniala izan behar du
irakurketa ekologistak

Mugimendu ekologista intersekzionalismotik eraikitzeko beharra azpimarratzen
dabiltza geroz eta gehiago ahots, –munduaren Hegotik eta pertsona arrazializatuen partetik gehien bat–. Premia hori
frogatzen duen adibide bat besterik ez
da Martinika eta Guadalupeko errealitatea. Kritika eraikitzailea plazaratzen
dabil Ferdinand bera: “‘Klima salbatzeko’
deiak bateratzaile dira, baina ez digute

zehazten krisi ekologiko hori gutxiengo
batek bideraturiko eta multinazionalek
baliaturiko injustizia, zapalkuntza harreman eta naturaren ustiatzearen emaitza
dela”. Kapitalismoaren eta horrekin errimatzen duen naturaren suntsipenaren
oinarrian esklabotza eta kolonialismoa
izaki, irakurketa ekologistan, –bai ala bai–
kontutan hartu beharreko gertakizunak
direla dio. Historia koloniala eta ingurumenaren historia bereiziz, Ferdinandek
dio lurrarekilako harremanari kasurik
egin gabe begiratzen zaiola esklabotzaren bukaerari. Argi utzi nahi du: “Esklabotzaren abolizioak ez du ‘ekologia kolonialaren’ bukaera ekarri”. Funtsean, bi
irla horietako banana ekoizpenaren %66
jabeen %19ak du eta hauetan gehienak
dira lehen kolono eta esklabotzako jabeen ondorengoak.
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zuzen, zehatz eta egoki

eduki nahi dut
ganbara euskarazko
feminismoz betea
Simone de Beauvoir-en Bigarren Sexua itzuli berri du, orain gutxi,
eta lehendik ere Monique Wittig-en Pentsamendu heterozuzena
saiakeraren itzultzaile taldeko kide izana da. Berria-ko euskara
arduraduna eta estilo liburuaren zuzendaria ere bada. Feminismoa
mugatuan edo mugagabean noiz eta nola deklinatzen den inork
gutxik jakingo du Arraratsek baino zehatzago.
MIREN ARTETXE sarasola

Geografia eta Historia ikasi zenituen.
Nolatan erabaki zenuen Euskaldunon
Egunkaria-n lanean hastea?
Txiripaz. Txiripa bat izan zen. Karrera
bukatzen ari nintzela, alfabetatzen ari
nintzen, euskaltegian, eta nire irakasleari asko gustatzen zitzaion nola idazten
nuen. Eta nik ikasketak bukatu berritan norbaitek eskaini zion irakasle hari
Euskaldunon Egunkaria-n hastea zuzentzaile. Berak beste plan batzuk zituen
eta ez zeukan horretarako gogorik, eta
esan zidan: “Zuk ez duzu nahiko?”, eta
esan nuen, “Ba probatuko dut”. Eta probatu nuen eta gaur arte. Egia esateko,
niretzako Euskaldunon Egunkaria izan
da pertsonalki eta lan aldetik ere, zoragarria. Izugarri gustatzen zait egiten
dudan lana.
Otsailak 9, 2020

dani blanco

Orain Berria-n egiten duzu lan
euskara arduradun gisa, eta bertako
estilo liburuaren zuzendari ere
bazara, besteak beste. Zein da
komunikabideek euskararen
normalkuntzari egiten dioten
ekarpena?
Komunikabideak gaur egungo munduan funtsezkoak dira hizkuntza baten ibilbidean. Eta komunikabideak
esaten dudanean esaten dut klase
guztietakoak, ez bakarrik prentsa.
Ikus-entzunezkoen indarra esan beharrik ere ez dago zer nolakoa den, ezta?
Hizkuntza gaur egun hor egosten da.
Kalean, eskolan eta etxean ere bai,
noski, baina, hori ez da nahikoa. Zuk
familia euskalduna baldin badaukazu
eta euskaraz ikasi baldin baduzu, oso

ondo, baina, hala ere ez da nahikoa:
gainerako guztia erdaraz baldin badaukazu, herren zaude. Egiten dituzun
gauzen erdiak erdaraz egiten dituzu,
frantsesez edo gaztelaniaz, eta batzuetan ingelesez ere bai. Orduan, gauza
berriak nondik iristen zaizkigu? Hitz
berri bat entzuten dugunean, nondik
jaso dugu? Ez alferrik batzuk komunikabideei “hedabide” deitzen diete:
ideologiak bezainbat hizkera moduak
zabaltzeko aparatu kultural indartsuenak horiek dira gaur egun, dudarik
gabe. Eta kontua da euskaldunok estandarizazioari eta normalizazioari dagokionez, beste batzuek mendeetan egin
dutena oso urte gutxitan egin dugula.
Hala eta guztiz ere, iruditzen zait oso
txukun egin dela.
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Geografia eta Historiako lizentziaduna da, ikasketaz. Bere lan-jarduna hizkuntzari lotuta egon da,
ordea. 1991n Euskaldunon Egunkaria-n hasi zen zuzentzaile eta
itzultzaile lanetan, eta euskara arduradun aritu zen bertan 1999tik
itxi zuten arte. 2003az geroztik,
Berria-ko euskara arduraduna eta
estilo liburuaren zuzendaria da.
2007tik parte hartu izan du Euskaltzaindiako hainbat batzordetan eta euskaltzain urgazlea da,
2018tik. Feminista ere bada, eta
feminismoa eta euskara uztartzen
dituzte bere hainbat lanek. Monique Wittig-en Pentsamendu heterozuzena (Lisipe, Susa) saiakera
bilduma itzuli zuen 2017an, Maialen Berasategi Catalan, Danele Sarriugarte Mochales eta Mirentxu
Larrañaga Sueskun-ekin batera.
Eta kaleratu berri den Simone de
Beauvoir-en Bigarren Sexua (Eskafandra, Elkar/Jakin) saiakera ezaguna ere berak itzulia da.
Otsailak 9, 2020

Eta nola egiten zaio aurre Berria
bezalako komunikabide txiki
batetik mundu zabaleko kontuez
jarduteko egunero sortzen
diren hizkuntza premiei? Nola
lehiatu hizkuntza handietako
komunikabideekin?
Horixe gertatzen zaigu. Euskarazko
komunikabideak oso txikiak garela.
Eta nik uste dut Berria-k kalitate oneko egunkari nazional eta generalista
eman diela euskaldunei. Baina, noski,
aztertzen hasten baldin bagara benetan soziolinguistikoki gure hartzaileak nolakoak diren, ba askorentzat
euskal prentsa irakurtzea lan bikoitza
egitea da. Eta prest egon behar duzu
lan hori egiteko. Eta nik sentitzen dut,
baina jendeak ere ahalegin bat egin
behar du. Batzuek esango didate ezin
dugula jende xehearen bizkar jarri
zama hori, eta ados nago. Hori erakundeen bitartez egin behar da eta
erakundeek jarri behar dituzte baliabideak. Baina, honetaraz gero, ikusita dago erakundeek ez dutela jarriko
behar adina baliabide, eta horregatik
egiten diot dei jendeari ere, erantzukizuna gurea ez izanagatik.

Euskarazko komunikabideak
behar ditugu, orduan. Baina,
nolako euskara behar dugu
komunikabideetarako? Azken
aldian badirudi ustez aspaldi
gainditutako batuaren inguruko
eztabaida arnasberritu egin dela.
Bai, niretzako azkeneko urteetako eztabaida hau oso harrigarria da. Iruditzen zait gure konplexuen erakusgarri
dela, eta esango nuke autogorrotoaren erakusgarri ere badela. Espainiar
bati edo frantziar bati ez zaio burutik
pasa ere egiten frantses batua eta gaztelania batua auzitan jartzea. Egintzat
ematen du eta beharrezkotzat jotzen
du modu naturalean. Guri ez zaigu
hori gertatzen, hain zuzen zapalduta
gaudelako kulturalki. Nola esan dezakegu hizkera modu bat batua izateagatik artifiziala dela? CSI Las Vegas
telebista saioan erabiltzen duten gaztelania naturala al da ba? Ez dut uste
gure inguruko erdara halakoa denik.
Euskarak nahikoa oztopo ez, eta gainera eskatzen diogu beste hizkuntzei
eskatzen ez dieguna.
Batua behar dugu, ETBko Gaur
Egun-en hitz egiteko, adibidez, eta
ahalik eta modurik neutroenean, gainera. Baina batuak erregistro neutroa

baino gehiago izan behar du. Batuak
eman behar du modua Gasteizko gazteek hitz egin dezaten, baina, gazteen hizkeran. Askok identifikatzen
dute batua erregistro neutroarekin,
eta nire ustez batua hori baino gehiago da eta izan behar du. Eduki behar
dugu batu bat super jasoa, gero beste
bat formala, baina beharbada ez hain
jasoa, eta gero hizkera arruntak, eta
gazte argota ere behar dugu batuan.
Euskaldun askok ez daukate euskalki
deitzen den hori eta horiek ere behar
dituzte erregistro guztiak. Erregistro
guztiak ez dituen hizkuntza bat hiltzera kondenatuta dago.
Beharbada ez dugu denok berdin
ulertzen euskara batua zer den eta
zer ez den…
Iruditzen zait estandarizazioa nahiko
txukun egin dela, baina, gero jendarteratzeko orduan ez dela batere ondo
jendarteratu. Batua zer den oso modu
hertsian edo murriztailean ulertu
dute batzuek. Nork esan du euskalkietako hitzak eta joskerak ez direla batua? Beti kontatzen dut anekdota bera
baina egia da: Euskaldunon Egunkaria
-ren garaian Bilbotik kazetari batek
deitu zigun galdetuz, “utziko didazue
‘barik’ jartzen titulu batean?”. Baina,
nola ez ba? “Barik” ez al da batua? Zergatik ezingo duzu ba jarri? Gogoan dut
baita ere noiz jarri genuen lehenengo
aldian titulu batean “adostu”. “Ados
jarri” esaten ikasia genuen Hegoaldekook, baina “adostu” Iparraldekoek
bakarrik erabiltzen zuten. Orduan halako batean titulu batean ez zen kabitzen “ados jarri” eta esan genuen “ba,
‘adostu’”. Eta oso arraro begiratu ziguten orduan, baina, gaur egun edozein
euskaldunek, hango eta hemengo, erabiltzen du lasai-lasai.
Egokitasuna eta zuzentasuna,
genero ikuspegiari ere lot
dakizkioke. Zein leku ematen
diozu horri zure eguneroko
bizitzan eta lanean?
Nik hizkuntzari garrantzi handia ematen diot. Hizkuntzari eta hizkerari. Eta
beti esaten da euskarak ez daukanez
genero gramatikalik ezin dela izan
hizkuntza sexista. Baina, hizkuntza sexistak ez dira existitzen, diskurtso sexistak existitzen dira. Eta euskaraz ere
egin daitezke diskurtso sexistak, noski. Genero gramatikalik ez izan arren
badauzka esamoldeak geure gizartea-
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aurki daitezkeela frantsesez eta
gaztelaniaz, zergatik itzuli testuok
euskarara?
Eta zergatik ez? Gaztelaniara itzuli baldin badute euskarara zergatik ez dugu
itzuliko? Nik feminismoaz euskaraz pentsatu nahi dut eta feminismoaz euskaraz eztabaidatu nahi dut eta ez dut itzultzaile lanetan ibili nahi hitz egin ahala.
Eduki nahi dut ganbara euskarazko feminismoz betea. Euskarara ekartzen ez
baldin baditugu interesatzen zaizkigun
obrak, gure pentsaeran eragina daukatenak, edo ondo pasarazten diguten nobelak, erreferentzia horiek erdaraz izango
Nahikoa lan ez prekarioki
ditugu. Kulturalki nahi dugu burujabe
euskarazko erresonantzia kutxa txiki
izan edo nahi dugu menpeko izan?
bat osatzen, eta euskarazko
Hori da kontua. Gero, esango
kazetariei eskatu behar
didazu: “Baina, nola neurtu
diegu gainera hizkera ez
gure indarrak?” Zer itzuli
sexista erabiltzea?
Espainiar edo
eta zer ez? Zeren bistan da
Niretzako hau guztia ez
da zama bat. Gehiago frantses bati ez zaie ezin dugula gaztelaniarabururatzen euren tzen edo frantseseratzen
sentitzen dut “joño, egin
den guztia euskaratu. Hor
dezaket zerbait merehizkuntza batua
selektibo izan behar dugu.
zi duena”. Alegia, mundu
hau pixka bat hobea izate- auzitan jartzea” Baina, geure burua justifikatzen ibili, ez. Kultura guztietan
ko zerbait egin dezaket. Eusegiten dute: Luterok alemanera
kalduna izatea alde batetik menitzuli bazuen Biblia, guk zergatik ez? Biperatua eta zapaldua izatea da, baina,
blia euskaratuta dago aspalditik, eta mabestetik aukera ederra da gauza batzuk
egiteko, libreago izateko, eta zer pentsatzen duzun libreago esateko ere. Komunikabideetan, esate baterako, erdaraz
orain internetekin sortu dira komunikabide alternatiboak beste ahots batzuk
jasotzen dituztenak, baina, komunikabide estandarrak edo ohiko telebista
ikusiz gero, horrek nola moldatzen du
zure pentsamendua eta zure bizitzeko
era? Euskalduna baldin bazara badaukazu aukera edozein egunetan Nancy Fraser-en elkarrizketa bat leitzeko, Argia-n
edo Berria-n, adibidez. El Diario Vasco
leitzen baldin baduzu ba ez duzu hori jasoko. Orduan, gure txikian abantaila batzuk ere baditugu, beraz, balia ditzagun.
ren ispilu direnak. Esate baterako orain
Berria-n gertatzen da –eta ez dut uste
Berria-ren ezaugarri berezi bat denik–,
gazte bat aipatu behar dugunean, alegia,
mutil gazte bat aipatu behar dugunean
jartzen dugu “Gazte bat atxilotu dute”.
Ados. Baina neska baldin bada, orduan
espezifikatu beharra sentitzen dugu eta
“Neska gazte bat atxilotu dute” jartzen
dugu. Horrelakoak etengabeak dira eta
profesionaloi dagokigu horretaz konturatzea eta onbideratzea. Etengabe erne
egotea dagokigu.

kina bat aldiz. Ba, Simone de Beauvoir
behin behintzat itzuli beharko dugu, ez?

Eta zein leku du euskarak euskal
mugimendu feministaren baitan?
Iaz egin ziren Euskal Herriko V.
Jardunaldi Feministetan, esaterako,
eta antolakuntzak euskarari
lehentasuna emateko apustua
eginagatik, hitzartzeetan euskararen
presentzia ez zen erdira heldu.
Horren inguruan altxa ziren zenbait
ahots kritiko. Nola ikusten duzu zuk
kontua?
Euskalgintzak oraintsu arte ez zeukan
bere ardatzetan feminismoa, gure munduaren ispilu baitzen. Mundua aldatuz
doa eta bide onera aldatuz gero, ba oso
ondo, ongi etorri. Eta feminismoak ez
zeukan baliabiderik euskal herriaren
edo Euskal Herriko egoera soziolinguistikoari buelta emateko, eta gogorarazi
nahi dut jardunaldi feministak Euskal
Herriko Jardunaldi Feministak direla.
Ez dira feminista euskaldunen jardunaldiak. Orduan, noski, daukagun egoera
soziolinguistikoarekin moldatu behar
dugu eta gainera ahal dugun guztia egin
behar dugu hori geurera ekartzeko. Eta,
esate baterako, azkeneko jardunaldi fe-

Gure txikian, pentsamendu
feministaren garapenean mugarri
izan diren hainbat lan euskaratu dira
azken aldian. Wittigen Pentsamendu
heterozuzena (Lisipe, Susa) itzultzen
parte hartu zenuen zuk zeuk, eta
Simone de Beauvoiren Bigarren
Sexua ere zuk itzulia da. Dagoeneko
euskaraz irakur genitzake beste
hainbat lan ere (Elkar-ek eta Jakin-ek
lankidetzan sorturiko Eskafandra
bilduman, Susaren Lisipe bilduman,
edo Katakraken argitalpenen
artean). Jakinik testu horiek guztiak
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ministetan egin zen hizkuntzaren trataera goraipatzekoa iruditzen zait. Euskal
Herriko beste mugimendu sozialak ehuneko ehun euskaldunak dira? Ez. Gure
egoera soziolinguistikoaren isla da hori
ere. Zer jarrera daukate mugimendu sozialek? Ona? Pausoak ematen ari dira?
Prozesu batean ari dira? Ez dakit, baina
nik badakit mugimendu feminista ari
dela horretan eta ez orain! Orain dela
hogei urte ere ari zen.

