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"Zaborren gatazka" deitu zioten eskuineko alderdi eta hedabideek zero 
zabor sortzea asmo zuen bideari Gipuzkoan. Eta hara non, zaborra ke 
toxiko edo mendi bihurtzen txapeldun den Bizkaian, lehertu da gaia. Bi 
langile hil ditu kontrol zorrotzik gabe zarama "alfonbra azpian" pilatzeak 
–13 langile hil dira jada 2020ko 41 egunetan–. Lan-baldintza eta segur-
tasun neurri eskasak kostuak murrizteko, sare klientelarren araberako li-
zentzia partiketak, ingurumen irizpide betegabeak... Zaldibar beste orban 
bat bilaka daiteke "euskal oasi" gardenaren zerrendan: Victor Bravo, De 
Miguel, Zaldibar, Epsilon, Montai, Dennokinn, Bakio, Pinosolo, Balentzia-
ga, Pasaia, Osakidetza, Marguello, Juan Luis Pagaldai, Zubiaurre, Hiriko...

  luis JauregialtZo / Foku       axier lopeZ

Oasiaren 
azpian
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Galdera asko  
zaldibarren
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Zaldibarrekoa desastre 
bat da. denbora luZeZ 
larriki gaiZki kudeatutako 
Zerbaiten emaitZa. eZin da 
konpondu, eta hemen gaude 
orain. agintariak isilik, eta 
besteok beldurreZ. seguru 
mallabira begira dabiltZala 
hondakinak mugitZeko. 
eta biraka jarraituko du 
ustelkeriaren gurpilak

@izaroAndres

eZbeharraZ deigarria 
iruditu Zaidan gauZetako 
bat da nola eusko 
jaurlaritZako sailburuek eZ 
duten oraindik aurpegirik 
eman. orain arte, ingurumen 
eta segurtasun sailetako 
sailburuordeek soilik hitZ 
egin dute. eZ sailbururik, eZ 
lehendakaririk

@urtzigartzia

4. eguna eta berdin 
jarraitZen dugu. eZ dugu 
interesik ikusten gure 
osaba [desagerturiko 
langileetako bat] hortik 
ateratZeko. miña amorru 
bihurtu duZue. gure 
senideak nahi ditugu

@helene_alberdi

gogoratu: Zaldibarko 
Zabortegian arriskutsuak 
eZ Ziren hondakinak 
bakarrik pilatZen ZituZten 
eta Zubietako erraustegiko 
tximiniatik Chanel nº 5 
lurrina aterako da

@gorka_bm

6 І paNoraMa

Otsailaren 6an, 16:00ak aldean gertatu zen ezbeharra: Zaldibarko Eitzaga 
auzoan Verter Recycling enpresak kudeatzen duen zabortegia kraskatu 
eta luiziak A8 autopista hartu zuen. Orduz geroztik jazotakoek eskandalu 

bihurtu dute ezbeharra. Lerro hauek idazterakoan oraindik desagertuta jarraitzen 
dute Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileek, amiantoa dagoelako erres-
kate lanak eten behar izan zituzten zabortegian, lindano susmoak agertu dira, 
inguruko herritarrak oso haserre eta kezkatuta daude aireko usain txarrarekin 
eta informazio faltarekin, berdin desagertuen senideak, eta agintarien kudeaketa 
negargarria izaten ari da.

Erreskate lanak abiatu eta eten egin behar izan zituzten lehenengo egunean, 
amiantoarekin egin zutelako topo, Eitzagako zabortegiak hondakin ez arrisku-
tsuak kudeatzeko baimena zeukan arren. Gero jakin da amiantoa biltzeko baime-
na espreski eman zitzaiola enpresari. Langileak eta sindikatuak kexu agertu ziren, 
hasierako erreskate lanetan aritu zirenak amiantoa bezalako gai arriskutsu bati 
dagokion babes neurri barik jardun zirelako.

KUTSADURAGATIK LARRITUTA
Ostegunaz geroztik, su hartu du zabortegiak eta kezkatuta agertu dira herrita-
rrak inguruko herrietara kea zabaldu delako eta usain oso txarra nabari dutelako. 
Zaborretatik Ermuako plaza kilometro bakarrera dago eta Eibarko Ipurua futbol 
zelaia, bi kilometrora. Airea neurtu dutela eta kutsadura mailak parametro nor-
maletan daudela adierazi du Jaurlaritzak. Ekologistak Martxan taldeak berriz, za-
bortegian lindanoa dagoen susmo sendoak dituztela zabaldu zuen eta horrek ere 
larritu du jendea. Halakorik dagoenik ukatu egin du Jaurlaritzak.

Bestalde, Correo egunkariak argitaratu duenez, Eitzagako zabortegian PCB si-
glaz ezagunak diren poliklorobifeniloak isuri izan dira. EAEko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren 2015eko epai batek ohartarazi zuen Eitzagako zabortegian poliklo-
robifeniloen isurketa deskontrolatuak egin izan direla. PCBek pertsonei eragiten 
dizkien gaixotasun eta efektuek zerrenda luzea osatzen dute.

GALDERA ASKO ETA ERANTZUN GUTxI
Desagertuen senideak minduta eta haserre azaldu dira, informazio faltagatik. Isilta-
suna nagusi izan da Jaurlaritzan eta otsailaren 10a arte ez dira prentsaurrera ager-
tu. Mobilizazio zaratatsuak egin dituzte egun horretan, Zaldibar, Eibar eta Ermuan.

Azkenik, zabortegiko hondakinak bertatik atera eta beste leku seguru batera era-
mateko “hilabete dezente” beharko dituztela aitortu du Jaurlaritzak. Aztertuko dute 
ea EAE gai den halako hondakin kutsatuak nonbait gordetzeko ala beste norabait 
eraman behar dituzten.

datorren asteko aldiZkarian erreportaje sakona eskainiko diogu gaiari
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  aDur larrea
www.adurlarrea.com

“inoiz hArtu behAr ez zuen bideA hArtu du 
iruñA-veleiAren AFerAk”

Yvetot

Tira, mutiko haren irrikek hartu zuten norabidea zein den 
oraindik ez dakit, baina azken egunotako kezka izaten du 
jarraitzen sorterriarekiko harremanak, erbestea ezagutu 

ondoren. Annie Ernaux idazleak badu liburutto bat, Retour à 
Yvetot, zeinean gozoki azaltzen duen haurtzaroan bizi izandako 
herriarekin enkontrua, urte luzaz kanpoan bizi eta gero: “Ez nin-
tzen sekula oraindik itzuli idazten duen emakume gisan”. Yvetot, 
Flauberten hitzetan Konstantinoplak adina balio duen Norman-
diako zokoa, Ernauxentzat oso goiz bilakatu zen beste zerbait: 
liburu bat idatzi nahi izan zuen lehenbailehen, handik ihes egite-
ko. Eta modu horretan hautsi zuen errekako uretan lixiba egitera 
dedikatzen zen belaunaldi luzeetako tradizioarekin. Nolabaiteko 
lotsa soziala sentitzen baitzuen. Hala, klase iheslari bilakatu zen, 
klasegabetua baina goitik.