Euskal mugimendu feministaren
baitan bada euskara ez dakienik,
noski. Emakume migranteekiko,
bereziki, euskara harreman
horizontalak eraikitzeko traba bat
gehiago dela ulertu izan da maiz.
Nola lortu mugimendu feministara hurbiltzen diren emakume guztiak, haien
zirkunstantzia pertsonalak direnak direla, modua izan dezaten parte hartzeko euskara horretarako traba izan gabe?
Gauza hauek ez dira egiten egun batetik
bestera, zeren mendeetan izorratu den
guztia mugimendu feministak ez du bost
urtean konponduko. Bideak jarri behar
dira hona bizitzera datorren edonork –eta
berdin zait Cuencakoa izan, Pariskoa izan
edo Dakarrekoa izan– edo hemen bizi den
eta euskaraz hitz egiten ez duen edonork
enpatia izan dezan hemengo gutxiengo
linguistikoarekin. Eta hein berean, guk
enpatia izan behar dugu eta ulertu jende
askok ez daukala aukerarik euskaraz ikasteko. Ez daukala. Ezin duela bere zirkunstantzia pertsonalengatik. Badago jendea
ikusi ere egiten ez duena horren premia,
bestelako premia batzuk itota dagoelako.
Euskara ikasteko aukera izan eta ez ikastea hautu politiko bat da, erdal kulturaren
aldekoa, baina ikasteko aukerarik izan ez
baduzu, hautu politikoa ez duzu zuk egin:
zuri horretarako bidea eman ez dizunak
egin du zure partez. Eta orduan bideak ja-
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rri behar dira zure eskubideak eta nireak
ez dezaten batak bestea zapaldu. Alegia,
nik eskubidea daukat euskaraz hitz egiteko. Zuk ezin duzu. Ba egingo dugu zer edo
zer. Borondate ona baldin badago zerbait
egin daiteke, eta nire ustez hori jardunaldi feministetan ikusi da.
Jardunaldi feministetan azpimarratu
zen gisan, euskara kolonialista izan
den eta den herri bateko herritarren
hizkuntza da. Eta aldi berean, interes
politiko jakin batzuek diseinatutako
eraso jarraiak jasan izan ditu
euskarak, eta euskararen hiztunek.
Egin daiteke euskaraz edota
euskararen alde ikuspegi dekolonial
batetik?
Bai, egia da. Euskaldunok parte hartu
dugu Amerikaren eta Afrikaren kolonizazioan. Baina parte hartu dugu espainiar eta frantses moduan. Kolonizatu

dugu Latinoamerika, kolonizatu dugu
Maroko, Aljeria... Hala da. Batzuetan, ordea, behartuta: halaxe ibili ziren euskaldun asko Aljeriako gerran, esaterako.
Han ibili izanak ez du esan nahi euskara
hizkuntza kolonial bat denik, inondik
ere. Euskaldunok Marokon, Aljerian edo
Latinoamerikan inposatu dugun hizkuntza ez da euskara izan, frantsesa eta gaztelania izan dira. Euskara bere herrialdean setiatua eta hilzorian jarria dago,
eta euskara koloniala dela esatea nire
ustez hanka-sartze kontzeptual ikaragarria da. Euskaldunok parte hartu dugula
kolonizazioan? Bai, jakina, baina ez euskara inposatzeko.
Eta niretzako paradoxa latza da hemen gai dekolonialak gaztelaniaz eta
frantsesez lantzea. Guk beste herri batzuetan inposatu ditugun eta guri hemen
inposatu dizkiguten hizkuntzetan landu
behar dugu pentsamendu dekoloniala?
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Guillem Agullóren
hazia

1

993ko apirilaren 11. Montanejos;
Valentziako Erkidegoko herria. Guillem Agulló i Salvador bihotzean sastakatuta hil zuten. Opor egun batzuez
lagunekin gozatzen zegoen, bost neonazik identifikatu zuten arte. Bere bila
joan ziren, hil egin zuten eta agur faxista
eginez lurrean utzi. Bere jakan arrazakeriaren aurkako intsigniak zeramatzan.
Antifaxista zen, Maulets erakunde independentistako militantea eta SHARP
kolektiboko kidea. 18 urte besterik ez
zituen, bizitza osoa borrokarako.
Espainiako Justiziak –gure garaiko
oximoron bereziak– kolpe hilgarria jotzeaz baino ez zuen akusatua kondenatu. Gainerakoak absolbitu zituen. Pedro Cuevas Silvestre borrero aitortuari
hamasei urteko kartzela zigorra ezarri
zioten. Lau bete zituen, eta aske geratu zen. Krimenaren motibazio ideologikoak gazteen arteko borroka faltsu batera murriztu zituzten, sare mediatiko eta
politiko baten laguntza ordainezinarekin. Horra hor!
Hamabi urte geroago, kondenatuaren
zigorgabetasuna finkatuta zegoenean,
Guardia Zibilak Panzer Operazioa deiturikoa burutu zuen, armategi bat zeukan
talde neonazi baten aurka; ezkerreko
militanteen, migratzaileen eta homosexualen aurkako ehizaldiak egiten zituen.
Atxilotutako 27 ultretatik 18 akusatuen
aulkian eseri ziren, eta guztiak absolbitu
zituzten. Horien artean zegoen, berriz
ere, Pedro Cuevas.

“Orain eta hemen”
borrokak jarraitzen du.
Gaur egun, inoiz alde
egin ez duen faxismoa
konbatera itzultzen
ari da, baina ez gara
geldirik egongo,
ez horixe!
Auzitegi Gorenak epaia berretsi zuen.
Poliziaren ikerketa-aldian akusatuen telefonoak kontrolatuta egon izanak komunikatzeko duten sekretu-eskubidea
urratu ziela iritzi zuten epaileek. Herri
akusazioa, bost elkartek eratua, 43.000
euro ordaintzera behartu zuten prozesu
judizialeen kostuengatik. Aurreko urteetan ehunka eraso eta hogei bat atentatu
izan ziren ezkerreko erakundeen egoitzen aurka: giza eskubidearen aldekoak,
meskitak... Artean, Alderdi Popularraren
nagusitasun instituzionalak isiltasuna
eta ahanztura bermatu zituen.
Hala ere, batzuek ez zuten amore eman. Carme Salvadorrek, Guillem i
Betlém Agullók, Burjassot herriko gaztearen gurasoek eta arrebak, milaka
kilometro egin dituzte haren memoria
aldarrikatzeko. Ez dituzte beldurtu, ez
beren herrian egindako pintada mehatxagarriek, ez “Guillem, izorra hadi!”

David Bou
La Directa-ko
kazetaria

kantuek eskuin muturraren deialdi guztietan. Haiei esker, Katalan Herrietako
belaunaldi antifaxista oso bat ez da inoiz
umezurtz sentitu. Erailketak eragindako
gorrotoa energia bihurtu duen pertsonetako bakoitzean bizi da Guillem, diskriminaziorik gabeko gizarte bat eraikitzeko.
“Orain eta hemen” borrokak jarraitzen du. Hain zuzen ere, horixe da 40
egunetan 134.786 euro bildu dituen
mikro-mezenasgo kanpainaren izena,
haren ondarea ez dadin inoiz desagertu. 2.498 lagunek euren hondar alea jarri dute haren historia pantaila handira
eramango duen film luzea gauzatzeko.
Liburu batek, hitzaldi ziklo batek, omenezko bi kontzertuk eta crimenesdeodio.
info dokumental proiektua gaurkotu eta
osatuko dute, kontzientziak eraikitako
“artefaktua” astintzeko. Gaur egun, inoiz
alde egin ez duen faxismoa konbatera
itzultzen ari da, baina ez gara geldirik
egongo, ez horixe!
Arrebak duela gutxi egindako elkarrizketa batean gogorarazi zigun zergatik jarraitzen dugun hemen: “Haiek
izorratzen ditu gure ekimenak, oraindik
ere modu honetan gogoratzen dugulako.
Guillem bizirik dago, oroimenean dagoelako. Hil nahi izan zuten, eta ez zekiten
hazia zela”.
Betlém, ziur egon zaitezkete: Guillemen sustraiak sakonak dira, oroitzapen
suntsiezina. Ez dugu ahazten, ez dugu
barkatzen.
Otsailak 9, 2020
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Emakumeek jolas gutxi

Maialen Berasategi Catalán
ITZULTZAILEA

B

i anai-arreba parkean jolasean.
Deskuidatu da gurasoa minutu erdi
bat, askaritarako ogitartekoak poltsan aurkitu ezin, eta, ohartzerako, hortxe joan zaizkio bi umeak, txori-txori,
arbola batean gora. “Jaitsi hortik, Oier!
Zer uste duzu, Tarzan zarela?”, bota dio
gurasoak semeari, eta segidan alabari:
“Jaitsi zu ere, Ainara! Hankaz gora erori eta ipurdi-bistan geldituko zara-eta
bestela!”. Bete-betean harrapatu dituztenez, lurrera jaitsi dira biak: umilduta
baina oihutxo tarzankarak imitatuz Oier,
eta zeharo lotsagorriturik Ainara, gurasoaren aginduz jantzi duen soinekoa
belaunetaraino heltzen zaiola segurtatu
nahian. Txiki-txikitatik bridatzen digute
emakumeoi mugimendua, antzutzen jolasa, eta lotsa-iturri bihurtzen gorputza.
Nerabezaroan izan ohi da bigarren
ihesaldia, maiz behin betikoa: orduan
errenditzen dira neska gehienak sedentarismora, ari-ezera. Mutilek (ez guztiek, bai askok) lasai ederrean segitzen
dute ariketa fisikoa egiten, jolasean,
giharrari gihar eta hauspoari hauspo,
ume izateko lizentzia galdu gabe oraindik, gizaki arrak naturaz beranduago
heltzen direla sinetsita dagoen gizarte
baten onberatasun konplizearen abaOtsailak 9, 2020

roan. Neska nerabeei, aldiz, ez zaie
inondik ere hain erraz baimentzen ume
-jolasa, nahiz eta adin horretan oraindik
hurbilago duten haurtzaroa helduaroa
baino. Jolasa ez da guaya neskengan, ez
da sexya. Eta jolasik ezean, kirolik ere
nekez, noski.
Mutikoen jolas batzuk kirol serio, inportante, etekintsu bilakatu zaizkigu.
Futbol profesionala da adibiderik garbienetako bat: gizaki arrek, ume-jostetan segitzeak lotsa eman dienean, jolasa
kirol bihurtu dute, eta beraz lehia, eta
beraz joko. Ez alferrik, kirol-apustuen
izurri teknologizatuak gizonak kutsatzen ditu gehien, eta ez dago aditu-aditua izan beharrik konturatzeko nola ari
den zabaltzen mutil gaztetxoen artean
ere. Zehazki, maskulinitate hegemonikoaren norgehiagokan eta arriskuzaletasunean hezitako gizon langile-klasekoak daude gure hiri-herrietako auzo
jakin batzuetan asuna bezala ugaritzen
ari diren apustu-etxe ñirñirkarien ituan.
Emakumeen artean zabaldua dagoen
izurria, berriz (agian kontabilizatzen
zailagoa dena), sedentarismoa da. Jolasa ebasten digute gazte-gaztetatik, eta,
ondorioz, kirola ere bai. Ikusiko dituzu
emakumeak binaka paseoan edo korri-

PAULA ESTÉVEZ

ka, ikusiko dituzu gimnasioaren lau pareta izerditsuen artean (dela spinning,
dela zumba, dela pilates…), eta Euskal
Herri berdeko batzuk ikusiko dituzu
mendian gora ere. Nekez ikusiko duzu,
baina, 50 urteren bueltako emakume
-kuadrilla bat saskibaloian, kinta berekoak elkartzeko aitzakia gisa jarritako urtean behingo partidan, eta nekez
ikusiko duzu 20 urteko neska bat herri
erdiko frontoian bera bakarrik palan
edo eskuz: ez inork galarazten dielako,
noski, baizik emakumeek oro har ez dutelako nahi.
Zergatik ez dugun nahi: horixe da
galdera. Zergatik ez dugu nahi mugitu? Zergatik ez dugu nahi jolasean aritu
ez bakarka eta ez taldean? Zergatik ez
dugu nahi gure hiri-herrietako espazio publikoak hartu eta lotsa eta beldur
izpirik gabe salto eta korri egin izerdi
-patsetan leher eginda bukatu arte? Jolasa bahitzen digute txikitan, gorputza
gaztetan, eta denbora nagusitan. Agian
izango du horrek zerikusitxoren bat.
Ari-ezak osasun fisiko eta mentalerako
zer ondorio dakarzkigun, berriz, osasun
-sailen aldizkako txosten estatistikoetan
azalduko da beharbada, grafiko eta lerro artean mardul eta hotz.
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Euskara trending topic
Iñaki Martinez de Luna
Soziologoa

B

i mundu paralelo antzematen ditut
euskarari dagokionez: euskalgintzarena eta gizarte orokorrarena;
alegia, euskalgintzak eta gainerako gizarteak berariazko ibilbideak dituzte,
baina ez konbergenteak.
Euskalgintza prestatua, sendoa, dinamikoa eta ongi antolatua da. Eragileen
arteko elkarlana, aliantzak eta sareak
gero eta ugariagoak eta trinkoagoak
dira. Bide onetik doa eta txalogarriak
dira egindako ahalegina eta eskuratutako lorpenak; baina…
Zer dela eta, kezka hori? Arrakala
handia antzematen da euskalgintzaren
eta Euskal Herriko gizarte arruntaren
artean. Susmoa dut euskararen aldeko
ekimen gehienak euskaltzale aktiboen
eremuan gelditzen direla; ez direla euskaltzale epelengana eta, are gutxiago,
euskaltzale ez direnengana iristen. Hots,
gizartearen gehiengoa lekutan dago euskalgintzaren jardunetik eta eraginetik.
Egia da euskararen aldeko zenbait
ekimenek oihartzun txukuna lortzen dutela gizartean edo horren arlo batzuetan,
hala nola Ibilaldia, Nafarroan Oinez, Araban Euskaraz, Herri Urratsak eta euskara aldarrikatzeko egiten diren antzeko
jaiak; baita gizartean hain sona handia
eskuratzen duen Korrika ere. Ezin dira
ahaztu Euskaraldia, bertso txapelketa

entzutetsuak, edo gazteei bideratutako EuskarAbentura. Hortxe daude ere
tokian tokiko planak eta programak.
Ekimen ederrak eta emankorrak ditugu abian, baina gizartearen zein zatitan
dute eragina? Ehuneko hamarrean eta,
arrakastatsuenak, heren batengan? Motz
gelditzen dira eta, hartara, zaila baino
zailagoa izango zaigu euskara dagoen
txokotik ateratzea, eta ezinezkoa gure
gizartea guztiz euskalduntzea.
Zubiak falta dira euskalgintzaren eta
gizarteko bestelako eragileen artean. Ez
dira nahikoak bi mundu horiek lotzen
dituzten oinezkoen zaldainak edo pasabideak. Euskalgintzaren eragina gizarte
zabalera hedatu ahal izateko errei zabaleko zubiak behar ditugu. Adibidez,
gizartea eraldatzeko feminismoa izaten
ari den bezainbesteko oihartzuna behar
du euskarak; edo aldaketa klimatikoak
piztu dituen tamainako kezka eta ardura.
Kontuan izan behar dugu ohiko hedabideak eta eremu digitaleko sareak direla egungo gizarte mediatikoan norbanakoen zein gizataldeen agendak ezartzen
dituztenak. Gakoa da, beraz, euskalgintzaren eta gizarte zabalaren arteko
euskararen komunikazioa areagotzea.
Horrek bihurtuko du euskara trending
topic gure gizartean eta, horrekin batera, hizkuntza aldaketa hauspotuko da.

Likido irribarretsuak
Uxue Apaolaza
IDAZLEA

A

DEGIk badaramatza urte batzuk
“enpresa-kultura berri” bati buruz hizketan. Kontzeptu hori harri
bilakatzen ikusi dugu berriki, Fabrika
izeneko enpresa fisiko bat abiarazten.
Berrikuntza gutxi irudietan. Gizonak
gizonen inguruan, enpresari eta politikariak, eta proiektua gauzatuko duen
enpresa eraikitzailea ere aspaldiko ezaguna. Eta hitzak. Berria egunkarian jasotakoak: pertsona “transbertsalak, moldagarriak eta likidoak” behar dituzte.
Sagarzazu kazetariak zorrotz azpimarratu bezala “langileak ez, pertsonak”.
Ea langile entzun eta “klase” pentsatuko

dugun; “sindikatu”, “konfrontazio”, “haserre” eta likido eder beharrean, talentu
irribarretsu, enpresa bateko arraunlari,
kontzeptu zaharkituei eutsiko diegun,
eta jarraituko dugun hitz likidoen ordez
errealitate solidoak ikusten, beti itsusiagoak. “Patronalaren esklaboak” irakurri
genien Gipuzkoako egoitzetako langileei, emakumeak horiek.
Likido nahi gaituztela entzun eta niri
hormigoizko gorputza jartzen zait, zurruna, materialista… Lasai, ez dut komunista esango, likido karbonatatu horren hurrengo burbuilak eztanda egin
eta harrizko bihurtzen garen arte.
Otsailak 9, 2020
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Piztia beti da bestia
Beñat Muguruza Aseginolaza
Irakaslea eta ikertzailea

F

acebook-eko Hondarbiko Hitzak
orrialdeak bertako hitz, esamolde
eta abarrak argitaratzen ditu tarteka. Arrakastatsua da; post-ek erreakzio andana sortu ohi dute herritarren
artean.
Behin irakurritakoaren arabera, gaztelaniaz ohikoa den esaera zaharra honela esaten da Hondarribian: “Pittittua
ikusita mutilla”. Uste dut esanahia argi
dagoela. Lagunei esan nien gustatu zitzaidala, horrela, bustidura eta guzti,
eta nire euskal atsotitzen errepertorio
urrian sartuko nuela. Berehala txarretsi
zidaten proposamena, algara artean:
“Ondo dago, bai… Hazte oir-en hurrengo kanpainako eslogana izateko! Kar,
kar!”. Orduan konturatu nintzen ez dela
oso baliabide garaikidea, eta geroztik
ez dut ia erabiltzen.
Pasa den astean neuri bururatu zitzaidan atsotitz berri bat, Jean-Paul
Sartreren esaldi hura egokituta: “Piztia beti da bestia”. Aproposa iruditu zitzaidan norbere ardura asumitu ez eta
besteari dena leporatzeko joera adierazteko.
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Zenbat esaera zahar-berri
sortu ditugu euskaraz?
Horietako zenbatek
biziraun dute eta noraino
hedatu dira?
Gutxi, bakanen bat

Gustura geratu nintzen ideiarekin,
baina bat-batean gogora etorri zitzaidan
Eneko Bidegainen iazko txio bat: euskal
hedabideei errieta egiten zien Oro ez da
urre atsotitza hainbeste erabiltzeagatik.
Izan ere, ez da “euskal esaera bat” eta,
are, “ez da existitzen”, irakasle lapurtarraren iritziz.
Pena da, bada. Izan ere, zenbat esaera zahar-berri sortu ditugu euskaraz?
Horietako zenbatek biziraun dute eta
noraino hedatu dira? Gutxi, bakanen bat.
Gure erresonantzia-kutxa txiki-hauskorrekin, ez sinestekoa da Oro ez da urre

atsotitzak urratu duen ibilbidea, eta barra-barra erabiltzen da gaur egun, Bidegainek berak aitortu bezala. Barra-barra
erabiltzen da, baina “ez da existitzen”.
Eta hasi nintzen bueltaka, “piztia beti
da bestia”, “piztia beti da bestia”… Hasteko, argi dago gaztelaniaz jakin ezean ez
dela hitz jokoa ulertzen, eta gure Iparraldeko anai-arreba askok ez luketela bere
osotasunean gozatuko esamoldeaz. Gainera, ez dezagun ahaztu ez duela idazkera forma estandarra errespetatzen.
Hau da, euskalkian dagoela esaldiaren
zati bat. Eta ez dugu enegarrenez alferrik hauspotuko azkenaldiko euskalkien
eta batuaren arteko gatazka. A, eta ez
dut ahazten jatorrizko forma erdarazkoa
dela, aitortzen dut. Beraz, niri bururatutakoa ez da “euskal esaera bat”, “ez da
existitzen”.
Etsipen puntu batekin, azkenerako
pentsatu dut nire atsotitz berria baztertzea, eta aurrerantzean ere erdarazkoak
erabiltzen segitu dut; aurretik, noski,
“esaten den bezala” gehituta nire burua
salatuz.
Baina hori, piztia beti da bestia.
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Artikulu hauek erosita ekarpen ekonomikoa
egingo diozu Bilboko Mbolo Moye Doole elkarteari.
Atera aldarria kalera euskaraz eta wolofez!
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Brexita eta
ardatz
anglosaxoia

Europako Batasuna 1993an sortu zenetik kide berriak gehitu dira bata bestearen atzetik. Joan den ostiralera arte
28 estatuk osatu dute makro-egitura
politiko eta ekonomiko hori. Izan ere,
urtarrilaren 31 historiara pasako da,
EBk izan duen lehen zatiketaren egu-

na izan delako. Prozesu korapilatsu eta
luzearen ostean, 67 milioi pertsonak,
Erresuma Batuko biztanleek, agur esan
diote EBri. Historian iltzatuta geratuko
den mugarri geopoliko honen erroak
eta ondorio batzuk aletu ditugu erreportaje honetan.

Asier Blas MENDOZA
Otsailak 9, 2020
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I

I. Mundu Gerraren ostean, AEBek garbi zuten Alemaniaren boterea mugatu
eta Frantziaren eta Alemaniaren arteko elkarlana sustatu behar zutela
Mendebaldeko aliantza trinkotzeko. Helburu horrekin Europako integrazioa bultzatu zuten. Abiapuntua 1950 eta 1957.
urteen artean koka daiteke, Europar Komunitateen hiru itunak sinatzearekin batera. Lehenengoa 1951n Alemaniak, Belgikak, Frantziak, Herbehereek, Italiak eta
Luxemburgek Parisen sinatu zuten Europako Ikatz eta Altzairuaren Erkidegoa
sortzeko. Sei herrialde horiek, II. Mundu
Gerran galtzaile eta okupatuak izan zirenek, 1957an, Europako Energia Atomikoaren Erkidegoa eta Europako Ekonomia Erkidegoa (EEE) sortzeko itunak
sinatu zituzten Erroman.
Erresuma Batuak aldiz, bestelako estatusa zuen, II. Mundu Gerrako irabazle
nagusietako bat izateaz gain, oraindik
inperio garrantzitsua baitzen. Londresek dekadentzia goxoa bizi zuen Britainiar Commonwealth-ari eta Amerikako
Estatu Batuei esker. Stuart Laycock historialariak azaldu du Erresuma Batuak
egungo Nazio Batuen Erakundeko 193
herrialdeetatik 171 inbaditu izan dituela. Britaniako armadaren inbasioaz libratu diren herrialdeak 22 baino ez dira,
horietako asko hiri-estatu ñimiñoak.
Otsailak 9, 2020

Honek erakusten du Inperio britaniarra
izan dela historian interes globala azaldu duen lehenengo potentzia, eta ondoren bere seme-alabek, AEBek, gogoz
hartu dute munduko hegemonia anglosaxoia mantentzeko erreleboa.
Norbera hegemonikoa den pentsamendutik europar integrazio proiektu batera
iristea zaila suertatu zen hasieran. Halere,
proiektua sendotu ahala britaniar kontserbadoreek Europar Ekonomia Erkidegoan sartzearen alde egin zuten merkatu
librea (kapitalismoa) garatu asmoz. Ez
zuten lortu 1973ra arte, gainbehera inperial garratza jasaten ari zen De Gaulleren
Frantziaren betoa jaso zutelako.
Ordutik Erresuma Batua beti izan da
rara avis Europar Batasunean. Estatuak
eta herritarren gehiengoak maiz azaldu
zuten Bruselarekiko distantzia emozionala, nolabait aditzera emanez pragmatismo
hutsagatik hartzen zutela parte elkartean.
Areago, Alderdi Laboristako sektore batzuk ez zeuden batere kontent 1970 eta
1980ko hamarkadetan, tartean Jeremy
Corbyn, Europar Ekonomia Erkidegotik
atera nahi zuten, Erresuma Batuan neoliberalismoa zabaltzeko tresna gisa identifikatzen zutelako.
Laboristen mesfidantza kontserbadoreen artean ere zabaltzen hasi zen, baina
beste arrazoi batzuengatik. 1986ko Eu-

ropako Akta Bakarrak eta 1992ko Maastrichteko Itunak merkatu bakarra sendotu zuten eta neoliberalismoari ateak
zabal-zabalik utzi zizkioten, ordurako
baina, Europako proposamen kapitalistek moderatuak ziruditen Thatcherrek
inposaturiko merkatu librearen ereduaren aldean. Europa neoliberalismoa biguntzeko tresna gisa hasi ziren ikusten
laboristak eta, kontserbadoreak aldiz, nazionalismo britaniarraren betaurrekoak
jarrita, beldur ziren europar integrazioan
sakontzeko hartzen ari zen bideaz.
Londresi baimendu zizkioten nahierako akordioen logikak britaniar salbuespena eta euro eszeptizismoa indartu zituen. Brexitaren aldekoak etengabe
hazi izan dira 1990eko hamarkadatik,
halere, ez ziren gehiengo bilakatu XXI.
mendeko krisi ekonomikoa jazo arte. Britaniar neoliberalismoak desindustrializazio prozesua azkartu eta langileak
gehiago pobretu zituen. Eskuin populistak pobreen arteko lehia eta ezinikusiak
bultzatu ditu etorkinek esku lana merketu eta paisaia nazionala aldatzen dutela
argudiatuta. Ezkerra odolustuz joan da,
klase apaleko sektore batzuk seduzitu
dituelako eskuinaren soluzio magikoak:
mugen gaineko kontrola berreskuratzea
etorkinen jarioa erregulatzeko. Elementu honekin batera EBri egiten zaion ekar-
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pen ekonomikoa bertan behera uztea eta
merkataritza akordioak egiteko eskumena berreskuratzea izan dira ideia klabeak Brexitaren garaipena ulertzeko. Nigel Farage politikari ultraeskuindarrak
maiz laburbildu izan ditu ideia horiek
era sinple batean: burujabetza eta demokrazia berreskuratu behar dira. Faragek
behin eta berriro azaltzen du Erresuma
Batuak burujabetza galdu duela Europar
Batasunaren mesedetan, "demokratikoa
ez den" eta britaniar interesa lehenesten
ez duen egitura baten onerako.
Behin erreferendumean Brexita garaile izan ostean, sekulako anabasa ikusi dugu irteera gauzatu ahal izateko.
Erresuma Batuak orain arte hartu di-

tuen erabakiak ulertzeko –baita 2020an
negoziatu eta hartu beharko dituenak
ere– Merkatu Bakarra, Europako Esparru Ekonomikoa eta Europar Batasuneko aduana-batasuna zer diren jakin
behar da. Hiru hauez gain, Eurogunea
eta Schengen-esparrua (pertsonen mugikortasuna errazteko balio duen akordioa) daude, baina bi hauetan Erresuma
Batuak ez du parte hartzen.
Batasun europarraren ardatz nagusietako bat da “lau askatasunak” segurtatzen dituen Merkatu Bakarra. Honek
erregulatzen ditu ondasunen, kapitalen,
zerbitzuen eta pertsonen mugikortasun
askatasunak. Hemen EBko herrialdeek
parte hartzen dute eta lau betebehar

dituzte: lau askatasunak errespetatzea,
EBko arauak betetzea, EBko aurrekontuari ekarpena egitea eta EBko auzitegiaren menpe jartzea.
Bestalde, Europako Merkataritza Libreko Erkidegoa (EFTA) dugu. Erakunde hau Europako Ekonomia Erkidegoan
eta Europako Batasunean parte hartzen
ez zuten edo duten Europa Mendebaldeko herrialdeen arteko lankidetza ekonomikoa garatzeko erakundea da. Besteak
beste, Austria, Britainia Handia, Finlandia, Portugal eta Suedia izan dira kide;
egun lau baino ez dira gelditzen: Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitza.
Hauetatik lehenengo hirurek EBko estatuekin batera Merkatu Bakarrean parte
hartzen dute Europako Esparru Ekonomikoaren kide direlako. Suitzak, berriz,
esparru honen partaidetza berretsi ez
badu ere, de facto kidea da sinatu dituen
aldebiko akordioei esker.
EFTAko herrialdeek Merkatu Bakarreko lau betebeharren bertsio propioa
dute EBko araudi guztia ez dutelako bete
behar (nekazal eta arrantza sektoreetan ez dute parte hartzen) eta beraien
auzitegi propioak dituztelako, gainontzekoan “lau askatasunak” errespetatu
eta EBren aurrekontuari ekarpena egin
behar diote. Trukean EBko estatuekin
merkatu askatasuna dute eta munduko
beste herrialdeekin merkataritza akordioak sinatu ditzakete, izan ere, EFTA
herrialdeek ez dute EBko aduana-batasunean parte hartzen. Azken honetako
kideak dira Andorra, Monako, San Marino, Turkia (nekazal produktuetarako
izan ezik) eta EBko herrialdeak. Hauek
guztiek arantzel politika komuna dutenez, nazioarteko merkataritza akordioak
herrialde bat balira bezala negoziatu eta
sinatzen dituzte, ezin dute beren kabuz
bakarka negoziatu eta adostu munduko
beste estatuekin.

Benetako
antzinako ogia
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BREXIT Leuna ala gogorra?
Gauzak horrela, Erresuma Batuak Brexitaren ondoren Merkatu Bakarrean eta
Aduana-Batasunean parte hartzen jarraitzea hautatu izan balu, Brexit leuna
zatekeen; egungo egoerarekin alderatuta, EB finantzatzen eta bere araudiaren
gehiengoa onartzen jarraituko zukeen, bi
elementu horiei buruzko erabakitze ahalmenik izan gabe Bruselan. Baina, Brexitaren hiru oinarrizko proposamenak
izan dira EB finantzatzeari uztea, herritarren mugikortasun askatasuna etetea
eta EBtik kanpoko herrialdeekin aldebiko merkataritza akordioak negoziatu
eta sinatu ahal izatea, batez ere AEBak
gogoan. Azken hau lortzeko Europako Esparru Ekonomikoaren kide izate hutsarekin nahikoa da, kontua da trukean EBko
aurrekontuari ekarpena egin beharko
liokeela eta Merkatu Bakarreko herritarren mugimendu askatasuna bermatu
beharko lukeela. Horregatik, Londresek
aukera hauek guztiak baztertu egin ditu
oraingoz.
Beraz, Brexitaren abiapuntua Merkatu
Bakarretik eta Aduana-Batasunetik bere
osotasunean ateratzea izan da, horrela
Erresuma Batuak bere mugen kontrola
berreskuratuko du eta gainontzeko helburuak erdietsiko ditu hasieran. Arazoa
da Londresek EBko merkatuarekin harremantzeko Suitzak eginiko bidearen antzekoa egin beharko duela, aldebiko tratatu
ugari negoziatuz eta adostuz. Ez da erraza
izango, Erresuma Batuko Gobernuak nahi
duen integrazio maila baina handiagoa
erdietsi baitu Suitzak: Merkatu Bakarreko
kidea da Europako Esparru Ekonomikoaren bidez, eta Schengen esparruan parte
hartzen du. 2020a negoziaketa gogorren
urtea izango da eta ez dago baztertzerik
Brexita leuntzeko adostasunak lortzea.

Eskozia eta Irlanda
Edozein kasutan Londresek ez du lana
Bruselarekin bakarrik izango, etxean zereginak pilatzen hasi zaizkio. Eskoziak
Brexitari ezetz esan zion eta orain beste
independentzia erreferendum bat eskatu
du. Oraingoz Boris Johnson Lehen Ministroa kontra azaldu da. Halere, Erresuma
Batuaz ari garenean sorpresatarako prest
egon behar dugu. Aspalditik Londresek
lurralde gatazken aurrean erakutsi duen
malgutasuna kontuan izanik, egokitzapen asimetrikoak negoziatu eta sortzeko
gaitasun handia du. Horregatik, Eskoziak
presionatzeko estrategia eraginkorra jartzen badu martxan, litekeena da Britainia
Handiko gobernuak irtenbide bat bilatzea.
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Adibide ona da Ipar Irlandako kasua:
merkatu bakarretik ateratzeak 1998ko
Ostiral Santuko bake akordioa higatzea
dakar. Izan ere, Irlanda osoan ondasunen eta pertsonen mugimendu askatasuna egotea oso elementu garrantzitsua
izan da bakegintzarako. Baina, azkenean
Erresuma Batuak hartu duen erabakia da Ipar Irlanda Merkatu Bakarrean
mantentzea salbuespen batzuekin (zerbitzuak). Alde batetik, uhartean ez da
egongo merkatu mugarik, horri dagozkion kontrolak Itsasoan egongo dira Irlanda osoaren eta Britainia Handiaren
artean. Bestalde, Londresek sinatuko
dituen aldebiko merkataritza akordioen
pean geratuko da Ipar Irlanda, Erresuma
Batuko aduana-batasuneko kide bezala.
Dena den, akordio hau lau urtetarako
izango da. Epe hau igarota Ipar Irlandako Parlamentuak erabakiko du egoera
horretan jarraitu ala ez. Bi komunitate nagusiek babesten badute gehiengo
osoz, zortzi urtez jarraituko du akordioak, gehiengo sinplez babestua bada
lau urtez jarraituko du indarrean eta azkenik, babes nahikorik izango ez balu,
bi urteren buruan Ipar Irlanda Merkatu
Bakarretik aterako litzateke. Erabakitze
eskubidearen beste aitorpen bat Belfastentzat.

Korapiloak askatzeke

Brexita urtarrilaren 31n gauzatu bada
ere, argi dago prozesuak korapilo eta hari
-mutur asko duela askatzeko. Batzuk beste batzuk baino errazago argituko dira,

baina atal guztiak ez dira itxiko 2020an.
Ikusteko dago ea Erresuma Batuaren
irteerak EBri erraztasun handiagoa eskaintzen dion bere integrazio prozesuan
sakontzeko, eta ea anglosaxoien menpekotasun politiko-militarretik askatzeko
gai ote den. Beste interesgune inportante bat izango da ikustea nola jarraituko
den gorpuzten herrialde anglosaxoien
aliantza. Polo bakarreko mundu batetik
polo anitzeko mundurako trantsizioan
garbi dago bost herrialde anglosaxoiek
(AEB, Erresuma Batua, Kanada, Zeelanda
Berria eta Australia) bloke bat osatzeko
erabakia hartu dutela. Inteligentzia zerbitzuetan eta arlo militarretan duten integrazio maila, beste arlo batzuetan ikusiko
dugu hurrengo urteetan, besteak beste,
ekonomian. Berresteko dago Washingtonek eta Londresek iragarri zuten AEB
eta Erresuma Batuaren arteko merkataritza akordioaren negoziaketa azkarra.
Hori azkar ikusiko bagenu, eta Commonwealth-eko aterkiaren laguntzaz, Erresuma Batuak espero baino gutxiago sufritu
lezake Brexitagatik.
Londresek baliabide eta aliatu asko
du eskura bere interesak defendatzeko.
Izan ere, XIX. mendean Lehen Ministro
bitan izan zen Lord Palmerstonek azaldu zuena oraindik Erresuma Batua eta
Brexita ulertzeko esaldirik lagungarrienetako bat da: “Ez dugu [Ingalaterra]
betirako aliaturik, ezta betirako etsairik ere. Gure interesak iraunkorrak eta
betierekoak dira, eta gure betebeharra
haiek zaintzea da”.
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Hedabideak publizitate instituzionalik gabe Iruñean

Langa bat gehiago
Kalkulua zehatza da. Iruñeko biztanleen %10,5 da euskalduna. Navarra
Sumak gidatutako Iruñeko Udalak publizitate instituzionala lortzeko
gutxienez audientzia osoaren %10 izatea exijitu die hedabideei.
Euskarazko hedabideek publizitatea lortzeko hiriko biztanle
euskaldunen %95,6 izan beharko lukete hartzaile. Ariketa zaila.

E

uskarazko hedabide guztiak gelditu
dira jokoz kanpo, publizitatea esleitzeko lizitazioan sartzeko hedabide
bakoitzak bere audientzia potentzialaren %10 behar zuelako izan. Hiriko ia
biztanle euskaldun guztiek entzun, irakurri eta ikusi beharko lituzteke euskarazko
hedabideak lizitazioan sartu ahal izateko. Bitxia da Xaloa Telebistaren adibidea.
CIES hedabideen azterlanaren 2019ko
lehen olatuaren audientzia datuek diote
Xaloa Telebistak %9ko audientzia duela.
Publizitatea jasotzeko irizpide nagusitik
puntu batera geratu da. Ehuneko bederatzi oso zifra handia da eta pentsa genezake Iruñeko ia euskaldun guztiak dituela
entzule telebistak. Halako ehunekoa izateko arrazoia da hainbat saio, batik bat
musika eta kirola, euskaldunek bezala
erdaldunek ere ikusten dituztela.
Publizitate instituzionala udal gobernuan EH Bildu egon denean jaso dute euskarazko hedabideek. Euskalerria Irratiak

onintza irureta azkune

24.000 euro jaso ditu urtero Joseba Asironen legegintzaldian, Xaloa Telebistak
20.000 euro, Hamaika telebistak 15.000
euro eta Nafarroako Hitzak 18.000 euro.
Euskalerria Irratiak helegitea aurkeztu
du Nafarroako Auzitegi Administratiboan, Iruñeko Udalaren publizitate instituzionalaren esleipenaren kontra.

Nork izango du publizitate
instituzionala?

Sei hedabidek jasoko dituzte udal gobernuak publizitate bidez banatutako
600.000 euroak: Diario de Navarra (Brandok Comunicación) eta Diario de Noticias
(Glocal Multimedia) egunkariek eta haien
edizio digitalek, navarra.com (Glocal Influence) agerkari digitalak, Ser eta Cope
irrati kateek eta Navarra Televisión-ek.

Irizpide aldaketa

Publizitatea eskuratzeko irizpide nagusia izan da audientziaren %10 izatea.

%75eko balioa du, Enrique Mayaren
udal gobernuak hala erabaki duenetik.
Hedabidearen proposamen ekonomikoak %10 balio du eta hedabidean egitekoak diren hobekuntzek %5. Irizpide
sozialek gehienez %10eko garrantzia
izango dute.