Halako batean, ordea, ezagutzen zuen errealitateaz idatzi 
behar zela erabaki zuen. Orduantxe hasi zen sentitzen tentsio 
moduko bat, nola idatzi, hizkuntza literarioaren, ikasi, maite 
zuen haren, eta etxeko, dominatuen hizkuntzaren artean. Nola 
egin, idazketaren bitartez, atera garen mundu hori ez traiziona-
tzeko? Asmatu zuen hizkuntza bat, hizkuntza klasiko literarioa-
ren oinordeko eta aldi berean klase popularrek erabiltzen zituz-
ten hitz eta esapideak integratuko zituena. “Guztion hizkuntzan 
literarioki idaztea da nire desioa. Politiko gisa defini genezakeen 
aukera bat da”. Proustek zioen, MZri irakurri nion, liburu ederrak 
hizkuntza arrotz suerte batean daudela idatzita. Eta arroztasun 
hori, besteak beste, ohiko hizkuntzari zenbait osagai kenduz lor-
tzen dela; eranstea, idazle txarren kontua da –Walter Benjamin, 
adibidez, “ni” izenordaina saihesten saiatzen zen–. Ernauxen 
kasuan, bizitza idazteko modu bilakatu zaio hizkuntza arrotz, 
baina orobat etxeko suerte hori. 

 EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN KONTSEILUA
“eepai-bidez ez, baizik eta bide zientifikotik argitu beharrekoa da iruña-veleiaren afera. gaur 
egun eztabaida behar ez den lekura bideratuta dago eta euskal herritarrek gai horrekin 
interes bakarra dute, bertan agertutakoak egiak diren edo ez jakitea. hori ezin da epai bidez 
argitu, zientziaren bidea baliatu behar da horretarako eta gainerako bideak albo batera utzi. 
horrexegatik, hain zuzen ere, kontseiluak ez du egoki ikusten afera judizializatzea eta, une 
oro, herritarren errugabetasun-printzipioa ardatz izan behar dela uste du”. 2020/02/03
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Urte berri honen hasierarekin ba-
tera, lan-istripu hilgarriak ugari-
tu egin dira Euskal Herrian. Lerro 

hauek idazterakoan jadanik hamahiru 
langilek galdu dute bizia aurten beren 
lanagatik. 2019an, laneko gaitz horrek 
46 pertsona eraman zituen Euskal He-
rriko bost lurraldetan.

Langile bat hiltzen den bakoitzean, 
kapitala, enpresa eta administrazioak 
salatzen dituzten lanuzte eta mobiliza-
zioak ikusten ditugu, kontratu askoren 
prekarietatea azaleratzeko, segurtasun 
neurriak eskatzeko edo lan baldintzen 
hobekuntzetan inbertsiorik ez dela egi-
ten gogorarazteko. Horrela salatzen dute 
enpresa-batzordeek eta sindikatuek, eta 
arrazoi osoa dute; positiboa da hori egi-
tea gainera, heriotza bat erregistratzen 
den bakoitzean.

Aitzitik, enpresa-batzordeek, sindi-
katuek eta langileek berek ere, beren 
gain hartu behar dute laneko gertaera 
askori aurre egiteko duten ardura. Lehe-
nak izan behar dira segurtasun neurriak 
bete eta betearazten. Lehenak lanki-
deei ohartarazten ez daudela baldintza 
onean lanean. Enpresari segurtasunean 
inbertitu dezala exijitu beharko liokete 
lehenik eta behin; eta azpikontratak be-
rrikusi ditzala eskatu, lan-kontratuetako 
baldintzak eta segurtasun neurriak zo-
rrotz bete daitezen.

Langileek, enpresa-batzordeek eta 
sindikatuek ardura hori beren gain har-
tuta, indar gehiagoz eskatu ahal izango 
diete kapitalari, patronalari eta admi-
nistrazioei euren ardura hartzeko. Lan-
gileen heriotza gehiago saihestea, edo 
ahalik eta gehien murriztea, denon esku 
ere badago. 

40 urteko diktaduraren osteko 40 urteko demokrazia-aldia joan da. Batetik 
bestera igarotzeko Trantsizioa delakoa burutu zen. Unionistentzat loria-
tsua, separatistentzat zorigaiztokoa. Bizkitartean, EAJrentzat, unión eta 

separa artean, txit baliagarria. Demokrazia-aldian bipartidismoak berea egin du 
Espainian, baita Frantzian ere, eta orobat Europa osoan. Honezkero ez dago ez-
kerrik ez eskuinik. Neoliberalismoa eta populismoa gailendu dira. 

XXI. mendeko demokraziaren –ereduaren– bitartez boterea hartzea kimera da; 
iraultzaile inozoen olgeta lastimagarria. Podemos alderdia horren lekuko. 2011ko 
maiatzean (M15) abiatu zen gizarte mugimenduaren zoriaz sortua; Ahal Dugu Euskal 
Herrian. Espainiako krisi sozialaren arrazoietako bat Trantsizio okerra izan zen Pode-
mosen sortzaileentzat, egungo demokrazia 1978ko erregimenaren ondorio zuzena 
delako –izan zelako honezkero–. PSOEk eta PPk herriari demokrazia ebatsi omen zio-
ten, euren bipartidismoak kasta edo elite menderatzailea bermatu zuen agintean. Ha-
mar urte eskasen ondoren, hona ikaspena: politika posiblearen artea izaki, edozein 
dela alderdi baten norabidea, posibilismoak zuritzen du haren aldaketa. Falangisten 
urdina zuritzen ikusi genuen eta komunisten gorria zuritzen ikusi dugu.

Anartean, 40 urteko demokraziak ez du bigarren Trantsiziorako aukera ema-
ten. Horixe da, bada, XXI. mendeko demokraziaren bertuteetako bat. Mendez 
mende erregimen politikoek sistemaren benedikazio santua ezarri nola, halaxe 
bermatzen dituzte demokrazia berriek egungo erregimenak.       

Trantsizio garaian, sena eta logika naturalez, iraultzaile inozoek “40 urte eta 
gero, EAJ gutxiengoa izanen da”, zioten adorez. Hots: “Jeltzaleen seme-alabak ez-
kerreko abertzale iraultzaileak bilakatuko dira”. Bada, ez. 40 urte ondoren, jaio-
tzeko ziren haiek ez dira iraultzaile ez abertzale. 