Ostiko bat gehiago

Hedabide batzuei beste batzuei baino
gehiago eragingo die irizpide aldaketak.
Hala ere, ez dira hil ala biziko diru-sarrerak izan inorentzat, aurrez publizitate
instituzionaletik batere jaso gabeak dira.
Beste kontu bat litzateke aztertzea euskarazko hedabideei zein kopuru jasotzea dagokien.
Bien bitartean, udal berriak euskararen aurka ostikoak banatzen segitzen
du. 1997ko euskararen ordenantza berreskuratu dute eta duela gutxi jakinarazi dute bi haur eskola gaztelaniara itzularaziko dituztela.
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Askotan, gazte hauek dituzten
konfiantzazko pertsona
bakarrak gu gara, epaitu gabe
entzuteko prest”
Amaia bergara kale hezitzailea
Gizarte integrazioa ikasi zuen Amaia Bergara Juanko iruindarrak
eta lau urtez aritu da nerabe eta gazteekin kale hezitzaile,
Iruñerriko herri batean. Beren lekua aurkitzen ez duten gazteei
arreta eskaintzeko aukera eman dio aisialdi giroak, gaztelekuan
eta kalean. Duela hilabete batzuetatik haurrekin ari da lanean,
gaur dituzten gabeziak ez daitezen bihurtu biharko arazo.
mikel garcia idiakez

Esan izan duzu askorentzat zuen
lana pailazoarena egitea dela. Ez da
ulertzen kale hezitzaileen lana?
Aisialdiko hezitzailea zarela diozunean
jendeak pentsatzen du jolasten igarotzen duzula eguna. Ez da ikusten atzean
dagoen prestaketa, eta batez ere, denak
duela helburu eta zergati bat, baita ping
-pongean edo parkean jolasean ari garenean ere. Adibidez, badakizu nesketako
bat etxean gaizki dagoela eta bikotekidearekin arazoak dituela, bada bikotekidea futbolinean jokatzera igo denean
neska animatzen duzu zurekin kartetan
jolastera, eta testuinguru informal horretan harrigarria da nola irekitzen zaizkizun. Niri neska batek behin esan zidan:
“Makina bat psikologotan egon naiz, baina gominola poltsarekin hona etorri, zurekin kartetan hasi eta orduan ateratzen
zaizkit gauzak”. Ez gaituzte figura hain
autoritariotzat, eta horrek haiengana
heltzea eta dituzten arazo eta gabeziak
lantzea errazten digu. Atetik sartu ahala
ikusten duzu zein dagoen egun horretan
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gaizki, zeinek erre dituen porro gehiegi,
zeinek duen arazoren bat…

Hezkuntza formalarekiko,
eskolarekiko, zer da zuek aisialditik,
hezkuntza ez-formaletik egiten
duzuen ekarpena?
Irakaslearentzat, curriculuma betetzeko helburua izanik buruan eta 30 ikasle gelan, ikasi nahi ez duena edo beti lo
dagoena traba da, ez dago astirik ikasle
hori ulertzeko, zergatik ez duen ikasi
nahi. Aldiz, horretan jartzen dugu guk
fokua.
Gazteak ez daude etortzera derrigortuta, nahi dutelako datoz zentrora, eta
hurbileko ikusten gaituzte, ez diegulako
agintzen zer egin eta zer ez. Gure egitekoa gehiago da haiei laguntzea euren
planteamendua egiten. Adibidez, etortzen zaizu gazte bat eta esaten dizu “pasatzen ari naiz, baina ezin diot erretzeari
utzi”, eta guk esaten dioguna da eskuetatik joaten ari bazaio orri batean idatzi
dezala zer egin dezakeen, egoera hori

hobetzeko. Gero beteko duen edo ez, ez
dago gure esku, baina planteatu dezala
zer egin dezakeen hobera egiteko, beragandik atera behar duelako, berak jarri
behar du borondatea.
Ez ikasi, ez lan egiten ez dutenen portzentajea altua da eta kuadrilla bateko
lagunek esaten zidaten, “gu 1.500 euro
baino gutxiagogatik ez gara ohetik altxatzen”. Edozein enplegu webgune ireki
eta erakusten nien zein zen errealitatea,
ikasi gabe zein etorkizun izan zezaketen eta zer lortu zezaketen ikastaroren
bat eginda. Landabengo Volskswagenek
antolaturiko ikastaro batean hogei bat
lagunek izena ematea lortu genuen.
Aisialdia, gainera, hainbat gauzaz
konturatzeko testuinguru aproposa da.
Bikoteen dinamikak ikusten dituzu, eta
maiz errepikatzen den eskema da mutilak neskari aginduak etengabe ematen
dizkiola. Hor esku hartzeko aukera dugu,
baina aginduak eman gabe, horrek ez
duelako funtzionatzen, umoretik egin
behar duzu, bestelako tresnak erabiliz…
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Lorpentzat dut, jazarpena tarteko zen
harreman oso toxiko batean 16 urteko
neskari begiak irekitzen lagundu izana.
Autodefentsa feminista tailerra antolatu
genuen, baina ez zuen parte hartu nahi
izan. Bere lagunek ordea bai eman zuten
izena, “kutsatzen” hasi zen eta egun batetik bestera bat-batean konturatu zen.
Guk ez genion esan “mutila utzi behar
duzu”, baina berarekin hitz egiten genuen mutilak nola sentiarazten zuen;
baliabide guztiak jarri genizkion eskura,
eta argi ikusi zuen azkenean. Hori bai,
mutilak gero autoko ispilua apurtu zion
nire lankideari, mendeku gisa.

Halako eraso eta mehatxuak nola
kudeatzen dituzue?
Egoerak gainditu nauenean, gustuko ez
izan arren, udaltzainei deitu izan diet.
Ikasten ari nintzela galdetu izan balidate, “poliziari deitu? Halakorik inoiz
ez” erantzungo nukeen, baina batzuetan
hori edo gaztelekua ixtea izan dira ihesbide. Eta ez pentsa, noizbait udaltzainei

Eta arazoak ez daude beti lotuta maila
sozioekonomiko baxu eta familia desegituratuekin, pentsatu ohi dugun moduan.
Nik lan egin dudan herrian maila sozioekonomikoa altua da, dirua eta txaletak ohiko dira, eta ikusten dituzu porroak
nahi adina erosteko diru pila duZein profil da nagusi?
ten nerabeak, orduak lanean
14-15 urterekin, ez dute
eman eta seme-alabari
Aisialdi giro
nahikoa denbora eskaineuren lekua aurkitzen,
ez dakite nora joan eta
tzen ez dioten gurasoak,
informal horretan,
diru gehiegirik ere ez
dena onartu zaien gazte
harrigarria da nola
mimatuegiak… Burbuidute ezer berezirik egiteko. Gaztelekuan gune irekitzen zaizkizun. Ez la batean bizi dira, uste
atsegin eta segurua aurgaituzte figura hain dute dena egina dutela eta
kitzen dute. Astegun bugero talka egiten dute etxeautoritariotzat”
ruzuritan, gehienbat mutitik kanpoko errealitatearekin.
lak dira, oraindik 16-17 urte
Horiekin lan egitea zailagoa da,
bete ez dituztelarik normalizatuaez zaielako inoiz mugarik ezarri.
goa dagoelako mutilak lagunekin kalean
egotea astean zehar. Mutilek, gainera,
Familiekin lanketa egitea
lehenago utzi ohi dute eskola. Denbora
inportantea izango da, orduan.
guztia kalean egonda aspertu egiten dira
Bai. Guraso batzuk hurbildu egiten dira
edo hotza dute eta gure zentrora hurbilgaztelekura eta seme-alabaren arazoa
tzen dira.
nola landu dezaketen galdetzen dizute.
deitu eta haiek ere korrika alde egiten
bukatu dute. Eta mehatxatu nautenean,
jarraituko nautela edo joko nautela esan
didatenean, erantzun diedana izan da:
“Zertarako? Zer lortuko duzu horrekin?
Gainera arazotan sartuko zara…”.
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16 urteko neskari begiak
irekitzen lagundu genion.
Ez genion esan 'mutila
utzi behar duzu', baina
mutilak nola sentiarazten
zuen hitz egiten genuen.
Argi ikusi zuen azkenean”
“Dirua duten gazte
mimatuegiekin lan egitea
zailagoa da, ez zaielako
inoiz mugarik ezarri”
“6 urterekin gaiztoa
dela sinetsita dagoena
16 urterekin gaiztoetan
gaiztoena dela barneratua
du eta istiluak sortzen
arituko da”

“Amaia, edo [alaba] akabatzen dut, edo
nire burua akabatzen dut. Zer egin dezaket?” galdezka etorri zitzaidan ama
bat. Beste askok ez dute inongo interesik jartzen eta guk telefonoz deituta ere,
gazteaz hitz egin nahi dugula eta gerturatzeko eskatuz, pasako direla esan eta
gero ez dira agertzen. Eta azkenean, zuk
gauza bat landu baina etxean kontrakoa
egiten badute, ez du askorako balio.
Beste behin, gertatu zitzaidan aita batek deitu zidala esateko haren semea ez
zela gehiago gaztelekura joango, jendailarekin elkartzen zelako. “Zure semea
da-eta okerrena!” erantzun behar izan
nion. Badakigu benetan nolakoak diren
gure seme-alabak? Begiak estalita dituzte batzuek.
Eta gizarteak zein erantzukizun du?
Nola ikusten ditugu gazte hauek eta
zer dugu haiei eskaintzeko?
Jendeak orokorrean pentsatzen duena
da, “nerabeak dira, nahi duten guztia
izan dute eta ez dute aprobetxatu. Zertarako inbertitu hainbeste gaztelekua
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bezalako guneetan, porroak eta parranda baino ez badituzte buruan?”. Hain
bizimodu indibidualista eta zorrotza
dugunez, ez dugu harago begiratzeko
denbora hartzen, nahikoa dugu gure zamarekin eta ez dugu ondokoarena ikusten; garrasika eta sesioan ari den gaztea
zergatik dagoen horrela pentsatzen ez
gara jartzen, ahalegintzen gara ahalik
eta urrutien egon dadila. Errazagoa da
ezikusiarena egitea.

Zein dira zure lanaren gakoak?
Nik umorera asko jotzen dut, erasokorra eta aginduzkoa ez den tonu batean
gauza asko esateko aukera ematen didalako. Mugak ere etengabeko borroka
dira: goraka, umorearekin, eta beheraka,
haserrearekin. Jakin behar duzu bakoitzarekin zein punturaino iritsi eta norbaitekin adibidez txantxetan bazabiltza zein puntutan jartzen duzun muga.
Gertutasuna eta errespetua mantentzea
oreka zaila da.
Lagunen eta helduen munduaren artean ikusten gaituzte eta kasu askotan,
gazte hauek dituzten konfiantzazko pertsona bakarrak gu gara, esango digutena epaitu gabe entzuteko prest. Hori da
egiten dugun lehenengo gauza: entzun,
zer egin behar duten esan gabe. Ondoren, elkarrekin hitz eginez eta galderak
planteatuz, joango dira ikusten zein bide
hartu nahi duten.
Baliabide nahikorik ez duzuela
salatu izan duzu.
Hilabetean ehun gaztetik gora doaz gaztelekura; bada, astegunez ni bakarrik
izaten nintzen eta asteburutan bi ginen.
Gehienak, gainera, lanaldi erdian. Nekatuta eta erreta, epe bat bertan eman
eta gero baldintza hobeak eskaintzen
dituen lan batera aldatu ohi gara. Ni aritu nintzenean, asteburutarako pertsona
bat egoten zen goiz eta arratsalde, eta
inork ez zuen postuan sei hilabete baino gehiago iraun. Pena da, gazteei maiz
geratzen zaien sentsazioa delako bazter
utzi dituzula.
Zuk zeuk duela bederatzi hilabete
aldatu zenuen lanez, bizi baldintza
hobeen bila. 4-12 urte arteko
haurrekin aritzen zara orain.
Beharrak eta gabeziak ezberdinak
izango dira…
Aisialdia eta eskola-laguntza uztartzen

dituen gune bat da eta haur batzuk
behar bereziekin datoz. Gazteekin jarrera arazoak ziren nagusi eta txikiekin familian dituzte arazoak, baliabide
gutxiko familiak direlako edo gurasoek
problemak dituztelako: umeari galdezka konturatu nintzen etxe batean
galletak eta esnea baino ez zituztela
jaten; mutil bat dugu nahiago duena
pixa kalean egin, esaten duelako etxeko
komuna kalea baino zikinago dagoela; beste batek 8 urte ditu eta ez daki
zenbatzen, gurasoek ere apenas baitute
ikasketarik eta ez diotelako ikasteari
garrantzirik ematen… Hutsune handiak
dituzte. Kasu bat iritsi zaigu alaba bi
hilabete egon dena etxetik atera gabe,
ama senar ohiak mehatxatuta dagoelako eta etxean gordeta egon direlako.
Hainbatetan zerbitzu sozialekin aritzen
gara elkarlanean, eta familia zerbitzua
ere badugu: sare lana hobeto egiten da,
baina sarri ez da erraza, guraso askok
behartuta ekartzen dituztelako umeak,
ez dute uste beharra dutenik.

Haur hauek izan daitezke gero
gaztelekura joaten zitzaizkizun
gazteak?
Asko bai, ez bazaie behar bezalako
arreta eskaintzen. Badugu mutiko bat
6 urterekin esan didana: “Neska horrek
buruko mina du eta nire errua da, gaiztoa naizelako”. 6 urterekin gaiztoa dela
sinetsita dagoena 16 urterekin gaiztoetan gaiztoena dela barneratua du eta
istiluak sortzen arituko da. Ume horri
sinetsarazi diote gaiztoa dela.
Zenbat eta lehenago heldu arazoari,
hobeto.
Prebentzioa adin guztietan da funtsezkoa, haur, gazte nahiz heldu, baina gero
eta lehenago hobe da, bai, txikitan lantzen duzuna egina duzulako nerabe denerako. Besterik ez bada, bizitza pixka
bat ordenatzen ikastea, baditugulako
8 urteko haurrak goizeko 2ak arte telebista ikusten egon daitezkeenak logelan, eta horrek errestan beste arazo
batzuk dakartza.
Gustatuko litzaidake jendeak baloratzea prebentzioaren garrantzia.
Arazoak dituztenentzako erreformatorioak, pisuak eta halakoak aise onartzen ditugu, baina prebentzio guneetan
inbertitzea ez da hain ongi ulertzen, eta
funtsezkoak dira.
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Usurbilgo Atxega Jauregia
jatetxean banatu ditugu
euskarazko komunikazioaren
31. ARGIA Sariak, dozenaka
lagun bildu duen ekitaldian.
Antton Mendizabalek mimoz
egin ohi dituen ikurrak jaso
dituzte sei sailetako saridunek
oroigarri moduan. 30 urte
bete dira Donostian jaio eta
Oiartzunen bizi den eskultorea
ARGIA Sarietarako garaikurrak
sortzen hasi zenetik.
itsaso zubiria etxeberria
dani blanco

F

amiliako argazkia aterata, barrura bidali gaituzte. Eseri, mahaian aurkezpenak egin, eta hasi da bazkaria. Eta
betiko konbertsazioek irekitzen dute solasaldia: nik ez ditut protokoloak ezagutzen
eta zein da nire tenedorea? Zein ogi hartu
behar dut, ezkerretara ala eskuinetara dudana? Ez gaude ziur protokoloa ondo bete
ote dugun, baina banatu ditugu sardexkak,
labanak eta ogiak, eta gu gustura.
Primerako otordua eginda, tripa beteta,
konpainia onean bazkalduta, kafearekin
batera hasi da Aitor Furundarenaren soinua lehen notak jotzen. Hori da seinalea.
Iritsi da momentua. Olatz Korta ARGIAko
langileak egin du lehen sarreratxoa, jarri
dute taldearentzat hain garrantzitsua izan
den 2019. urteko ehungarren urteurrenak
eman duen guztia bildu duen bideoa, eta
sari-banaketaren aurretik lan-taldearen
izenean Mikel Garciak irakurri du testua.
Indartsua. Mamiz betea. Horren ondotik,

bai, hasi dira, banaka-banaka sarituen izenak botatzen. Sari bakoitzaren arrazoiak
irakurri dituzte ARGIAko kazetari eta diseinatzaileek, bideo labur bana saritu bakoitza
oholtzara igo aurretik, eta ondoren saria
hartzera oholtzara igotzen joan diren bezala, bakoitzak hitz batzuk esateko aukera
izan du. Nabaria izan da denek aprobetxatu nahi izan dutela momentua eta mikroa
aurrean, hitz egin dute zuzen, zorrotz,
kritiko, alai eta borrokarako gogotsu. Ezin
idatz ditzaket hemen denen diskurtsoak,
baina merezi du entzuteak eta aukerarik
baduzu, ARGIA.eus-en zintzilik daude.
2020ko euskarazko komunikazioaren
sariak jasotzera igo dira oholtza txikira
dozenatik gora lagun, baina atzetik dituzten talde osoak saritu dira eta eurek
ere ez dituzte ahaztu nahi izan. “ARGIAn
ez gara neutralak”, ondo esan du hasieran Mikel Garciak eta, beraz, ARGIA Sariak ere ez dira neutralak izaten.
Otsailak 9, 2020
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Umorea, jolasa
eta mamia
Umoreari sariak; irratsaioaren hari nagusia umore kabroia
delako edo zirkuan, nola ez, umorez janzten dutelako ekitaldia.
Jolasa; egunean behin bada ere norberaren jakituria eta
gaurkotasuneko gaiak badakizkigula frogatzeko minututxoa.
Kontu serioak ere saritu ditugu: batetik, nuklearren aurkako
garai gatazkatsu hartara egin dugu atzera, eta bestetik, gori-gori
dagoen joko aretoen aurkako dinamika ekarri dugu lehen lerrora.
itsaso zubiria etxeberria

dani blanco

PRENTSA IDATZIA
BERRIAKO IGANDEETAKO AZALAK
Saiakera handia egiten du Berria egunkariko lantaldeak igandeetako azalarekin eta ez da saiakera batean bakarrik
geratzen, indartsuak dira lortzen dituzten emaitzak. Hori saritu nahi izan du
ARGIAk aurten. Jakes Goikoetxea Berriako langilearen hitzak bilduz, “sorpresa galanta izan da ARGIAk igandeetako
azalak saritzea, horiek ere kazetaritza
egiteko modu bat izanda ere, normalean kazetaritza sariak ematen direnean
–kasu honetan prentsa idatzikoa– gehiago jotzen delako erreportajeak, elkarrizketak, analisiak edo iritziak saritzera”.
Aldizkarien estiloa da irudi bakarrak azal osoa biltzearena, egunkariena bainoago. Ordea, azpimarratu nahi
izan du Goikoetxeak “igandeetako azalak
2014ko ekainean igandeetako egunkaria
aldatzeko egindako apustuaren erakusleihoa baino ez direla, azalak berritzaile
eta berezi direla, baina barruko mamia
ere bai”. Portada hauek sortzeko, taldearen “konplizitatea eta giroa beharrezkoak” direla azaldu du.