Podemosek ahal-men kamaleoikoa erakutsi du. Ahal dugu! Horra boterera 
iristeko hitz giltzarriak. Estatuan PSOErekin nola, “Euskadi”-n halatsu ere EAJre-
kin. España es diferente eta Euskadi bestelakoa. EAJren 40 urteetako hegemoniak 
gaineratiko espektro politikoen botoak bereganatzeko ahal-men itzela izan du. 
Iraganeko Comunión eta Aberri, Unión eta Separa dira egun: “Ez bele, ez zozo”. 

Ezker abertzalearen EH Bildu bide beretik joan ahal da. Hegemonia xede, demo-
krazia helburu, hona beste hitz giltzarri batzuk: “Gizartea eraldatzeko politika egin 
beharrean, zure alderdia aldatzen ahal da jendarte osoaren mesederako”. Hori egi-
teko lengoaia eraldatzea funtsezkoa izaki. Sortu alderdiarena, kasu. Ezker abertza-
learen indar faktikoa bere jerga aldatzen hasia da. 40 urtez “botere faktikoak” erabili 
ondoren, “estatu sakona” erabiltzen hasia da. Sistemaren eraldatzea: “Botere fakti-
koen menpe izatetik estatu sakonekoen menpe egotera doan aldia, dagoen aldea”. 

  Mikel asurMeNDi

hegemonia lortu Ahal Dugu

Laneko 
heriotzak 
eta 
ardurak
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esA urtegiAk mehAtxAtutAko herriA
ARAGOI. Zigoze herria Aragoin dago, Esca ibaiaren ertzean, hura eta Aragoi ibaia Esan 
urtegiratzen diren puntutik hurbil. Urtegia handitzeko obrak direla-eta, aipatu pun-
tuan urari eusteko dike bat eraikiko dute, eta dike horren eraginez Ezka ibaiak gain har 
dezakeela-eta, murrua eraiki dute Zigozeren alde batean. Laku artifizial baten itxura 
izango duen azpiegiturara 27 milioi euro bideratuko dituzte. Dikea eraiki ahal izateko 
hainbat biltegi eta baratze desjabetu dituzte, baita etxebizitza batzuk ere.
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INOR EZ DA ILEGALA

93 pertsona erreskatatu zituen Aita mari ontziak 
mediterraneoan, 16 emakume (3 haurdun), 40 gizon eta 
37 adin txikiko. lerro hauek idazterakoan (otsailaren 10), 
portu seguru baten zain dago orain ontzia. 

78 lagun erreskatatu 
zituen mediterraneoan 
Aita marik 2019ko azaroan.

Donibane Garaziko Navarre lizeoko 
bi ikaslek jarri dituzte salaketak, bor-
txatuak izan zirela denuntziatuz. Tal-
dekako bortxaketa izan dela jakitera 
eman du prokuradoreak. Bortxaketa 
Donibane Garaziko etxe huts batean 
gertatu da, zeinetan batzeko ohitura 
duten lizeoko gazteek.

Bortxaketa salatu 
dute Donibane 
Garaziko adin 
txikiko bi neskak 

GALDEKATUAK ETA KANPORATUAK
Donibane Garaziko jendarmeria ari 
da kasua ikertzen. Salaketen hari-
ra, lizeo bereko bi ikasle gizonezko 
atxilotu zituzten, 17 eta 18 urtekoak, 
baina galdekatu ostean aske utzi di-
tuzte, ikerketapean. Navarre lizeoak, 
bere aldetik, bi ikasle gizonezkoak 
behin-behinean kanporatzea erabaki 
du, hamar eguneko epean diziplina 
batzordearen aurretik pasa arte. 

SALAKETA
Bortxaketak salatzeko eta bortxatuei 
elkartasuna adierazteko elkarretara-
tzeak egin dituzte Baionako Etxepare 
lizeoko ikasleek. “Patriarkatuak era-
sotzen gaituelako, neska* ikasleok 
autodefentsa feminista” lelopean, 
hezkuntza sistema heteropatriarkala 
dela salatu dute eta aditzera eman 
dute hezkuntza eredu sistema femi-
nista ikasleen antolakuntzari eta bo-
rrokari esker lortuko dela.

de miguel. ustelekeriagatik zigortutako 
Alfredo de miguelek eta koldo otxandia-
nok bi elkarte publikotan jarraitzen dute 
lanean: hazin eta miñanoko parke tek-
nologikoan. de miguelek, gainera, hiru 
soldata igoera eta karguz goratze bat izan 
ditu auzia hasiz geroztik.

armagintZa. bilboko ingeniaritza eskola-
ko jardunaldi batzuetan protesta egin du 
“ehu, moztu kolaborazioa armagintzare-
kin” sareak. salatu dutenez, “unibertsitate 
publikoak saltzen du balioetan oinarritzen 
dela, baina ezkutuan kolaborazioak man-
tentzen ditu armagintza sektorearekin”.

irlanda. mende bat eta gero, sinn Féin 
irabazle atera da irlandako errepublikako 
parlamenturako hauteskundeetan. Fianna 
gael alderdi demokristauak eta Fine Fail 
zentristak azken mendean finkatutako bi-
partidismoa hautsi du sinn Féinek. hala ere, 
ez du samurra izango gobernua eratzea.
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Asko dira egunero begirada bat 
ematen diotenak AEBetako Johns 
Hopkins institutuak interneten 

daukan mapa interaktiboari: 2019-
nCoV koronabirusaren eraginak –kutsa-
tuak, hilak eta sendatuak mundu osoan 
bezala herrialdeka– jarraian egunera-
tzen ditu, Munduko Osasun Erakundeak 
eta AEBetako eta Txinako agintariek es-
kainitako azken datuekin. XXI. mendeko 
bigarren hamarkadan, munduko zoko 
batean agertutako birus berri bat plane-
ta osora nola –hegazkinez, prefosta–  za-
balduz doan behatu dezakegu une oro.

Zortzi astetan dozenaka milaka jende 
kutsatu eta milako erdi bat hiltzeaz gain, 
inon ikusi gabeko berrogeialdi eta setio 
egoerak ikusi dira Txinako Wuhan eta 
beste hiri handietan eta beste herrial-
deak hasi dira Txinarekiko mugak ixten 
ez bada bai gogortzen. Gaur munduko 
ekonomiaren motor nagusia den erral-
doiaren hazkundea berehala kaltetu du, 
txinatarrekiko xenofobia indartzen iku-
si da… Panikoa. Espektakulua ere bai.

Asko aipatu da koronabirusa Wuhan-
go Huanan merkatutik hasi zela zabal-
tzen, azoka hartan erakusten eta sal-
tzen diren animalia basatiren batetik 
gizakira jauzi eginda. Sugeez hitz egin 
zen aurrena, geroago saguzarra azaldu 
da munduaren aurrean izurri berriaren 
errudun. 

Monthly Review aldizkarian Rob Wa-
llace epidemiologoak dioenez, Mende-
baldeko jendeon aurreiritziei ondo da-
gokien arren epidemiaren errua egoztea 

urruneko txinatar ustez atzeratuek kla-
se guztietako animalia basatiak jateko 
omen daukaten ohiturari, lehenbiziko 
2019-nCoV kasuak azoka horretatik 
aparte azaldu omen ziren eta azoka ho-
rretan bertan ere kutsatze kasu asko 
gertatu ziren txerrien salerosketan ari 
zirenen artean.

Sukar afrikar epidemia batek Txina-
ko txerrien erdiak hil zituen justu iazko 
urtean eta honen birusaren inguruan 
osatu ahal izan da koktel hilgarri berria. 
Big Farms Make Big Flu (Granja handie-
tatik, gripe handiak) liburuaren egilea 
den Wallacek dio Txinako merkatuetan 
elkarren ondoan saltzen direla ingurue-
tako betiko ehizakiak, nekazari txikien 
ekoizpenak eta laborantza edo akuikul-
tura industrialetako produktuak, gara-
pen eredu kontrolgabe baten irudi.

Basoan, espezie jakin batean ohikoa 
den birus batek gizakiarengana jauzi 
egite horretan, Wuhandik oraingoan 
zabaldu den suteak badu hein batean 
antza aurretik Ebolarekin Kongon ger-
tatuarekin. Globalizazio neoliberalak 
mundu osoan gogortu du natur baliabi-
de guztiei etekin ekonomikoa ateratze-
ko presioa, urari edo mineralei bezala 
soro eta basoei. Eragiten dituen hon-
damendi ekologikoei gehitu behar zaie 
oihanetako abereen artean ohikoak di-
ren patogenoek inguru zibilizatuetara 
jauzi egitea, gero gurutzatzeko nekaza-
ritza industrialak granja erraldoietako 
abereen artean mutatu diren beste pa-
togenoekin.

“Txina ez da salbuespena”, dio Walla-
cek, “AEBak eta Europa ere izan dira gri-
pe mota berrien habia, H5N2 eta H5Nx 
duela gutxi; haien multinazional eta es-
ku-makil neokolonialek eragin dute Ebo-
la zabaltzea Afrika Mendebaldean eta 
Zika Brasilen. AEBetako osasun aginta-
riek agro-industria babestu zuten H1N1 
eta H5N2 izurrien garaietan”.

LUR OSOA, HESIRIK GABEKO 
PANGEA
Le Partage ezkerreko aldizkariak 2019-
nCoV izurria historiaren testuinguruan 
kokatu nahian idatzi duenez, epidemiak 
Neolito Arotik datoz; aski fenomeno be-
rria dira beraz gizakion eboluzioaren 
kate luzean. Homo Domesticus liburua 
idatzia duen James C. Scott antropologoa-
ren hitzak hartuz, “ia gaixotasun kutsakor 
guztiak azken hamar mila urteotan ager-
tu dira, asko duela bost mila urte eta zibi-
lizazioaren emaitza dira. Kolera, barizela, 
elgorria, gripea, baztanga, agian paludis-
moa ere bai, agertu dira hiritartzearekin 
eta nekazaritzarekin”.
 Scotten arabera, gizakiok 26 gaixo-
tasun partekatzen ditugu oiloekin, 32 
arratoi eta saguekin, 35 behorrekin, 
42 txerriekin, 46 ardi eta ahuntzekin, 
40 behiekin eta 65 etxekotuen artean 
gure lagun zaharrena den txakurrare-
kin. Zehazki gripea lotuta omen dago 
duela 4.500 urte inguru etxekotu geni-
tuen uretako hegaztiekin. Txinako he-
go-ekialdea denez oso aspalditik mun-
duan gizaki, txerri, oilo, ahate, antzara 

munduko osasun erakundeak 2019-ncov deitzen du 2020. urte 
hasierako osasun alarmaren erruduna, wuhango koronabirusa 
deitzen dio euskarazko wikipediak, txinako gripe berria entzun 
daiteke kalean... hedabideek krisiaren jarraipenaz antolatu duten 
espektakuluarekin, esango litzateke pandemia katastrofikoa heldu 
dela. oraingoz birus berri batek zabaldutako pneumonia epidemia 
da, globalizazioaren albo kalteetako bat. kalte larria, hori bai.

  pello ZuBiria kaMiNo

ez tematu txinakO 
saguzarrekin
GlobalIzazIoak ekarrIko dIzue 
2019-nCoV eta IzurrI GeHIaGo
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eta animalia basatien kontsumo gehien 
metatzen duen gunea, ez da harritzekoa 
bera izatea hegaztietatik eta txerrietatik 
abiatutako gripe berrien laborategia.

Europarroi dagokigunez, aspalditik 
ezagunak dira hainbat izurri nabarmen. 
Esaterako, Kristo Aurreko 430. urtetik 
426ra bitartean, Atenasek bat izugarri 
handia jasan zuen, Persiatik gerran eto-
rritako tropen harremanetik iritsia. XIV. 
mendean Europan sartu zen –Genoako 
portutik, diotenez– izurri beltza, bubo-
nikoa ere deitua, kontinenteko biztan-
leen artean sekulako sarraskia eraginez; 
ondoko mendeetan ere behin eta berriro 
berragertuz. Izurriok mundializazioa-
ren hasierarekin jauzi izugarri bat egin 
zuten. Duela 500 urte Europak bere itsa-
sontziak bidaltzen zituen Ipar eta Hego 
Ameriketara, Asiara eta Afrikara. Eta 
ordura arte ekologiaren ikuspegitik ia 

isolatuta egondako kontinenteak berri-
ro lotu zituzten, ez haien lurzoruak ba-
tuz baina bai batetik bestera landareak, 
animaliak, birusak eta baita kulturak 
ere zeramatzaten gizakien bidez. Oso 
berandu hasi gara jakiten zenbaterai-
no sarraskitu zituzten Ameriketako biz-
tanleak konkistatzaileek  eramandako 
gaixotasun kutsakorrek: ordurako guk, 
europarrok, mende luzeetako hautespen 
naturalez elgorri, barizela, errubeola eta 
beste hainbat gaixotasunen kontrako 
immunizazio maila bat lortua geneukan.