INTERNET
“EGUNEAN BEHIN” APLIKAZIOA

Ez dira brometarako zifrak, CodeSyntax
enpresak sortutako doako aplikazioak
2019an emandako emaitzak. Mugikorretarako prestatutako euskarazko tribial
honek badu zerbait engantxatzen duena.
60.000 partaiderekin bukatu du urtea
jokoak. 3,5 milioi partida izan dira pasa
Otsailak 9, 2020

den urtean. 35 milioi galdera zuzendu
zitzaizkion publikoari.
“Zer izan da Egunean Behin-en fenomenoa?”, galdetu diogu Luistxo Fernandez jokoaren sortzaileetako bati. “Egunean behin bakarrik jokatuta ezin da
konpultsibo bihurtu, eta adikzioa barik,
afizioa sortzen duela iruditzen zaigu.
Gainera, euskal kulturak jokoan duen
presentziak nolabait asetzen eta animatzen du gure publikoa, denok jabetzen
gara euskara oso txikia dela aplikazioen
ziber-mundu honetan eta, horregatik,
sumatzen dugunez, bazegoen egarri bat
kultura orokorra gure kultura eta hizkuntzarekin lotu dezakeen entretenimendu formula batean. Zegoen gogo edo
egarri horrek sortzen duen afizioarekin
batera, esplika lezake nola zabaldu den
jokoa; ahoz ahokoa izan baita hedapena”,
erantzun du.

IRRATIA
“HANKAK LURRIN”

Azkoitiko Kontrako eztarrixe irrati librearen bueltan sortutakoa da Hankak
lurrin saioa 2013an, Miel, Mamo eta
Ogrue gidari. Euren euskalkian, abiadura bizian, honetaz eta hartaz lasai, tabernako elkarrizketa izango balitz bezala, lagunartean, umoretik; oso umore
kabroitik, politikoki zuzenaren mugak
aintzat hartzen dituztenak, baina haiekin jolasteko, gainditzeko ala zuzenean
bortxatzeko lizentzia librearekin.
Sinetsi ezinda daudela onartu diote
kazetariari, Mamok txiste bat iruditzen

zaiola aitortu du, eskertuta dagoela, noski, baina sari hauek “serioagoak” zirela
uste baitzuen. Mielek dio “poz handia”
izan dela eta esperantza txiki bat pizten
diola, Azkoitian irrati-giroa berriro ere
pixka bat mugitzen has dadin.
Jarraitzaile sutsu batzuk badituzte
dagoeneko. Inork bidaia batean saioaren denboraldi bat edo bi jarraian irentsi omen ditu, Netflix-eko serieen pare.
Beste batzuek etxea garbitzeko orduan
jartzen omen dute, lana arintzeko-edo.
“Ondorioak ateratzea falta zaizue”, bota
izan omen diete zenbaitek, baina programaren filosofiaren barruan doa “konkluixuk atáa heuk” esaldia.

IKUS-ENTZUNEZKOA
“EZ, ESKERRIK ASKO.
GLADYS-EN LEIHOA”

Iragan hurbilera gerturatu gaitu ikus-entzunezko saria jaso duen dokumentalak. Edo iragan hurbila hurbilagotu digu,
orduko antinuklearren eztabaidak eta
erronkak gaur egunera ekarriz. Oroimena, justizia-nahia eta transmisioa ditu
ardatz Bertha Gaztelumendik zuzendutako lanak. Azken bizpahiru urtetako
lanaren emaitza da eta Sabino Ormazabal lantaldeko kidearen hitzetan “jende
asko dago proiektuaren atzean, jende
askok eskaini ditu irudiak, testigantzak
[33 elkarrizketatu denera], ideiak...”. Eta
aipatu nahi izan ditu Tentazioa produkzioak, REC grabazio estudioa eta Hiru
Damatxo komunikazio proiektua.
Hamabost proiekzio eta solasaldi izan
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familia-argazkia. Goian, Iker Galartza (Gure Zirkua), Ane Miren (Gure Zirkua), Maite Rementeria (Egunean Behin), Bittor Poza (Egunean Behin),
Xabier Arenaza (‘Hankak lurrin’), Iñaki Segurola (‘Hankak lurrin’), Bertha Gaztelumendi (‘Ez, eskerrikasko. Gladysen leihoa’), Sabino Ormazabal
(‘Ez, eskerrikasko. Gladysen leihoa’), Maixa Olano (Berria) eta Manu Martínez (Judimendiko gazte asanblada). Behean: Unai Zabaleta (Gure Zirkua),
Josu Azpillaga (Egunean Behin), Jakes Goikoetxea (Berria), Ibon Villarreal (Iruñerriko apustu etxeen kontrako plataforma), Gaizka Suárez (Eragin),
Maitane Erro (Iruñerriko apustu etxeen kontrako plataforma), Ainara Pie de Hierro (Elkar-ekin) eta Maialen Sáez de Ocariz (Judimendiko gazte asanblada).

dituzte orain arte eta beste 30 bat prest,
Euskal Herrian (Tutera, Lizarra, Baiona...) eta Euskal Herritik kanpo. “Dokumentala egiterakoan gure helburu nagusienetakoa transmisioa zen eta ARGIA
Sariak geroz eta lagun gehiagorengana
iristea esan nahiko du, beraien esku jartzea gure lana”, azpimarratu du Ormazabalek.
Berriz ez gertatzea, akaso, ez da guztiz gure esku egongo. Baina gertatua
kontatzea bai, gertatua ondo kontatzea.

KANPAINA
APUSTU-ETXERIK EZ

Sakon errotuta dago gurean jokoa eta
denok ezagun dugun esaera ere badugu, pentsa: “Jokoa ez da errenta”. Lehen
aurrez aurrekoak ziren bezala, orain telefono mugikorrak, makinak eta hainbat
herritan irekitzen ari diren aretoak dira
apusturako amu. Denek ez dute irentsi,
ordea, eta herriz herri eta auzoz auzo
sortzen ari dira apustu-etxeen aurkako plataformak eta kanpainak: Azpeitia,
Gasteiz, Bilbo, Iruñea...

Judimendi Gasteizko auzoko Gazte
Asanbladak bi urte daramatza borrokan,
inguruan joko-aretoa ireki zutenean.
“Auzokideon presioarekin lortu genuen
aretoa ixtea”, azaldu digu, “baina bagenekien beste enpresari bat prest zegoela
berriz ateak irekitzeko eta auzotarren
boikota soilik zela oztopoa. Hala, hilabeteren buruan berriz ireki zuten”, jarraitu
du. Dena den, ez daukate gelditzeko asmorik, eta “itxi arte” borrokan jarraituko
dutela adierazi digute.
Azpeitiko Elkar-Ekin, Bilbo Eragin eta
Txantreako Auzolagun dira ARGIA Saria
jaso duten beste hiru elkarteak. Judimendiko Gazte Asanbladako kideak nabarmendu du “ezinbestekoa dela horrelako
dinamikak martxan ditugun kolektiboen
artean elkarlana eta saretzea ematea, eta
sariak batzeko ere laguntzen digu”.

MEREZIMENDUZKOA
GURE ZIRKUA

Euskal Herriko txoko ugaritara heldu da
azken bi urteotan zirkuko karpa. Ilusioz,
emozioz, magiaz eta euskaraz beteta.

Etxea gainean hartuta dabiltza batera eta
bestera ferianteak. Gure ferianteak. Zenbat aldiz entzun ote dugu adi-adi bozgorailu bat urrutira, gerturatu ahala argiago, ekialdekoak, italiarrak edo frantsesak
diruditen izenak oihukatuz eta zirkua herrira heldu denaren albistea emanez.
“Kuriositatea pizten zaio jendeari
zirkuan euskal izenak entzunda, orain
arte ez da horrelakorik egon”, azaldu
digu Iker Galartza Gure Zirkuko kideak.
ARGIA Saria “espero gabea” izan dela
aitortu digu eta “parte sentitu” direla
adierazi du; “euskaltzaleen, aktoreen, gidoigileen, kultur-eragileen parte”.
Hamalau lagunek osatzen dute espektakulua, baina atzetik benetako zirku batek bezala familia osoak dituztela
ez du ahaztu nahi izan. Galdetu diogu
adituko al dugun Gure Zirkuaren etorrera urruneko bozgorailuetatik, eta
Ekain Ibarguren kidearen hitzak ekarri
dizkit: “Espero dut jarraitzea”, omen
dio Ibargurenek, “ez ote zuen Galartzak
karpa eta muntaia hau guztia urtebeterako ekarriko!”.
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1. Aloña Soraluze eta Estibalitz Alkorta. 2. Lore Erriondo, Eñaut Aiartzaguena eta Iñaki Sanz.
3. Miren Osa, Xalba Ramirez, Maddi Altuna, Josebe Blanco eta Karlos Olasolo.
4. Bouba Diouf, Bertha Gaztelumendi eta Sabino Ormazabal.
5. Axier Lopez, Iñaki Segurola eta Xabier Arenaza. 6. Mikel Garcia, ARGIAko lantaldearen izenean mezua irakurtzen.
7. Ibon Villarreal, Manu Martínez, Maitane Erro eta Mikel Asurmendi. 8. Antton Mendizabal. 9. Aitor Furundarena.
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ez gara
neutralak
E

z gara neutralak ARGIAn. Atzo Hego
Euskal Herrian jendetza batu zuen
greba orokorra, kazetaritza konprometitutik kontatu genizuen, berdin Ipar
Euskal Herrian abendutik pentsio erreformaren aurka egiten ari diren mobilizazioak. Euskal Oasia omen den honetan,
prekarietateak zeharkatutako bizitzak
gero eta gehiago direlako, eta erretreta
duinak, lan duinak, azken finean bizitza
duinak aldarrikatzea gero eta beharrezkoagoa delako.
Euskal prentsak ere, lan-baldintzak
duintzea eta sektorea egonkortzea izan
du helburu instituzioekiko harremanean. Urte luzetako eskaeraren ondoren,
2019an aldaketak ekarri dituzten diru-laguntzak abiapuntu ona dira. Ezberdinei
errespetuz entzuteko borondatea duten
pertsonak badaude, eta hori abiagune
baikorra da publizitate instituzionalaren
banaketan eta beste hainbat gaitan sakontzen jarraitzeko.
Ez gara neutralak Argian, halaxe islatu dugu 100. urteurrenean. Munduari begiratzeko eta munduan jarduteko
dugun manera izan dute ezaugarri mendeurreneko ekitaldiek. 22 ekitaldi izan
dira denera, hamar eragilerekin elkarlanean, Euskal Herri osoan zehar, eta tokian
tokiko ARGIAren komunitateari esker.
Mendeurrena borobiltzeko, 100 urteko
ondarea jarriko dugu denon eskura eta
lizentzia librean: aldizkari guztiak eta argazki artxibo historikoa digitalizatzen ari
gara eta laster aurkeztuko dugu fototeka.
Urte mugitua izan da 100.a, eta batez ere, urte ederra: 1980an ARGIAren
jabe egin ziren langileekin berriz ere elkartzeko aitzakia paregabea izan dugu,
baita gure komunitatea zein inplikatuta
dagoen egiaztatzeko aukera ere. Azken
urteetako joerari eutsiz, gero eta jende
gehiagok ematen dio sostengu ekonomikoa ARGIAri. 2019an, 427 etxe gehiago
egin dira ARGIAko kide; beste batzuk
joan dira, baina orotara gero eta gehiago gara.
Ilusio berarekin ekin diogu 101. urteari. Lantaldea indartu dugu eta leheOtsailak 9, 2020

ARGIAko lantaldearen izenean, Mikel Garcia Idiakezek mezua irakurri zuen, sari banaketari ekin aurretik.

nengo aldiz, erredaktoreak ditugu Araba, Behe Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa,
Lapurdi eta Nafarroa Garaian. Kontratazio berriekin, lurraldetasuna sendotu
nahi dugu gure komunikabideak jarraitzen dituen berrietan.
Baina oro ez da urre. Iaz, bi ertzainek
herritar baten hizkuntza eskubideak
urratu zituztela informatu zuen Lander Arbelaitz lankideak, eta ertzainek
salaketa jarri zuten bere aurka. Zama
hori ez dugu oraindik gainetik kendu;
informatzeko eskubidearen alde borrokan jarraitu beharko dugu, eta bidean
espero zaituztegu.
Urratsak ematen segitzen dugu etxe
barruan. Dagoeneko, plastikoan bildu gabe bidaltzen ditugu aldizkariak;
300.000 plastiko gutxiago joango dira
erraustegira. Horrek kezkatuta gauzkalako: martxan jartzear dira hain gertu
dugun Zubietako erraustegia, eta langileon osasuna jokoan da, beste herritar
askorena bezalatsu.
Ez gara neutralak ARGIAn. Inoiz ez
gara izan. Hori ere erakutsi digute gure
aurretik ARGIA egin dutenek. Ibilbide
hori jaso du Gorka Bereziartua lankideak, Ez Gara Neutralak liburuan, etorkizunera begiratzeko aurrekoek egin
duten lana aintzat hartzea ezinbestekoa

baita. Errelatoari gure ekarpena egiteko
balio izan du mendeurrenak, eta 80ko
Argiero haiek finkaturiko oinarri berak
mantentzen ditugula berresteko: logika kapitalistatik ihes egiten duen herri
proiektua da ARGIA, euskalduna, nazionala, independentea, langileok jabe
garena. Beste lezio bat ere ikasi dugu
aurrekoengandik: biziraun ahal izateko,
burujabe izan behar du ARGIAk, ez baita
beste inoren lehentasuna. Horretarako
ere sortu genuen Ametzagaiñaa taldea.
Eta burujabetzak ditugu iparrorratz, politikan, elikaduran, finantza arloan, hezkuntzan, teknologian, energian, eta noski, informazioan.
Ez, ez gara neutralak, eta ez gara fio
objektibotasunez mozorroturiko kazetaritzarekin. Non kokatuta dagoen
garbi adierazten duen kazetaritza egiten dugu, bazterrean geratzen den horren bila, beharrezkoak garela sinetsita.
Gorka Bereziartuaren liburuko hitzak
lizentzia librean hartuz: “ARGIA posible
izan bada, bizi nahi duen herri batek
hedabide honen premia izan duelako
da. Eta etorkizunean ere, herri horren
aldeko apustua egiten badu iraungo du
ARGIAk”.
Beste ehunka urteko bizia izan dezala
euskarazko kazetaritza ez neutralak!

KOMUNITATEA І 37
atxega jauregiko sukaldetik

agenda

u30

greba aktiboa
egin dugu

dani blanco

Argiako langileek aho batez erabakita,
urtarrilaren 30ean greba aktiboa egin
dugu: komunikabidea izanik, erredaktoreek
grebako mobilizazioen berri eman dute.
Egun horretako kronikak, bideo eta
argazkiak argia.eus/u-30-greba-orokorra
helbidean daude ikusgai.
Mikel Garmendiak hogei urte egin ditu Usurbilgo Atxega Jauregian sukaldari. Orain jabe berriak
ditu jatetxeak, baina 2020ko Argia Sarietan laguntzen aritu da. Argazkian, 2019ko Argia Sarietan,
Iñaki Uria eta Patxi Larrionekin.

Mikel Garmendia
sukaldariarekin zikloez,
Felix Sarasolaz eta Argia Sariez

Antzak eta Iametzak
ere bai
Argiaren enpresa talde bereko kide
diren Antza inprimategiak eta Iametza
komunikazio eta teknologia enpresak
ere greba egin dute.

Itsaso Zubiria Etxeberria

E

z nuen sekula Felix Sarasolarekin
elkarrizketa bat izateko tarterik
eduki. Ez, behintzat, elkarrizketa heldu bat. Elkarrizketa heldua diot,
uste baitut umetan behin edo behin
Lasarte-Oriako Txitxardin Beltxa jatetxean topo egin genuela berarekin; baina gu ume ginen eta helduen konbertsazioa gure aurrekoekin izango zuen.
Badut Felixi bere hitzak, bere esaldi batzuk lapurtu eta komunitateari eskaintzen diogun orrialde hau idazteko tartea hartu ez izanaren arantza txiki bat.
Maitea baitzen Argiako lagunentzat
Felix. Berezi egin zituen Argiako lantaldearen makina bat otordu eta hamaika
Argia Sari, Txartel, Txitxardin Beltxa eta
Usurbilgo Atxega jatetxeetan.
Bukatu zen Felixen zikloa. Baina
egon gara ziklo hori berarekin partekatu zuen lagunarekin. Mikel Garmendia, Atxega Jauregiko sukaldaria
bera. Iragan azaroan egin ditu hogei
urte Usurbilgo jatetxean eta tokatu zitzaion Sarasolarekin lan egitea. Galdetu diot, ea nola bizi dituen berak sari
hauek, zer den Felixek transmititu ziona. “Herentzia bat utzi zidan Felixek”,
azaldu du, “harentzat Argiak bazuen

zerbait berezia, oso maitea zuen eta
asko baloratzen zuen”, dio. Atxega Jauregia hartu zuenean proposatu zien
langileei Argia Sarietan bazkaria bertan egitea, Oriako Txitxardinetik Usurbilgo Atxegara pasaz. Bigarren honetan ezagutu zituen Mikel Garmendiak
kazetaritza sari hauek. Baina aurten
du azkena Mikelek. Bukatu du bere sukaldari zikloa, hamalau urtetatik berrogeita hamaseira arte bizimodu izan
duena. Jabe berriak daude jatetxean,
baina 2020ko Argia Sarietan laguntzeko prest agertu da, esku bat bota nahi
du, bere azken sarietan parte izan.
“Seme bakarra dut eta ireki berri du
negozio txiki bat Donostian”, erantzun
dio kazetariari, galdetu dioenean ea
zein den lapikoetatik urruntzearen
arrazoia. “Lehen berarekin pasa ezin
izan dudan denbora orain aprobetxatu nahi dut, nire azken lan-urteak berari lagunduz pasaz”, jarraitu du.
Zer diren bizitzaren zikloak. Ohitura
daukagu pasatako garaiak nostalgiaz
oroitzeko, bueltatuko ez direnaren penaz. Guk nahiago dugu pozez gogoratu
nor izan ditugun ziklo bakoitzean bidelagun.

"Bizitza bizigarriak nahi
ditugulako,
lan burujabea oinarri"
Ekonomia sozial eraldatzaileko sarea
da Olatukoop, eta bertako kide ere
bada Argia. Olatukoopek greba sustatu
du: “Greban gaude, herritarren eta
komunitateen beharrei begiratu behar
diegulako. Elkartasuna norberaren
ongizatetik harago kokatuz".
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behin bakarrik
loratu ahal
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.