Ez da aspaldi ospatu zela gripe espai-
niarra deituaren mendeurrena, Lehen 
Mundu Gerraren ostean munduan do-
zenaka milioika biktima eragin zituen 
harena. Orduan jendeak ez zuen hegaz-
kinez bidaiatzen. Aldiz, mugikortasun 
totala ezin eztabaidatuzko balio sakratu 
bihurtuta dago 2020an. Oso antzinako 

denboretan, duela 540 milioi urte, pla-
netako lehor guztiek osatzen bazuten 
geroago kontinentetan zatitzen joan 
den Pangea izeneko kontinente baka-
rra, gaur mugikortasun totalak Lurra 
berriro bilakatu du Pangea bakar. Honek 
planetaren ekologia osoan –gizakiongan 
barne– eragin behar dituen astinduen 
erakusle berri bat da Wuhango pneumo-
nia, baina etorriko dira gehiago.  

Azkenean, zein hilgarri suertatuko ote 
da 2019-nCoV izurritea? Zorrotzegi ala 
bigunegi ari ote dira agintariak? Rob Wa-
llace biologo eta epidemiologoak urtarril 
amaieran laburbildu zuenez, “oraindik 
ez ditugu ezagutzen ez gaixotasunaren 
jatorri zehatza, ez kutsatze ahalmena, ez 
harentzako tratamenduak, horrek azal-
tzen du zergatik dauden 2019-nCoV-az 
hain alarmatuta epidemiologoak bezala 
osasungintzako agintariak”. 

InDonEsIAn ErE
2019-nCOV 
kOrOnAbirusAri hesiA 
jArri nAhiAn: TxinATik 
iriTsiTAkO bidAiAriAk 
desinfekTATzen.
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intsumiso presoa izan zen gazte garaian. historialaria eta 
unibertsitateko irakasle berritzailea da egun. gerra garaiko eta 

diktadurako errepresaliatuen ahotsak biltzen dihardu memoriaren 
bideak kolektiboan eta orain memoria historikoaren nafarroako 
dokumentu Funtseko zuzendari gisa. berak badaki inpunitateak 

isiltasuna dakarrela eta isiltasunak inpunitatea.

InpunItateak eta 
FrankIsMoa GutxIesteak 

ultraeskuInaren 
Gorakada ekarrI dute

 reyes iliNtxeta      DaNi BlaNCo

historiako eta ondareko Gradu berria 
ezarri duzue nUpen eta zeu zara 
arduraduna. orain arte historia soilik 
opuseko unibertsitatean ikas zitekeen 
nafarroan. Egoera horrekin amaitzeaz 
gain, zer beste berrikuntza dakar? 
Esklusibitate horrekin bukatzea oso ga-
rrantzitsua da eta gainera nahiko eskain-
tza original eta modernoa egin dugu. 

Ikasketa plan klasikoek eskaintzen 
dituzten irtenbide profesionalak dira, 
gehienbat, irakaskuntza eta, neurri txi-
kiagoan, ikerkuntza. Gradu berri honek, 
aldiz, bi espezialitate ditu, biak ondarea-
ren kudeaketara bideratuak: bitartekari-
tza kulturala eta ondarearen kudeaketa 
ekonomikoa. Gaur egun museo eta kul-

tur gune gehienek mediazio zentroak 
dituzte gizartearekiko harremana sus-
tatzeko. Beste espezialitatean kudeaketa 
ekonomikoa da ardatza eta hori balioga-
rria da bai enpresa pribatuan bai admi-
nistrazioan lan egiteko. 

Ikasgaiak ere berriak dira?
Ikasgai tematikoak dira. Gaur egungo ara-
zoen jatorri historikoa ulertzeko gene-
roaren papera ulertu behar da bilakaera 
historikoan eta berdin giza mugimenduen 
historia edota sozio-ingurunearen historia-
rekin. Ikasteko modua ere desberdina da, 
gure gaiak ez daudelako lurraldetasunari 
lotuta. Historiografia modernoaren joera 
da lokala eta globala ezin direla bereizi. 

Euskara presente dago gradu 
honetan?
Ikasturte honetan ez, baina hurrengoan 
ikasgaien %20 ikasi ahal izango da eus-
karaz. Pauso bat da eta espero dezagun 
etorkizunean hori handitzea. NUPen 
orain euskararen aldeko jarrera dago eta 
ikusiko dugu ikasleen partetik ere es-
karirik ba ote den. Ikasleen harrera oso 
ona izan da. Plaza guztiak, 50, bete dira 
eta gainera euskaldunen portzentaia al-
tua da, NUPeko ikasleriaren batez bes-
tekoaren gainekoa. Asmoa da euskarak 
presentzia izatea hasieratik bukaerara 
arte, eta baita gradu-ondoko ikasketak 
zein praktikak ere hizkuntza honetan 
egin ahal izatea. 
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nafarroako oroimen historikoaren 
Dokumentu-funts berrituaren 
zuzendaria zara orain. zer da hau?
NUPek Nafarroako Parlamentua eta 
Foru Gobernuarekin lankidetzan egini-
ko erabilera publikoko tresna da. Bertan 
errepresaliatu edo 1936ko kolpearen 
ondoren hainbat indarkeria mota jasan 
zituzten milaka pertsonaren datuak bil-
tzen ari gara. Une honetan 22.555 erre-
presaliaturen datuak daude bilduta. 
Funtsa 2011n sortu zen parlamentua 
eta unibertsitatearen artean sinatuta-
ko akordioaren bidez. Garai hartan UPN 
zegoen agintean, baina parlamentuan 
bestelako gehiengoa zegoen eta horri es-
ker lortu zen hau martxan jartzea. Gero, 
2016an gobernua gehitu zen hitzarmen 
honetara. Emilio Majuelok eta beste his-
torialari batzuek eginiko bidearen ja-
rraipena da hau, eta orain aurkeztu di-
tugu datu basea eta webgune berrituak. 

nola egin daitezke bilaketak?
Ahalegin berezia egin dugu errepre-
sio ekintzen sailkapen berria egiteko. 
Hamabi kategoria eta 64 azpikategoria 

ezarri ditugu. Horien artean dira itxial-
diak, torturak eta eraso fisikoak, genero 
erasoak, ilea moztu zieten emakumeak, 
bortxatutakoak, errepresio ekonomikoa 
edota hizkuntza eta kulturarekin lotu-
tako zigorrak. Zenbait filtro jarri ditugu 
erabiltzaileak erabaki dezan bilaketak 
nola egin. Horrela, herriz herri, 
jaioterria, bizitokia, erre-
presio mota, sexua, mili-
tantzia politikoa edota 
gatibualdi zentroaren 
arabera has daiteke 
informazioa bilatzen. 

zer gertatu da 
Joseba Asironen 
legealdian 
Iruñean zabaldu 
zen errepresio 
frankistaren memoria 
historikoari buruzko 
informazio-bulegoarekin?
Orain itxita dago, baina tramiteetan ari 
gara jarraipena emateko, behintzat lo-
kal berean segitu ahal izateko. Lan asko 
egin da jende asko hurbildu delako. 200 

elkarrizketa egin dira bertan eta iker-
lariek dokumentazio oso garrantzitsua 
bildu dute. Erakundeak eta herri ko-
lektiboen inplikazioa eta beste zenbait 
unibertsitaterekin izan dugun elkarlana 
ezinbestekoak izan dira proiektu hau 
bideratzeko. 

zer da errepresioa, gerrako 
fusilamenduez gain?
Frankismoa bezalako diktadura ba-
tean dena da errepresioa, arazoa da 
nola neurtu errepresio hori. Diktadura-
ren lehen garaia oso gogorra izan zen: 
140.000 pertsona inguru erailak izan 
ziren, 100.000 inguru gerra garaian eta 
beste 40.000 gerra ondoren, 1948an 
gerra egoera ofizialki desaktibatu arte. 
Hauek dira eraildakoak edo kartzelatan 
hil ziren presoak. Kopuru honetan ez 
dira bonbardaketen ondorioz edo fron-
tean hil zirenak. Gertaera historikoak 
eta datuak ikusita esan daiteke frankis-
moa Europako erregimen odoltsueneta-
ko bat izan zela eta asko eztabaidatzen 
da genozidioa izan zen ala ez. 

Errepresioaren moduak aldatuz doaz 
denborarekin. Gerra garaian depurazioak 
egiten ziren. Ondorengo urteetan, aldiz, 
langile, ikasle eta auzo mugimenduak 
hasten direnean, profil desberdineko 
pertsonak hasten dira errepresaliatzen, 
eta errepresio motak ere desberdinak 
dira: isunak, atxilo-aldi motzak epaike-
tarik gabeak, torturak… Erregimena al-
datzen doa. Gerran jende ezkertiarraren 
aurkako ondasunen konfiskazioak egi-
ten ziren eta holakoak asko izan ziren 
hemen, Nafarroan. Gerraostean, aitzitik, 
ondarearen ebasketa hori burokratizatu 
egiten da, 1939an indarrean jarri zuten 

Erantzukizun Politikoen Legea-
ren bidez.

Memoriaren Bideak 
kolektiboari 
esker Francoren 
esklaboen berri 
izan du jende 
askok.
Neurri batean bai. 
Nafarroako Pirinioan 

2.000 pertsona aritu 
ziren bortxazko lanak 

egiten. Horietako asko Iga-
ri eta Bidankoze arteko erre-

pidea egiten. Gu 2004an hasi ginen 
preso hauei eta haien senideei omenal-
diak egiten. Modu honetara jende gehia-
go animatu zen hitz egitera eta gatibu 
eta familia gehiago ezagutu genuen. Ha-

Gizartea oso 
polarizatua egon zen 
gatazka armatuaren 

garaian eta argi eta garbi 
ikusten da hori oztopo 
bat izan zela martxan 

zeuden aldaketak 
azkartzeko”

14 І FerNaNDo MeNDiola
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historia ikasi zuen deustun eta 
salamancan eta historia garaiki-
dean espezializatu zen. ikasketak 
amaituta iruñera joan zen bizitze-
ra. intsumisoa izateagatik urte eta 
erdi eman zuen espetxean. historia 
irakaslea da. 2008ra arte bigarren 
hezkuntzan aritu zen eta 2016tik 
aurrera nafarroako unibertsita-
te Publikoan. ikasturte honetan 
nuPen abian jarri den historiako 
eta Ondareko gradu berriko ardu-
raduna da.
 Inmigración, familia y empleo: 
estrategias familiares en los inicios 
de la industrialización, Pamplona 
1890-1930 izenburua duen dokto-
rego tesia egin eta 2002an argita-
ratu zuen. edurne beaumont his-
torialari zaraitzuarrarekin batera 
2003an sortu zuen Memoriaren bi-
deak kolektiboa eta elkarrekin pla-
zaratu zuten Esclavos del Franquis-
mo en el Pirineo liburua 2006an.
 Memoria historikoaren nafarroa-
ko dokumentu funts berrituaren 
zuzendari izendatu dute urte ho-
nen hasieran. 
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sierako urte hartan hamabi preso ohik 
parte hartu zuten, baina denak hil dira. 
Azkenak, Vicente Lacasia eta Luis Ortiz 
Alfau, orain dela urtebete hil ziren.

Esklabo hauen bizi baldintzak ika-
ragarri gogorrak ziren, haiei eginiko 
elkarrizketetan kontatzen zuten beza-
la. Manuel Soriano, Granadako Galera 
herrikoak hala kontatzen zuen: “Bazen 
behin preso bat hezur bat marraska-
tzen eta lurrera bota zuenean, beste 
bat etorri eta hezur hori bera marras-
katzen hasi zen gose ikaragarria ze-
goelako”.

Apurtzen ari da urtetako isiltasuna? 
Esan daiteke baietz. 

zergatik dago isiltasuna? 
Isiltasuna ere produktu historiko bat 
da. Ez da kontu psikologiko hutsa. Oso 
lotuta dago politika publikoekin eta ko-
munikabideen jarduerarekin. Pertsona 
batek bere bizipenei garrantzi publikoa 
ematen zaiola ikusten badu, errazago 
hitz egingo du horretaz eta harrota-
suna sentitzera ere iritsi daiteke. Hori 
izan ezean, eremu publikoan ez bada 
ezer egiten eta oraindik beldurra bada-
go, jendeak ez du hitz egiten. Espainia-
ko Estatuan isiltasuna Trantsizioarekin 
lotu behar da. Armadak eta poliziek zer 
botere mantendu zuten ikusita, esan 
daiteke ez zela benetako apurketarik 
egon eta hori isiltasunerako giltza izan 
da kasu gehienetan. Honek guztiak age-
rian uzten ditu Trantsizioaren gabezia 
demokratikoak. Ez da batere ereduga-
rria izan. Hala eta guztiz ere, gauzak 
poliki aldatuz joan dira, erakundeak 
mugitzera bultzatu dituen presio sozia-
la dela medio. 

Ez egia, ez justizia, ezta 
erreparaziorik ere. 
Hala da. Egiarako eskubideari dagokio-
nez, esan beharra dago historialariok 
oraindik arazoak ditugula hainbat ar-
txibo kontsultatzeko eta dokumentu 
batzuk eskuraezinak direla guretzat. 
Hemen Nafarroan, adibidez, diktadura 
garaiko kartzeletako dokumentazioa 
ezin dugu aztertu eta kontzentrazio 
eremuetako zenbait agirirekin berdin 
gertatzen da. 