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

L

oratu da. Makina bat aldiz erabiltzen
den esamoldea. Loratzea, ez da soilik lorea ematea. Lorea ematea bizitza batek, egitasmo batek, ekintza batek
edo dena delakoak gailurra edo helburua iritsi duela adierazten du.
Ezkutukoak eta ia antzematen ez diren loraldiak badira, landare askok ez
dute atentzioa eman behar hori; haizeak egingo du polinizatzailearen lana
eta hura erakartzeko ez dute kolore, forma edo lurrin berezirik hedatu behar.
Lore gehienak, eta loratzeak, loraldiak,
ikusgarriak dira. Horrek erakartzen digu
arreta eta deigarri gertatzen zaigu. Loreak liluratu eta txoratu egiten gaitu.
Horretarakoxe eraikitzen du lorea landareak, animalioi, polinizatzaileoi gogoa
bahitu eta beretzat lan egin dezagun. Garrantzitsuena, ordea, lore horrek emango duena da.
Lore gehienak hermafroditak dira;
hau da, atal emea eta arra dituzte. Beste
batzuek atal bakarra dute, sexu bakarrekoa, emea edo arra. Arrak polena soilik
askatuko du. Emeak polena hartu eta
Otsailak 9, 2020

ernaldu ondoren fruitua ekarriko du.
Fruitua da landarean helburua. Hobe
esanda fruitua ez, fruituan dagoen hazia
da landarearen helburu nagusia.
Haziak biziberritzearen itxaropena
dakar. Ez soilik landare amaren biziberritzea; hori atzerapauso nabarmena
litzateke naturan, izan ere belaunaldi
berri bat ekarri eta aurrekoaren berdin
-berdina izatea atzera egitea da. Hori da
klona edo kopia; horrek ez du etorkizunik naturan. Naturan belaunaldi berriak ezaugarri berriak, indar berriak,
bizitzeko kemen berriak dakartza edo
bereak egin du. Berritasun hori emearen
eta arraren nahasketatik edo hibridaziotik sortzen den haziak du. Ez amaren ez
aitaren kopia hutsa izango ez denak, bietatik zerbait izango duenak, baina berria
izango denak. Guri ere antzera gertatzen
zaigu: amataitan ondorengoak gara, baina bakoitza desberdina, berria. Antza
emango dizute, batena edo bestearena, edo amonarena edo birramonarena,
baina bakarrak gara. Landareetan ere
berdin gertatzen da, ondorengo guztiak

desberdinak izango dira, bakarrak. Gero
egokitzeko eta espezieak aurrera egiteko aukera gehiago izango du, ondorengo
desberdin asko izanik.
Baina lan ikaragarria da haziak sortzeko hori. Landare batzuek milaka sortzeko gaitasuna dute. Urtea joan, urtea
etorri ezin konta ahala hazi ekartzeko
gai dira. Beste batzuek, ordea, urte askotako bizitza osoa lore bat eta bakar bat
ematera bideratuko dute. Lore hori zabaltzen dutenean ernaldu, fruitua heldu,
haziak hedatu eta hil egingo dira. Lore
bakar hori noiz eman ondo baino hobeto
pentsatzen eta prestatzen dute. Horrelakoak dira, adibidez: agabea (Agave americana), banbu asko eta Yucca generoko
landare ugari, hogei urtez loraldia antola
dezaketenak; Corypha umbraculifera eta
Tahina espectabilis palmondoek 30-100
urte behar dituzte loratzeko, Andeetako
Puya raimondii bromeliazeoak 70-100
urte behar ditu bere loratzea eta hileta
prestatzeko.
Landare horiek urtero loreberritzea
zer den ez dakite.
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elikadura eskolak
durangaldeko ikastetxeetan

EUSKAL HERRIKO
AGENDA

Garazi Zabaleta
@tirikitrann

otsailak 15

Elikadura eskolaren
aurkezpenean ageri
dira Berton Bertokoa
mugimenduko kideetako
batzuk (Atxondo, Elorrio,
Abadiño eta Zabalarra
eskoletako gurasoak),
Bidezko Elikadura
elkarteko ordezkaria,
ekoizle bat, Akebaso
jatetxeko sukaldaria eta
jangelako burua.

D

urangaldeko hamabi eskola publikotako gurasoetatik sortu zen
Berton Bertokoa mugimendua,
2015ean, eta eskoletako zuzendaritza
taldeekin elkarlanean ari dira geroztik.
“Gure asmoa hasieratik bestelako jantoki
eredu bat aldarrikatzea eta eskoletan sukaldeak lortzea izan da”, azaldu digu Isa
Gonzalez Durangoko Zabalarra eskolako
amak. Ekimen ugari eta oso desberdinak
egin dituzte plataformatik urte hauetan
zehar, eta oraingoan proposamen berri
batekin datoz: elikadura eskolak.

Lau saio praktiko
Otsailaren 10ean, 17an, 24an eta martxoaren 5ean elikadurarekin lotutako hainbat
saio praktiko eginen dituzte Durangaldeko
ikastetxeetan. Lehena, Durangoko Zabalarra ikastetxean izanen da eta elikagaien
jatorriaren eta banaketa kanalen inguruan arituko dira: “Zergatik erosten ditugun elikagai batzuk eta ez beste batzuk?
Korporazio handiek nola eragiten duten
aukeraketan?... Lehen sektorearen eta elikaduraren inguruan kontzientziatzeko izanen da lehen saioa”, dio Gonzalezek.
Bigarren saioa Zornotzan eginen dute,
eta elikaduraren ikuspuntu nutrizionalera begira jarriko dira. Hirugarrena, Zaldibarko eskolan eginen dutena, eskola-jantokietako elikadurari buruzkoa izanen
da: “Hitz egingo dugu gurasook zer egin

dezakegun, jangela gune hezitzaile bihurtzeko”. Azken saioa, berriz, eskoletatik jatetxera pasatuko da. Izan ere, Atxondoko
Akebaso jatetxean sukaldaritza saioa eginen dute Iñigo Fuertes sukaldariarekin.

Umoretik eta talde indarretik
borrokan
“Hamabi eskola gara mugimenduan, 2025 bat pertsonek hartzen dugu parte bertan, eta ikaragarria da bertan dagoen konpromisoa eta elkarrenganako errespetua”,
dio Gonzalezek. Nabarmendu du Berton
Bertokoa ez dela elkarte bat, mugimendu
zabala baizik, eta taldean eta elkarlanean
dago indarra Gonzalezen ustez. “Asko
ikasten dugu batak bestearengandik eta
elkar babesten dugu, hor dago gure indarra”. Beraien ekimenetan umorea ere asko
erabili izan dute, aldarrikapenak egiteko.
Hainbat lorpen txiki izan dituzte urteotako ibilbidean: esaterako, sukalderik ez zuten Durangaldeko lau eskoletatik hirutan lortu dute sukaldea. Bide
horretan, giltzarri izan da mugimenduak
eskualdean lortu duen babes zabala: eskualdeko alderdi politiko guztiek, sindikatuek, sukaldariek eta beste hainbat alorretako jendeak babestu dituzte
mugimenduaren eskakizunak: katering
enpresek menuetan tokiko eta sasoiko
produktuak sartzea eta eskola bakoitzak
sukaldea izatea.

donostia
Bihotz Inguru txangoa Jaizkibelera.
3-6 urte bitartekoentzat egokia.
10:30ean Cristina Enean.
Izena emateko:

bihotzinguru@gmail.com

otsailak 16

mungia
Abeltzaintza azoka. Behi, ardi, zaldi
eta ahuntz azienda. Nekazaritzako
tresnak eta makineria. Baserriko
produktuen erakusketa eta
salmenta.

otsailak 18

iruñea
Kafe eta bizkotxo, museoan zortziak
arte nahikotxo lantegia. 18:00etan
Ingurumen Hezkuntzako
Museoan.

otsailak 19

hernani
Hazitegia egin eta zaintzeko tailer
praktikoa. 18:00etan Karabelekon
(Portu auzoa, 34).

otsailak 23

arroniz
Ogi txigortuaren eguna.

otsailak 23

berbinzana
Mahatsondoaren txertaketaren festa.

otsailak 25

donostia
Haziak ugaltzeko tailerra. 17:00etan
Uliako Lore Baratzan.

Otsailak 9, 2020
www.BiziBaratzea.EUS
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Mandela askatu
zuten eguna

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

L

ulli michel

urmutur Hiria (Hegoafrika),
1990eko otsailaren 11. Nelson Mandela aske utzi zuten, 27 urtez giltzapean egon ondoren. Bezperan, Hegoafrikako presidente F.W. De Klerk
Mandelarekin sekretuan bildu zen espetxean, astebete lehenago egin bezala. Aurreko astean presidenteak agindua zion
aske utziko zutela, baina data zehatzik
ipini gabe. Otsailaren 10eko arratsaldeko bilera hartan, Mandelak ez zuen
espero biharamunean askatuko zutenik.
Ez zuen espero, eta ez zuen nahi.
“Gogo bizia nuen kartzelatik irteteko,
baina lehenago jakinarazi behar zidaten”,
idatziko zuen Mandelak Long Walk To
Freedom autobiografian. “De Klerk jaunari
eskerrak eman nizkion, eta esan nion esker
txarrekoa ez nuela izan nahi, baina nahiago
nuela astebeteko tartea izan, nire familia
eta erakundea (ANC, Afrikako Kongresu
Nazionala) prest egon zitezen”. Presidentea gelatik irten zen, orduan, eta aholkulariei galdetu ondoren, berriro sartu zen.
Biharamunean Mandela kalera irtengo zen
nahi eta nahi ez. Bilera amaitutzat eman
zuten whiski bana edan ondoren.
Mende laurdenean inork gutxik ikusi
zuen Mandela. Haren itzala murrizteko itxaropenez, Apartheidaren gobernuak haren argazkirik ez zuen zabaldu
nahi izan. Otsailaren 11n mundu guztiak
ikusi zuen ekintzailearen argazkia: ilea

urdinduta, bizarrik gabe eta lehengo masail beteak hustuta agertu zen, Winnie
orduko emazteari helduta, biak ukabilak
gora zituztela.
100.000 hegoafrikar beltz bildu ziren Grand Parade plazaren inguruetan,
buruzagia entzuteko prest. Baina ederki
kostako zitzaion bertara iristea. ANCk
ez zuen nahi segurtasun indar zuriak
Mandelaren lehen agerpen publikoa
kontrolatzea, baina legeztatu berri zen
erakundeak ez zeukan esperientziarik
halakoak antolatzen. Zenbait ordu eman
zituen bere abokatuetako baten etxean
gordeta, Desmond Tutuk kezkatuta hots
egin zion arte. Mandelaren autoa plazara
abiatu zen orduan. Egun hartan jendetzak bitan inguratu zuen Mandelaren
autoa, bultzaka, leihoei kolpeka… “Maitasunez hilko gintuztela pentsatu nuen”.

Iluntzean iritsi ziren plazara eta, betaurrekoak kartzelan ahaztuta, Winnierenak
erabili zituen ordu erdiko hitzaldia irakurtzeko. “Bakearen, demokraziaren eta
askatasunaren izenean” hitz egin zuen.
Orain badakigu Mandelak eta Hegoafrikak zer bide egin zuten hurrengo urteetan, baina, Grand Paradeko jendetzan
itxaropena nagusi izan arren, tentsioa,
mesfidantza eta gerra zibilaren mehatxua
ere zabaldu ziren, batez ere biztanle zurien artean. Egun hark argazki historikoa
eta galdera asko utzi zituen: moderatuegia izango zen bera giltzapean zela jaiotako ekintzaile belaunaldi berriarentzat?
Muturrekoegia Apartheidean eroso bizi
ziren zurientzat? 71 urterekin gai izango zen aurrean zeukan zeregin gogorrari
eusteko, salbatzailetzat zutenen itxaropenak eta eskakizunak betetzeko?

Zazpi urte segundo baterako
leeds museums & galleries

N
Otsailak 9, 2020

esiamon duela 3.000 urte inguru Karnakeko Amonen tenpluan
jardun zuen apaiz egiptoarra izan
zen eta haren momia Leedseko (Ingalaterra) museoan egon da 1823az geroztik. Azken zazpi urteetan ikerlan berezia egin dute: momia eskaneatu, 3D
inprimagailu batean haren aho-barrunbea, laringea eta faringea berregin eta,
ikerlariek asmatutako “ahots-traktuen
organo” izeneko gailuaren bidez, Ne-

siamonen ahotsa lortu dute. Scientific
Reports aldizkarian jakinarazi dutenez,
soinuak segundo bat irauten du eta “e”
bokalaren antzekoa da. Emaitza laburreko ikerlan luzearen erabilera praktikoaz galdetuta, Yorkeko Unibertsitateko
Joann Fletcher ikerlariaren erantzuna
baikorra da, baina ez oso zehatza: “Hemendik aurrera jendeak beste modu
batera konektatuko du egiptoar zibilizazioarekin”.

Otsailak 9, 2020
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Ez daukat ezer ezkutatzeko,
egiten dudana
jendeari iristea nahi dut”
Saioa, musikaria

Errekastoen tankeran agertu eta desagertu egiten da; aldiro
ongarritzen du kantugintzaren lurra bere emariarekin,
eta ondoren atseden hartzen du. Zuzenekoekiko “fobia”
gainditzeke du oraindik. Bitartean, bere musika jendearengana
iristea nahi luke, eta jendeari irits dakion. Ateak zabaldu dizkio
egonean geldi zegoen bere sorkuntzari.
gorka Erostarbe leunda

R

adiohead tabernan. “Asko gustatzen zaidan taldea da, ez hasierako
diskoengatik, In Rainbows-etik aurrerakoagatik baizik. Azkena ere
sekulakoa iruditzen zait”. Astearte arratsa da Ordizian (Gipuzkoa), udazken beteko arratsa. Saioa Garinek (Legorreta,
Gipuzkoa, 1978) –Saioa izen artistikoz–
ondo akorduan du oraintsu urtebete
Feministaldiaren baitan antolaturiko
kontzertuan parte hartzeko gonbita jaso
zuela. Donostiako Bukowskin izan zen
kontzertu hura, musikari emakumeek
emana. Han sentitutako babesak eman
zion bultzada Ateak lan berria sortzeko.
Aurrez beste hiru zituen eginak: Particular Land (2007), Matrioska Heart
(2008) eta Natura (2012).

Ordiziako parkea hautatu duzu
argazkietarako, udazken orbelez
jantzia. Orbel artean entzuteko
musika da zurea?
Udazkena ulertzen badugu etxe barruan
egoteko sasoi modura, egokia izan liteke
disko hau entzuteko, bai. Etxean, denOtsailak 9, 2020

Dani Blanco

bora hartuz letrei erreparatzeko, lasai
entzuteko diskoa da. Ez da kontzienteki
egindakoa, baina horrela ateratzen zait
niri. Aurrekoak ere horrela dira pixka
bat, ezta? Natura apur bat pop-ago zen,
bandarekin lagunduta grabatu nuelako,
baina gainerakoan bai.
Natura diskoa aurkeztu ondoren
desagertu zinen eta beste sei bat urte
igaro dira. Zergatik orain? Zer barne
bulkada izan duzu Ateak irekitzeko?
Iazko abenduan Feministaldia egin zen
Donostian. Kontzertu bat egin zen Bukowskin eta horretan parte hartu nuen.
Bi abesti jotzeko aukera izan nuen. Jendaurrean jotzeak ikara eszenikoa ematen dit, baina hor oso gustura aritu nintzen, eroso eta babestua. Kontzertuaren
ostean solasaldi bat izan nuen Birkit
musikariarekin; luze hitz egin genuen
gau hartan, eta sortzera animatu ninduen. Egun, denbora libre dezente daukat, eta esan zidan: “Aprobetxa ezazu
sortzeko. Eseri zaitez eta hasi kantak
sortzen. Saiatu”. Nik erabat utzia neukan

musika, ez nintzen jartzen gitarrarekin,
eta horrela zaila da ezer sortzea. Beste edozeinek esanda igual ez zitzaidan
iritsiko, baina hark esan zidan moduak,
edo gauaren bereziak… bada, motibatu
egin ninduten. Eta urtarrilean, Gabonen
ostean, hasi nintzen lanean, kantak sortzen.

Zergatik utzi zenion erabat musika
egiteari?
Arrazoi nagusia zera izan zen: paniko
eszeniko hura ez zela sendatuko garbi
ikusten nuen. Neure burua oso ondo
ezagutzen dut eta badakit hala dela. Dezenteko baxualdiak eman zidan errealitate horretaz jabetzean, eta uste dut
tristura hark ez zidala abestiak sortzeko
motibazio minimorako indarrik uzten.
Zuzenekoen kontua behin betiko
alboratua daukazu?
Beldur eszenikoa hasieratik izan dudan
gauza bat da, ez da in crescendo joan
den gauza bat. 2006an Particular Land
lehena plazaratu nuenean laino batean
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sentitu nintzen. Nire betiko ametsa zen
diskoa ateratzea eta zuzenean jotzea,
eta egun batetik bestera ikusi nuen nire
burua Sr. Chinarro eta beste zenbait teloneatzen. Beti sufritu dut zuzenekoetan. Momentuz, behin betirako harturiko
erabakia da. Ez dut nire burua zuzenekoetan ikusten. Iaz Feministaldian jo eta
gero gogoz geratu nintzen: bi abesti izan
ziren, eta beste pare bat ere gustura joko
nituen. Betirako ez da ezer itxi behar,
baina garbi daukat beldur hori hor dagoela. Nik ezin dut aste honetan hemen
eta hurrena han jo. Ez dut uste horrela
inoiz ariko naizenik. Beste gauza bat da
igual proposamen bereziren bati erantzutea, edo nik eduki dezaket gogo berezi bat, eta nahiz eta jakin momentu txar
batzuk pasako ditudala, bada, animatzea… Horri ateak ez dizkiot ixten.
Natura-rekin bat edo beste eman
zenuen.
Bai, kontzertu bat izan zen berezia, Bilbon. Pony Bravok jo zuen, baita Los Separatistas-ek ere. Haiek eta neuk jo genuen.