Ez da bakarrik dokumentazioa. 
Errepresioaren eszenatokiak izan di-
ren tokiekin ere ez da ia ezer egin duin-
tzeko eta helburu pedagogiko batez 
erabili ahal izateko. Adibide nabarme-
netako bat da Ezkaba mendiko preson-

degia. Eskandalagarria da. Oraindik 
militarren menpe dago eta oso aukera 
urriak daude ikusteko sikiera. Hori Pa-
ris edo Berlin ondoan balego, nazis-
moa bukatutakoan, pelegrinazio tokia 
bihurtuko zen. 

Justizia ere ez da egin.  Sufrimendu 
asko egon zen baina ez dago modu-
rik delitu horiek egin zituztenei ordai-
narazteko, Amnistia Legeak eta beste 
lege batzuek zigorgabetasuna berma-
tu zutelako. 

Era berean, neurri gutxi eta beran-
tiar batzuk kenduta, erreparaziorik ez 
da egin. Eraildakoen gorpuak bilatze-
ko politika aktiboa abian jarri beharko 
litzateke, gutxienez, eta estatuan hori 
ez da egin. 2007ko Memoria Legeak ez 
du hori bermatzen. 

Nazio Batuen Erakundeak egia, jus-
tizia eta aitortzaz gain, hori berriro ez 
gertatzeko bermeak aldarrikatzen ditu 
eta hemen halako bermerik ez dago.

Gaur egungo egoera nola ikusten 
duzu?
Orain gauzak are larriagoak eta arris-
kutsuagoak dira duela bizpahiru urte 
baino. Inpunitatearen kulturak eta 
frankismoari garrantzirik ez emateko 
batzuen jarrerak ultraeskuindarren 
gorakada erraztu dute. Inpunitate ju-
ridikoaz gain, inpunitate soziala ere 
badago. Estatuak berak mantendu du 
Franco ohorezko tokian duela gutxi 
arte eta, era berean, frankismoa gorai-
patzeko ikurrak topatzen ditugu toki 
askotan. 

Ikur batzuk kendu dira, baina bes-
te asko oso agerian daude. Erorien 
Monumentua aipa daiteke, adibidez, 
Iruñeko hirigintza osoa baldintzatzen 
duen eraikin frankista.

zer egin beharko litzateke horrekin, 
zure ustez?
Nik uste dut gaur egun hiriko hiri-
gintzan duen garrantzia kendu behar 
zaiola, baina eraikina eraitsi gabe, gero 
modu pedagogikoan erabili ahal izate-
ko. Kupulan dauden margoek, adibi-
dez, oso ongi erakusten dute kolpis-
moa eta gurutzada horren espiritua. 
Guk ere gure gerra santua izan dugu, 
gure yihad propioa. 

Urte eta erdi eman zenuen 
kartzelan. zergatik egin zinen 
intsumiso?
Desobedientzia olatu bat hasi zen fran-
kismoaren garaian. 80ko hamarkada-



otsailak 16, 2020

16 І FerNaNDo MeNDiola

ren bukaeran objekzioaren legea martxan 
jarri nahi zutenean, beste olatu bat sor-
tu zen eta jarraian intsumisioaren mu-
gimendua. Gure adineko askok oso argi 
genuen armadarekiko eta soldaduskare-
kiko errefusa. Zerbait egin nahi genuen 
atsekabe hori erakusteko eta egoera al-
darazteko. Kartzela ez da samurra inolaz 
ere, baina indar kolektiboak ematen zigun 
adorea borrokan segitzeko. Bagenekien 
errepresioa zetorrela, baina errepresio 
hori gure arma bilakatuko zela argi ge-
nuen aldi berean. 

Desobedientzia zibilaren bidea hau-
tatu genuen eta haren abantaila eta au-
kerak berehala ikusi ziren. Biolentzia 
politikoak oso presentzia handia zuen 
garai hartan eta intsumisioak erakutsi 
zuen beste modu erradikal batzuk eta 
ez bortitzak bazirela borroka egiteko, 
arerioa deshumanizatu gabe, arerioa-
ren giza eskubideak zanpatu gabe edo 
sufrimendu pertsonalik sortu gabe eta 
horrek indar handia ematen zigun. De-
sobedientzia zibila mantendu egin da 
ekologismoan, okupazioan, maiatzaren 
15ean, Katalunian… borrokarako inda-
rra ematen dizun tresna bat da.

Soldaduskaren bataila irabazi genuen 
baina aitortu behar da militarismoa bo-
lada onean dagoela munduan. 

nolakoa da kartzela barrutik?
Inpunitatearen esparru bat da. Presoen 
eskubideak sistematikoki zanpatzen dira 
eta hori ere salatu genuen intsumisook. 
Horretan gauzak gutxi aldatu dira eta are 
gehiago, esan daiteke orain punitibismoa 
edo zigorraren kultura berriro modan 
dagoela. Zentzu horretan feminismotik 
datorkigu orain oso ekarpen interesga-
rria: nola egin aurre matxismoaren bio-
lentziari uhin punitibistan erori gabe, 
jakinda kartzela barruan zer dagoen. 

Dokumental bat prestatzen ari zarete. 
noiz estreinatuko da? 
Udaberri honetan berriak izango ditugu. 
Honen bidez transmisio lana egin nahi 
dugu. Belaunaldi gazteei azaldu behar 
diegu zer izan zen intsumisioa. Alde 
horretatik, mugimendu honek gabezia 
handia du eta datozen urteotan proiektu 
interesgarri batzuk ikusiko ditugu. Lan 
handia dugu egiteko. 

nafarroa arragoa, nafarroa arraroa. 
nola da posible horren eskuindar eta 
horren aurrerakoia aldi berean? 
Giltza Frankismoaren bukaeran bilatu 
behar da, orduan gertatu baitzen alda-
keta garrantzitsuena. Gerraren hasieran 
hemen egon zen ia beste inon ez bezalako 
mobilizazio handi bat kolpearen alde. Urte 
batzuk iraganda, aldiz, ikusten dugu Nafa-
rroa dagoela frankismoaren oposizioan 
mobilizazio gehien egiten den tokien ar-
tean. Langile mugimendu indartsua eratu 
zen eta horrekin batera mugimendu ko-
lektiboek izugarrizko indarra hartu zuten: 

feminismoa, NATOren erreferendumari 
emaniko ezezkoa, intsumisioa…

Gizartea oso polarizatua egon zen ga-
tazka armatuaren garaian eta nire ustez 
argi eta garbi ikusten da hori oztopo bat 
izan zela martxan zeuden aldaketa ho-
riek azkartzeko. Frankismoaren garaitik 
zetorren gizarte mugimenduaren indarra 
izugarria zen eta gaur egun dagoen giro 
soziala estatuko aurrerakoienetako bat 
da. Orain aurrekontuak aurrera ateratze-
ko hitzarmena sinatu da eta hori duela 
hamar urte pentsaezina zen. 