Zer sentitu zenuen?
Beti samar gertatu izan zaidana. Kontzertu hori hitzartua izango nuen hilabete lehenago-edo. Orduan, burua lanean
hasten zait, hasten naiz irudikatzen hutsak egingo ditudala zuzenean, adibidez
gitarrarekin, eta bakarrik jotzen dudanez, oso nabarmena izango dela, jendea
konturatuko dela… Nire organismoa ere
aldatzen hasten da, egonezin moduko
bat sortzen zait, argaltzen hasten naiz,
lehen ere argala izanik; lo egiteko arazoak izaten ditut… Eta, horrez gain, oso
inportantea dena, kontzertuan berean
ezin disfrutatu. Musikari askok esango
dizute: “Sartzea kostatu egiten zait, baina gero asko disfrutatzen dut...”. Baina
nik ez nuen une bakar batean ere disfrutatzen, eta bukatzen zenean arindu izugarri bat sentitzen nuen. Baina arindua
izanagatik, hurrengo egunean sentsazio
txarrak izaten nituen. Ez dut disfrutatu,
beraz, zertarako segi horrela? Ekonomikoki ere ez da inolako bultzada eta
sikiera disfrutatuko banu minimoki… ba
gustura segiko nuke jotzen.
Paradoxikoa gerta liteke, eta
interesgarria horrexegatik,
zuzenekoekiko halako beldur/
errespetua izan eta, aldiz, kanta
berriotako biluztasun erabateko hori,
oso ausarta dena.
Ausarta izan daiteke bai, baina nik ez dauOtsailak 9, 2020

kat ezer ezkutatzeko, eta egiten dudana
jendearengana eta jendeari iristea nahi
dut. Abestiak ez dira %100 autobiografikoak, baina hor asko dago niretik. Nire
izateko era hori da, erabat onartua daukat, baina akaso, ni kontziente izan gabe,
izan liteke hori beste faktore bat zuzenekoetan beldurra sentitzeko. Sufrimenduei
buruz kantatzen ari zarenean, besteen
aurrean esposizio handi batetik ari zara.
Akaso posible da inkontzienteki karga
hori eramatea neurekin kontzertuetara.
Zure kantak barnera biltzekoak
direla esan izan duzu. Besteengan
ere barnera biltzeko musika bilatzen
duzu?
Bai, askotan bai. Normalean nire faboritoak dira nahiko malenkoniatsuak, atormentatuak… Daniel Johnston ere bere
lo-fi estilo horretan asko gustatzen zait,
bere gaitz eta abar. Masoka samarra naiz
zentzu horretan.
Daniel Johnston aipatu duzu. Zure
diskoko lehen kantak Oihukatzen
du du izenburutzat. Johnstonek ez
zuen oihukatzen, baina harena bazen
barne oihu bat. Zure kantaera ere
halatsu?
Bai, identifikatzen naiz horrekin. Ez baitira soilik malenkoniatsuak, batzuk oso
existentzialistak dira, etsiaren kantak.
Nostalgiaz geruza bat sakonago, alegia.

Natura-n euskaraz abesten
hastearekin batera, hizkuntza soilik
ez, kantaera ere aldatu zenuen,
ahotsa modulatzeko era…
Bai, niretzako okerrera aldatu nuen.

Oso naturala da, batere artifiziorik
gabea.
Bai, hala da. Ingelesez kantatu izan dudanean gehiago jo dut beste musikari
batzuen kantaeretara. Beti izan dut oso
gustukoa Cat Powerren kantatzeko era.
Matrioska Heart entzuten dut orain eta
lotsa ere ematen dit, kasik kontzienteki
imitatu nahian nenbilen. Oso ahots nikotinikoa dauka, gastatua bezala. Nire
ahotsa gehiago gustatzen zait horrela,
baina artifizialagoa da. Naturalagoa da
euskaraz abesten dudanean, zalantzarik ez. Eta izan liteke barne oihu bat,
bai. Batzuetan gora egin behar dudanean, desafinatzeko muga-mugan.
Ausarta da.
Daniel Johnston deskubritu nuenean
ikusten nuen inperfekzio mordoa zituela agian, baina ez zitzaidala batere
kostatzen hura entzutea, eta melodia
izugarriak zituela; ez dut esango The
Beatlesen pare, baina melodia zoragarriak. Hain natural abesten zuen, melodia potente horiekin, bere barne mundu hori islatuz… Nik uste izan duela
eragina nire musikan.
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Sufrimenduei buruz
kantatzen ari zarenean,
besteen aurrean
esposizio handi batetik
ari zara. Posible da
inkontzienteki karga
hori eramatea neurekin
kontzertuetara”
“Lehen ikusten nuen
hosto bat mugitzen eta
jarriko nintzen kanta
bat idazten, orain
irudi berriak agertzea
kosta egiten da”
Denboraren talaiatik, nola ikusten
duzu orain ingelesez kantatzen
zenuen garaia? Berriz kantatuko
zenuke ingelesez?
Ez, ez dut uste. Beno, sekula ezin liteke
esan “sekula”, baina uste dut asko irabazi
dudala, gertuko entzulegoa irabazi dut,
baita familian ere. Mezua iritsi egiten da,
eta feedback-a bestelakoa da. Jendeak
jaso egiten du, eta hitz egiten dizu kantaz. Horrek askoz ere gehiago betetzen
nau. Gainera, momentu honetan zuzenekoak ez ditudanez ematen, komunikazio
hori oso da garrantzitsua. Eta nire ama
hizkuntza da! Nire hizkuntza maitatzen
ere hasi nintzen euskaraz kantatzen hastearekin bat. Konturatu naiz zer aberatsa
den. Hitz bat ezagutu eta hari bueltaka
hasten naiz eta… Oso emankorra da euskara niretzat, pertsonalki eta artistikoki.
“Matazaren haritik tiraka nabil
oraindik” diozu Bakoitzak bereari
kantan. Musikaren arloan zein hariri
tiraka zabiltza oraindik?
Beti nabil melodia berrien bila. Aurrekoa
gainditu nahi duzu, eta akorde berrien bila
aritzen naiz. Disko honetarako aurkitu
nituen akorde batzuk, gustura nengoen
haiekin eta kanta zenbaitetan erabili ditut.

Zein akorde?
Kolore desberdin bat duten akordeak
dira. Neuk hastapenetan do maiorra, re
maiorra... erabiltzen nituen, betikoak.
Gero hasi nintzen minorrekin jolasten.
Ez daukat ikasketa musikalik, baina
neure kabuz zerbait ikasi dut. Beti joan
naiz gitarra klaseetara eta abar; akorde bihurriagoak dira oraingoak. Joseba Irazoki entzuten baduzu, adibidez,
berehala konturatzen zara, “arraioa,
zer akorde berezi erabili duen! Eta zein
ondo erabiltzen duen progresioan!”.
Hori da erronka, akorde berriak aurkitzea, eta hitzen aldetik, berdin. Ez ditut
beti hitz berdinak erabili nahi, metafora
berrien bila nabil, euskaraz irakurtzen
saiatzen naiz.
Musikalki nondik jaso dituzu pista
berriak?
Ordezko akordeak deskubritu nituen
eta asko erabili ditut. Deskubritu nuen
Gravenhurst taldea. Ia desagertua dago,
abeslaria (Nick Talbot musikaria eta kazetaria ere bazen) hil egin baitzen, eta
flipatu egin nuen hark erabiltzen zituen
akordeekin. Lortu nuen haietako batzuk nirera ekartzea, eta horiek erabili
ditut sarri samar.

Natura ateratzean esan zenuen
Anari ezagutzeak eman zizula
halako aupada bat. Beste euskal
deskubrimenduren batek eman dizu
bultzadarik?
Euskal folk tradizionala ez dut askorik entzun. Mikel Laboa bai, ikaragarri
gustatzen zait eta Benito Lertxundi gustatzen zait, baina azkenaldikoa gehiago hasieratakoa baino. Bestetik, Moxalen azken diskoa asko gustatu zait eta
Mursego ere dezente entzun izan dut.
Bidehutseko taldeak jarraitzen ditut.
Mursego entzuteak ez dakit izan duen
eragin zuzena… baina zerbait bai. Adibidez, disko honetatik Ogi apur ilarak
hartzen baduzu, ipuin baten modukoa
da… Garai batean Elurretan-ek egiten
zuen hura ere oso gustuko dut, balio
dezakeena berdin umeentzat edo helduentzat. Eragin nabarmen-nabarmenik agian ez dut izan; Anari beti, diskoa
ateratzen duen aldiro entzuten dut sarri-sarri.
Zure ibilbidearen hastapenetan
aipatzen zenuen pasierak asko
pizten zizula sorkuntza? Oraindik
horrela da?
Bai, egunero dut ohitura pasieran joate-

ko, kontua da orain irudiak ez zaizkidala
hain sarri etortzen. Lehen ikusten nuen
hosto bat mugitzen eta jarriko nintzen
kanta bat idazten, orain irudi berriak
agertzea kosta egiten da. Uste dut hori
musikari askori gertatzen zaiola. Badaude salbuespenak. Nick Caveri etengabe
datozkiola ematen du, hura ez dago isiltzerik! Baina niri geroz eta gehiago kostatzen zait. Hala ere, konturatu naiz sei
urtez isilik egonik ere, gauzak irakurri
ditudala, filmak ikusi ditudala, liburuak
irakurri, musika entzun dut… guk uste
duguna baino gehiago doa egosten gure
barruan.
Zuzeneko zirkuituetatik kanpo
egonik, aurkitu duzu euskal
musikagintzan zure lekua? Gehiago
landu nahi zenuke hori edo gustura
zaude zure lekuarekin?
Ni ibili izan naizenean kontzertuak ematen, batean eta bestean, normalean telonero lanak egin ditut, eta jendea ezagutu
dut baina ez ditut lagunak egin, ez asko
behintzat. Nahiko prozesu bakarti bezala bizi izan dut, nahiz eta jendea ezagutu,
haiekin afaldu eta abar. Oso barrutik bizi
izan dut hori.

ENBALAJEAK
BILTEGIRATZEA ETA LOGISTIKA
ZERRA ETA ERAIKUNTZA

25 urte baino gehiago paketatze
industrialaren sektorean
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Hernani (Gipuzkoa)
 943 552 828
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Euskal Herriko
historia,
a zer abentura!
Liburua, ipuinak eta orain pelikula: Lur eta Amets
proiektuak hirugarren buelta emango du eta pantaila
handian murgilduko da otsailaren 7tik aurrera. Denbora
luze baten ondoren, haurrei zuzenduriko euskarazko
animazio-film hezitzaile bat zinemetan estreinatuko da.
Gorka Peñagarikano Goikoetxea

A

nai-arreba bikiak dira Lur eta
Amets. Asteburua heldu eta
amonarenera joango dira, asteburu pasa, gurasoek ezkontza batera joan behar dute-eta. Amona
Andereren eta honen katu Baltaxarren
botere eta gaitasunei esker, asteburu
arrunta zirudienak ez du ohikotik askorik izango. Bidaia batean murgilduko
dira, eta garai historiko eta sasoi ugaritatik pasako dira, une gozo eta ez hain
gozoak biziz. Tira-birak izango dituzte erromatarrekin, parte hartuko dute
Nafarroako Erresumaren sorreran eta
Zugarramurdiko sorginekin suaren inguruan dantzan arituko dira. Sorgin-ehiza ez zaie, baina, batere samurra izango; ezta Karlistadak eta Frankismoa ere.
Adiskideak egingo dituzte, baina baita
etsaiak ere. Ihes egingo dute, borrokatu,
dantzatu, ikasi eta disfrutatu.
Duela bost urte jarri zuten martxan
Lur eta Amets, Euskal Herriaren historia
proiektua Ikastolen Elkarteak, Katxiporretak eta Elkar argitaletxeak, Euskal
Otsailak 9, 2020

lotura films

Herriko historiaren irakurketa euskaldunen ikuspuntutik berreraiki eta haur
eta familientzat eskuragarri jartzeko
helburu argiarekin. 2015ean kaleratu
zuten proiektuaren ezagutza liburua,
eta jarraian etorri ziren haurrei zuzenduriko bederatzi ipuin sortak eta galdera-erantzunen mahai jokoa. Aipatutako
liburuetako ilustrazioez Lotura Films
arduratu zen orduan eta, orain, behin
ekoiztetxea proiektuaren bazkide egin
eta bertan murgilduta, pantaila handira pasatzeko hautua egin dute. Pelikula
2017an hasi ziren ekoizten, eta iaz amaitu zuten, urte honetan nonahi proiektatzeko. Emaitzarekin gustura geratu dira
ekoizleak, eta otsailaren 7tik aurrera
Euskal Herriko zinema eta areto guztietatik pasa nahiko lukete, haur eta familia
guztiengana heldu asmoz.
“Euskal Herrian ez diegu inoiz gazteenei gure historia kontatu; hutsune horri
erantzunez sortu zen proiektua, eta hori
are gehiago lantzera dator filma”, dio Miren Berasategi filmaren ekoizleak. Histo-

riaren berri emateko modu hezitzailea
eta aproposa dela uste du, erraz eta era
egokian hartzaileari iristeko modukoa,
baina azpimarratu du film “historiko”
bat baino, abentura istorio bat dela: “Garai ugaritan bizituko dituzte abenturak,
baina guk azaldu ordez zein garaitan
dauden, ikusleak berak kokatuko ditu
horietan”. Haurrei ulergarri egiteko eran
beti ere, testuingurua gehiegi sakondu
eta zehaztu gabe, baina horien zantzu
nabarmen eta aipagarri batzuk emanaz.
Imanol Zinkunegik eta Joseba Poncek zuzendu dute ordu eta hogei minutu
irauten duen ikus-entzunezkoa, eta denbora luze baten ostean haurrei zuzenduriko lehen euskarazko filma izango da.
Hutsune horretaz mintzatu da Berasategi, eta adierazi du Lotura Films ekoiztetxeak bazeramatzala hamar urte inguru
Elkar argitaletxearekin hitz egiten halako animaziozko film bat egiteko asmotan. Funtsezkotzat jotzen zuten haurrentzako edukia sortzea, eta proiektuaren
partaide diren gainontzeko hiru elkarte
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eta enpresek argi zuten, bestetik, Euskal
Herriaren historia kontatu eta azaldu
behar zitzaiela: “Heziketari dagokionez
beharrezkoa zen haurrei gure historia
ikusten dugun modura erakustea”.
Erakutsi, irakatsi baino gehiago. Izan
ere, gaia sakonago lantzea hezkuntza sistemari edota familiari dagokiola uste du
Berasategik. Hots, aisialdira begira irudikatzen dutela euren pelikula. Eurek garai
bakoitzaren gaineko hiruzpalau zantzu
azaltzen dituztela dio, haurrek ideia orokor bat egin dezaten orduko bizimodua
nolakoa zen: nola bizi ziren, bereziki zer
egiten zuten, zer jazo zen eta abar. Ahalik
eta haur gehienengana iristea ere badu
helburutzat proiektua zinemetatik pasatzeak, eta badirudi, Berasategiren ustez behintzat, jendeak erantzungo duela.
Inoiz ez dela jakiten dio, baina.

Herriz herri aurkezpenak,
autobusean

Durangoko Azokan egin zuten lehen aurrestreinalditzat har daitekeen aurkezpena. Irudienea gunean egin zuten lehen
agerraldia proiektuaren egileek eta Lur
eta Amets pelikulako pertsonaia gorpuztuek. Antzezki-ikuskizun baten bitartez
azaldu zuten zertan datzan filma, makina bat haur eta familia aurrean zituztela.
Filmaren lehen ordu laurdena eskaini
zuten horren ostean, eta bertan ziren
haurrei gonbita luzatu zieten, otsailaren

Erakutsi egin nahi du
filmak, irakatsi baino
gehiago: Euskal Herriko
historia sakonago
lantzea hezkuntza
sistemari dagokiola uste
du Miren Berasategi
filmaren ekoizleak
7tik aurrera gertuen duten zine aretora
bertaratzeko pelikula ikustera.
Antzera, baina autobus ibiltari batean aritu dira azken kasik bi hilabeteotan Euskal Herria zeharkatzen. Lur eta
Amets-en autobusak makina bat herri
eta hiritan egin ditu geldialdiak, haurrengana gerturatu, trailerra erakutsi
eta filma promozionatzen. Hego Euskal
Herriko hiriburuetan izan dira, baita
Beasainen, Barakaldon eta Altsasun ere,
besteak beste. Estreinaldi aurreko emaitza ikusita, jendearen erantzuna “polita” izatea espero dutela dio Berasategik,
“indar guztia” jarri dutela-eta promozio
kanpainan.
Uste dute publikoari pelikula dibertigarria gerta dakiokeela, abentura istorio bat ardatz duelako finean. Haurrek
ulertzeko eran eginda egon arren, guraso edota aitona-amonak entretenitzeko

eta gertuko sentitzeko zenbait giltza ere
ematen ditu. Horrek, ikusleak pelikulara
lotzeaz gain, senideen artean konplizitatea sortzeko ere balio dezakeela uste du
Berasategik.

48 І KULTUR-KRITIKAK

LIBURUA

Arropa estuei tamaina hartzen

Aitaren etxea

Karmele Jaio
Elkar, 2019
AMAIA ALVAREZ URIA

2

019an ikuspegi feministatik literaturan egindako deseraikitzeak
egon dira euskaraz. Amatasunari
begirako Katixa Agirreren Amek ez dute
(amatasun-sena auzitan jartzen du) eta
Karmele Jaioren Aitaren etxea (aita-senarraren rolari astindua ematen dio),
adibidez. Bigarrenari begiratuko diogu
gaurkoan.
Eskaintzan “gizon berriei” irakur dezakegu. Izan ere, “maskulinitate berriei”
buruzko lantzat har dezakegu. Nola izan
gizon (heterosexual), aita, senar XXI.
mendean? Belaunaldi batean, bitan garaiak hainbeste aldatu ostean? Bi greba
feministen ostean, laugarren olatuak harrapa ez zaitzan?
Era berean, 2016an euskaraz plazaratu zen Najat El Hachmiren Azken patriarka gogorarazi digu. Han bezala hemen
Otsailak 9, 2020

ere protagonistak bere aitari begiratzen
dio patriarkatuaren ordezkari fierra den
eta jada eredu ez den horri. Nahiz eta
oraingoan, alabak hitz egin beharrean,
semeak egiten duen.
Bestela esanda, uniforme bat ematen dizutenean aukerak dituzu. Badira
hartara moldatzen direnak, nahiz eta
deseroso sentitu; badira bere modura
moldatzen dutenak gustura izan arte;
eta badira erantzi eta bere arropak janzten dituztenak, ondorioei aurre egiteko
prest. Liburu hau horretaz ari zaigu, egokitu zaizkigun arropez edo uniformeez.
Emakume eta gizon rolei buruz.
Ismael eta Jasone senar-emazteak
dira. Gurasoak. Bikote. Familia. Gizon eta
emakume. Eta Libe bataren arreba eta
bestearen lagun mina gaztarotik hona.
Hiru pertsonaia horien izenak dituzte li-

buruko kapituluek. Izan ere, fokua batetik bestera saltoka joango da bizipenak,
ikuspuntuak, ibilbideak tartekatuz.
Istorioa eraikitzen joango da pertsonaia bakoitzak bere bidea egin ahala.
Euren burua deseraikitzen joango dira.
Egokitu zaizkien arropei erreparatu eta
harekin zer egin nahi duten erabaki arte
irakurlea bilakaeren eta aurkikuntzen
lekuko izango da.
Eraikitze-deseraikitze prozesuarekin
batera idazletzari buruzko gogoetak tartekatuko dira. Idazteak dituen argilunak
agertuko dira eta literaturaren funtzioa
eta balioa izango dira hizpide. “Idaztea
lur azpian utzitako guztiak ateratzeko
modua da” eta, irakurri dezakegunez.
Literaturaren xedeetako bat munduak
deskubritu eta zurrunbiloei zentzua
ematea da, ala ez da?
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MUSIKA

Mugaldekoen sua

Zer duzu?
Zure ondoan

Mugaldekoak Band

Mugaldekoak Band, jendaurreko emanaldi batean.

Gaztelupeko Hotsak, 2019

Joxi Ubeda Goikoetxea

S

asoiko daude, bizkor, gogotsu. Hori
antzeman daiteke binilozko single
honetako bi kanta politak entzunez gero. Haien aurreko hiru diskoetan
literatura uztartu dute pop-rock, folk
eta country kutsuko doinuekin, eta bi
kanta hauetan gitarrak indartsuak dira,
sua darie, eta rock doinu sendoak eta
erritmo biziak entzun daitezke.
Izan ere, Mugaldekoak taldea Mugaldekoak Band bilakatu da, rock laukote,
eta horrela grabatu ditu bi kantak. Zer
duzu? Velvet Underground taldearen
What Goes On kantaren bertsioa da:
“Zer duzu buruan? Zuhaitzen erroak
agerian. Zer duzu gogoan? Sabai guziak
daude zolan. Maitea egin behar duzuna,
dena ongi joanen baita”. Bigarren kanta
ere bertsio bat da, Noise Hole taldearen Zure ondoan kantarena: “Gela ilun

bat dago bihotzean, mina ematen du
atea zabaltzean, ezintasunaren pozoia,
odolean nahasia, mamu zitala bihurtzen da; zure ondoan uxatuko nuke”.
Mugaldekoak Band taldeko bi kidek
ongi ezagutzen dute, Beñardo Goietxe
(ahotsa eta gitarra) eta Raul Garcia (gitarra, ahotsak eta harmonika), Noise
Hole taldean aritu baitziren 1990eko
hamarkadan.
Biek eta Edu Zelaieta idazleak sortu zuen Mugaldekoak taldea, Zelaietaren izenburu bereko liburuko olerkiei
musika jartzeko. Beste poeta batzuen
testuak ere musikatu dituzte (Joan
Margarit, Wislawa Szymborska, Margarita Robleda, Nazim Hikmet), zenbait
abeslariren kantak euskaratu dituzte
(Johnny Cash, Leonard Cohen, Vashty
Bunyan, Bob Dylan), kantak sortu, eta

hiru disko osatu dituzte: Biziago sentitzeak dakarren muga inguruan (2006),
Begiak lekuko (2012) eta Galdemoduen
trilogia (2017).
Lan horiek aurkezteko hainbat emanaldi egin dituzte urteotan, modu akustikoan gehienbat, Zelaietaren poema
irakurketak eta abestien interpretazioa
uztarturik. Duela urtebete inguru, Mattin Arbelaitz (bateria) eta Xavi Perez
Bull (baxua eta ahotsak) hasi dira taldean jotzen eta, Mugaldekoak Band
bezala, rock soinuaren aldeko apustua
egin dute.
Gaztelupeko Hotsak zigiluaren Lokatzetan Play single bildumako ale berria
da Mugaldekoak Bandena. Aurretik,
Txuma Murugarren, Capsula, Jon Gurrutxaga eta Joseba Tapiarenak argitaratu dira bilduma horren barruan.
Otsailak 9, 2020
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Ekaitz is in da house
marta sendiu

A

dospordos

rratsaldeko 19:00ak besterik ez
dira, baina iluntasuna kaleetan
zehar sartu da. Urtarrileko gau
hotzen berotasun aterpe bilakatu da
Gasteizko Gaztetxea. Foku gorriak piztu
eta oholtza ketu da, barra inguruak garagardo botilatxoz bete diren heinean.
Hip-hop kulturan murgildu, eta rap-aren errimen artean dantzatzeko gogoekin gerturatzen hasi da jendea. Gaurkoa
zita berezia da muinoko etxearentzat.
Zortzi urte igaro dira gaztetxeko kide
Ekaitz Samaniego atxilotu zutenetik.
Haren omenez, urtero ospatu da Gasteizko Gaztetxean Ekaitz In Da House
freestyle jaialdia. Aurtengoa V. Freestyle Txapelketa izan da.
Hasiera estraofizialaren lehenengo
protagonista igo da eszenatoki gainera.
DJ Eguren hasi da bere sesioarekin, eta
giroa azkar berotu da. Blues, Soul, Reggae, Funk eta Jazz doinuekin eman dio
hasiera gau-emanaldiari. Egurenekin
batera, Tito igo da, Indarrapeko kidea,
Otsailak 9, 2020

urtero bezala aurkezle lanetan arituko
dena.
Behin soinu jartzailea, aurkezlea eta
epaimahaia prest daudela Jaio, Izar Mendiguren, Iñaki Viñaspre, Amaia, Odei Barroso eta Gatom freestylerrak igo dira
agertokira. Parte hartzaile bakoitzaren
aurkezpena egin eta gero, hasierako agurra egitea egokitu zaie inprobisatzaileei.
Gatomek ekin dio eta Ekaitz Samaniegori
ongi etorria eskaini dio. Gaztetxeak erritmoa jarraitzen du, besoak alde batetik
bestera mugitzen dituen bitartean.
Agurra eta gero, bat-batean ibili dira
freestylerrak. Binaka jarri eta proposatutako gaien inguruan ibili dira. Etengabe etorri dira gogora oraindik ere preso
jarraitzen dutenak, zortzi urte hauetan
aldatu diren kontuak, Poliziaren ingurukoak, politikarien ustelkeria eta Gasteizko herri mugimenduaren indarra.
Lehian aritu dira bikoteak, oilar-borrokan, bata bestea zirikatu eta arabar
umorea goraipatzen.

Baina freestylerrak ez dira gau honetan oholtza gainera igo diren bakarrak izan. Showen momentua heldu
da. Solozabaltarrak igo dira eta Bidelapurrak-en Zure zain nago abestia jo
dute anai-arrebek. Haiekin batera, Konpost-ek eta Fat Fish-ek haien abesti
kuttunenak jo dituzte eta gauaren une
nostalgikoena iritsi da Fat Fish-ek “España huele a culo” izeneko ereserkiaren
lehenengo notekin. Ingurutik zeuden
Jon Basaguren eta Joseba Baleztena ere
animatu dira publikoak eskatuta, eta
Jonny and Joseph-en bertsiorik onena
eskaini dute.
Zortzi urte eta gero, Ekaitz etxean
da. Haren omenez antolatutako ekimen
hau urteroko zita bilakatu da dagoeneko Gasteizen eta hip-hop munduaren
ezinbesteko bilgune. Hasierako asmoen
arabera, azken freestyle txapelketa izan
da aurtengoa. Baina nork daki, gaitza
sendatu ostean ere elkartasun ahaleginek bizirik iraun dezakete.
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EGILEA i Ana Zambrano

Hitz gezidunak
1

2

Esekitokiak
-----------

1

Letxugaren
barrualdeak
----------Karea

Adizkia
----------Latorrizko
ontzia

----------Musu

Droga mota
----------Nagusia,
buruzagia

Jaurtitze
-----------

3

Tik-...,
erlojua
----------Olio asko
duena

Konkor
----------Nafarroako
udalerria

Logale
handi
----------Metal oso
preziatua

Arabiar
dinastia
----------Ukatu
aditzaren
erroa

Piraten
edaria
----------Urduritu

Uholde-ur
----------Nire aldeko

Nafarroako
ibaia
----------Ospetsu

Otzara
handi
----------Nekadura

2

Okelaren
zaina
----------Garai, aldi

Larruzko
xingola
mehe
----------Dauka (alderantziz)

Bi gehi bi
----------Bakoitzari
ehun

Ehizakia,
harrapakina
----------Edo

Traumatismoa
-----------

4

Tulioaren
sinboloa
----------Bat erromatar erara

Artisau-lan
----------Saguzarra
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1. Patio
2. Ahats
3. Tabua
4. Ituak
5. Osaka

5

1
9
4
8
5
2
7
6
3

4
8

8
3
6
7
9
1
4
5
2

3

5
7
2
6
3
4
8
9
1

7
1 2

5

7
4
9
3
2
6
5
1
8

9
6
5 8 2

1. Etxarte
2. Zikin, lizun
3. Debekua, gaitzespena
4. Helburuak, xedeak
5. Japoniako hiria
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Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.
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Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako
zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3
koadro bakoitzean errepikatu gabe.

Ebazpenak
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Helena Maleno Garzón
Giza Eskubideen
defendatzailea,
kriminalizatua

“Nekromugaz ari gara
populazio zehatzen
heriotza eragiteko politikak
egiten ari direlako”
EhuGune eta Ongi Etorri Errefuxiatuak eragileek
gonbidatuta Bilbon izan da Helena Maleno (1970,
El Ejido, Andaluzia), Vida en la necrofrontera [Bizitza
nekromugan] txostena aurkezten. Kazetari, ikerlari eta,
batez ere, giza eskubideen defendatzaile andaluziarra
Marokon bizi da. Bi urteko lanak "ahotsa" eman die
itsasoko bidea eginda bizirik atera diren kideei (hitz
horixe darabil Malenok) eta euren senideei, mugek
eragin dieten erresistentzia estrategiak konta ditzaten.
marijo deogracias horrillo

Heriotza politiken
salatzaile
“Heriotza politikak oso presente daude Europako mugetan. Jendea hiltzen
eta hiltzen uzten duten politikei egiten
die erreferentzia Vida en la necrofrontera
txostenaren izenburuak, Achill Mbembe
pentsalari kamerundarraren nekropolitika kontzeptuari. Migratzaileek ez dute
lekuz aldatzeko eskubiderik, baina euren
bizilekuetatik mugiarazten ditu industria kriminalak. Dirua irabazten da hainbat gorputz hiltzen, torturatzen, saltzen;
INDRA segurtasun enpresak egiten duen
modura, esaterako”.
Otsailak 9, 2020

hodei torres

Vida en la necrofrontera
txostenean mugako emakumeen
historiak jasotzen dituzu,
aurretik inoiz ez delako egin.
Zerk eraman zaitu lan hori
egitera?
Caminos de Frontera kolektiboan
migratzaile komunitateekin egindako lan-esperientziatik sortu zen,
eta egunero egiten dugun indarkeriaren eta giza eskubideen urraketen monitorizaziotik. Baina baita
hegoaldeko jakintza epistemologiaren eraikuntzatik ere; alegia, errealitate hauek bizi dituztenen diskurtsoei ezikusiarena egiten zaie.
Iparraldetik datozenen bizipen eta
diskurtsoak daude bakarrik, diskurtso ofizialak, eta hor diskurtso
arrazistei eta xenofoboei egiten zaie
leku. Horregatik gatoz muga politikek zeharkatzen dituzten pertsonen
diskurtso eta analisiekin.
“Botatzeko gorputzak”, “hiltzen
uzteko bizitzak”, “erresistentzia
estrategiak”... kontzeptu
gordin horiek eramaten

zaituzte nekropolitikatik
nekromugaldera.
AEBetan erabiltzen den kontzeptua
da nekromuga. Nekropolitika ezartzen den guneak edo lurraldeak liratezke, eta han askoz ikusgarriagoa
da industria kriminalek –bahiketak,
sexu explotazioa, pertsonen trafikoa–
eragindako heriotza eta gorputzen
sufrimendua. Pertsonen mugimenduei lotutako industria kriminalek
diru asko irabazten dute. Heriotzei
mozkina ateratzen diete sare ekonomiko zehatz batzuek. Haiekin batera ari da gerrarako industria, armak
saltzen dituzten enpresak: gatazkak
eragiten dituzte armagintzan inbertitzen duten herrialdeetan eta, gero,
berriz irabazten dute dirutza jendea
mugitzen hasten denean, pertsona horien mugimenduak kontrolatzen. Nekromugaz ari gara populazio
zehatzen heriotza eragiteko heriotza politikak egiten ari direlako, edo
hiltzen uzteko politikak egitea dutelako helburu. Horren adibide dira
itsasoan aplikatzen diren politikak.
Hala, Itsas Salbamendu Humanita-
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"Garaipena izan da prozesu judizialak irabaztea. Nire kasua eredugarri izatea nahi zuten, mugetan ari diren beste
pertsonak jazartzeko eta kriminalizatzeko".

rioa bezalako erakunde publiko bat derrigortzen dute modu desberdin batean
esku-hartzera –arrazismoz zeharkatuta–, Europako pertsonen edo pertsona
migratzaileen bizitzak itsasoan salbatzerako orduan.
Oso kritikoa zara Espainiako
Gobernuaren migrazio politikekin.
Eratu berri den gobernuarengandik
aldaketarik espero duzu?
Nahiko nuke gobernu berriarekin aldaketak egotea; batez ere, bereizi egin
behar baitira itsasoan bizitzak babesteko neurriak migrazio kontroletik eta
militarizazio politiketatik.

Itsas Salbamendurako zerbitzu
publikoaren alde aritzen zara, sarri.
Bilbon ere horrela egin zenuen.
Harro gaude Itsas Salbamendua lako
erakundearekin. Itsasoan dagoen edozein pertsonaren bizitza defendatzeko
dago, eta ezin dugu onartu mugen kontrolerako politika arrazistek zeharka dezaten. Hori da eskatzen duguna; hau da,
Itsas Salbamenduak bizitza defendatu
behar du, izan pateran doazen pertso-

nena, izan yatean doazenena. Ze, horixe da Itsas Salbamendurako erakunde
publikoaren egitekoa. Tamalez urratsak
eman dira zerbitzu horren erabilera
arrazista egiteko eta ekintza gaitasuna
desegiteko; justu, gainera, indartu egin
behar denean itsasoan diren pertsonen
errealitateari erantzuteko gaitasuna.

Nola daramazu bizi izan duzun
kriminalizazio prozesua? Babes
programa batean sartu izana nola
bizitzen da?
Tira, ni ondo nago. Garaipena izan da
prozesu judizialak irabaztea. Nire kasua
eredugarri izatea nahi zuten, mugetan
ari diren beste pertsonak jazartzeko eta
kriminalizatzeko. Auzia irabazi izanak
ez nau ni bakarrik babesten, eskubideak
defendatzen lan egiten duten beste kide
batzuk ere babesten ditu forma kolektiboan. Baina bai, marka handiak uzten
dituzte kriminalizazio prozesuek. Zure
bizitza aldarazten dute, babes neurriak
dituzu, gehiago zaindu behar zara, eragin egiten du familian, maite dituzunengan, ingurunean. Izan ere, kriminalizazioa tortura prozesu bat da; estatuetatik

egiten den tortura sistematikoa.

Bilboko mahai-inguru ostean
hainbat gaztek agurtu zintuzten;
maitekiro ari zirela iruditu
zitzaidan.
Bai, horietako batzuek deitu egin ninduten itsasoan zailtasunak zituztenean.
Ezagutzen ninduten, sare sozialen bidez
jarraitzen naute eta hunkigarria da, ze
maitasun horrek, indar eta partekatze
horrek, salbatu bainau neu ere. Esaten
didatenean bizitzak salbatu ditudala, sarritan esaten dut bizitza horiek gero ni
salbatu nautela, estrategia guztien bidez,
baita otoitz egiten ere. Eurek kontatzen
dute deklaratzera joan behar nuenean
otoitz egiten zutela, musulmandarrek
sakrifizioak egiten zituztela, baita marabuek ere. Azken batean, eskaini didaten maitasunak, laguntasunak, maite-suak lagundu dit oraindik agerikoa
den kriminalizazio prozesu honetatik
salbatzen. Oraindik jazarpena eta kriminalizazioa bizi baitut, baina urrats oso
handia eman dugu auzia irabazita. Beraz, zoragarria da pertsona hauek, kide
hauek, agurtzeko aukera izatea.
Otsailak 9, 2020
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“Azukrea ordezkatu dut kokainagatik
eta oso ondo doakit”

SAREAN ARrANTZATUA

Supermerkatuko
karromarroak

Enrike III Nafarroakoa
Jon Garaño zen
Jenofar, txikitan, Bollycao bat jan ostean.

Mugikorrean app ustez oso baliagarria instalatu zuen Jenofar Lopategik
2019ko otsailean, auzoko nutrizionistak gomendaturik: elikagaien azukre-maila kalkulatzen du, eta horren
arabera jakia baloratu: “Txarra”, “Oso
txarra”, “Ministro-gorotza“ edo “Elikadura-terrorismoa”.
“Konturatu nintzen, edozer elikagai
hartuta ere, ‘Oso txarra’ baino balorazio positiboagorik nekez lortzen zutela,
baita kontsumo taldean banatzen zizkiguten luzoker edota ziazerba agroeko-

logikoek ere”, kontatu digu. “Horregatik
erabaki dut azukrerik ez kontsumitzea,
ergo, jateari uztea. Airea kontsumitzen
hasi naiz, baina Zubietan bizi naizenez
Aurrera begira ez da jasangarria. Eta
orain kokainara pasa naiz, eta oso ondo
doakit. Baditu bere zerak, baina mesede egin dit, pisu pixka bat galdu dut eta
orain gai naiz Borxa Semperren poemak
punpalasterrean errezitatzeko, sei hizkuntza desberdinetan gainera. Abantailak besterik ez ditu, karbohidrato zikinekin alderatuta”.

Koronabirusa ez hartzeko,
hipokondriako batek bere Huawei
telefonoa sutara bota du

Otsailak 9, 2020

Koronabirusa mundu osoan zabaltzen
hasi dela jakin ondoren, Elorrioko
65 urteko hipokondriako bat, Endrike Izulaborritegi, erabaki drastikoak
hartzen hasi da: “Huawei telefonoa,
sutara! Txinan egindako ordenagailu,
tablet, telebista eta traste elektroniko
guztiak ere, sutara! Eta arropak, Txinan egindako arropa guztiak ere bai,
sua birus horiei!”. Haren bikotekideak,

ia hutsik geratu den pisuan biluzik,
ahaleginak egin ditu Endrike lasaitzeko, baina ezinezkoa izan da. Metxeroa
eta gasolina bidoia eskuan dituela Beranduegiri azaldu dionez, orain bere
planaren bigarren fasea hasiko da: ez
du janari txinatarrik gehiago probatuko eta Trantsiziotik militatu duen alderdia, EMK-QWERTY (r) antolakunde maoista utziko du.

karta-jokoa

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

Edukiak

Iñaki Sanz Azkue
Biologoa
Ikuspegi pedagogikoa

Lore Erriondo
EHUko irakaslea
Marrazkiak
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