Nafar gizartea oso muturrekoa da, bai-
na azken hamarkada honetan oso uhin 
aurrerakoia zabaldu da. Gaur egun, bai-
na, beste erronka bat dugu: azken ho-
gei urteotan heldu diren etorkinak. Ez 
dira antolatu oraindik subjektu sozial edo 
politiko bezala, baina badugu hor beste 
erronka bat euskaltzaletasunaren aldetik 
eta baita ikuspegi ezkertiar batetik ere. 
Lortu behar dugu gutxiengo indartsu ho-
rrek bere eskubideak bermatuta daudela 
senti dezala. 
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Mikel ZurBaNo 
ehu-kO irAkAsLeAArgi-ilunak

Espainiako Estatuan eratu berri den 
koalizio gobernuak aldaketa nabar-
menak dakartza bere programa eko-

nomikoan aurreko legegintzaldiarekin 
alderatuta. Komunikabide nagusiek poli-
tika neoliberalen eta murrizketen garaiak 
atzean utzi eta programa ekonomiko 
sozialdemokrata baten aurrean gaude-
la diote. Ikusteko dago, ordea, aldaketa 
horiek gauzatzen diren eta, hala balitz, 
horiek paradigma ekonomiko berri bati 
ateak zabalduko ote dizkioten. Izan ere, 
programaren arlo ekonomikoari errepa-
ratuta ereduaren aldaketarako aukerak 
oso mugatuak direla baieztatzen da. 

Pentsioen, menpekotasunaren edo 
inklusio sozialaren aldeko zehaztasunik 
gabeko aldarria egin arren, programan 
bertan kontu publikoen iraunkortasuna 
bermatzeko zerga disziplinarako me-
kanismoen betekizuna ziurtatuko dela 
esaten da. Hots, 2011n erreformatuta-
ko Konstituzioaren 135. artikulu pole-
mikoari men egiten zaio. Bederatzi urte 
alboratuta egon dena aurten indarrean 
jarriko da lehen aldiz bere osotasunean 
eta arlo publikoaren aurrezki oro zor 
publikoa ordaintzera bideratu behar-
ko da lehentasunez. Testuinguru ho-
rretan osatu beharko dituzte aurtengo 
aurrekontuak eta, beraz, gastu sozia-
lerako aritmetika. Europako Batzorde-
ko Aurrekontuaren zuzendari nagusia 
izandako Nadia Calviño presidenteorde 
ekonomiko izendatu izana egonkorta-
sunari emango zaion lehentasuna be-
rrestera dator. 

Errenta birbanaketarako ekimen 
interesgarriak aurkezten dira baina, 
horrenbestez, hezkuntza publikoaren 
aldeko finantzazioaren helburua (BPG-
ren %5) edo osasun publikoarena (%7) 
legegintzaldiaren amaieran betetzeko 
ahalmena oso mugatua egongo da. An-
tzeko egoeran leudeke pobrezia ener-
getikoa edo etxebizitzen alokairuen 
murrizketaren xedeak.

Europar Batasuneko aurrekontu 
egonkortasunaren betekizuna malgu-
tzeko aukera urria dela eta, zerga erre-
formaren bideak erraz lezake ibilbide 
berrirako asmoen finantzazio gehiga-
rria. Koalizio gobernuaren zerga erre-
formak aukera interesgarriak aurkez-
ten ditu baina nahiko mugatuak dira 
gasturako beharren tamainari eran-
tzuteko. Ezin da ahaztu estatuko pre-
sio fiskala Europar Batasunaren batez 
bestekoa baino sei puntu apalagoa dela 

BPGrekiko (Barne Produktu Gordina). 
Zerga erreformaren lerrorik positiboe-
na Sozietateen gaineko Zergan aurre 
ikusten da, enpresa handiei %15eko 
eta banketxeei zein erregai fosilen in-
guruko enpresei %18ko zerga tipo mi-
nimo efektiboa ezartzeko asmoa bai-
tago. Finantza elkartrukeei ezarriko 
zaien zerga eta Google tasa (elkartru-
keen gaineko %3) eskasak dira baina 
norabide onean doaz, efektiboak izan-
go badira.

Erregimen komuneko PFEZari (Per-
tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
ga) dagokionez, aldiz, oso xumea da 
aurrerapausoa. Errenta altuen bi tarte 
gehiago ezarriko dira bi eta lau puntu 
gehigarri eskasarekin eta, okerragoa 
dena, gobernu autonomoek tarteak jai-
tsi ditzakete hala nahi izan ezkero. Ez 
da ahaleginik egiten ondarearen zerga 
berreskuratzeko. Eta aberats handiek 
zerga zamak arintzeko erabiltzen dituz-
ten SICAV edo SOCIMI bezalako meka-
nismoak mantendu egingo dituzte, nahiz 
eta tratua ez den horren onuragarria 
izango. Amaitzeko ikusteko dago zerga 
iruzurrari aurre egiteko asmoa zertan 
gauzatzen den, ez baita ezelako meka-
nismorik ezartzen modu efektiboan hori 
bideratzeko.

Laneko eskubideen eta pentsio publi-
koaren arloan bitasun berarekin egiten 
dugu topo. Asmo eta neurri interesga-
rriak egon arren, oso motz geratzen dira 
paradigma ekonomikoaren aldaketa so-
zialagoaren bidean.  

espainiako koalizio 
gobernuaren zerga 
erreformak aukera 

interesgarriak 
aurkezten ditu baina 

nahiko mugatuak dira 
gasturako beharren 

tamainari erantzuteko
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Cony

Oraindik ez du lortu bere hauta-
gaitzaren txostena osorik irakur-
tzea. Euskal Herriko 30 feminis-

tek erantzun dute dokumentu horretan 
nor den haientzat Concepción Carranza 
Castro eta zergatik merezi duen 2019ko 
Berdintasunerako Emakunde Saria. 
Epaimahaia konbentzitu dute. 

Conyri gehiegizkoak iruditu zaizkio 
botatzen dizkioten loreak: “Isiltasuna-
ren eta prekarietatearen lideresa”, “ko-
munitate feministak ereiten dituen inu-
rria...”. Bere begi bizi-biziak malkoz bete 
dira elkarrizketa hasi bezain pronto: 
“Tira, nire buruaren irudi apalagoa dut… 
Nire lana emakume anonimo askoren 
ondarea da”. Erantzun diot horregatik 
ere saritu dutela, umila delako eta kolek-
tibotasunaren alde egiten duelako.

Cony Bizkaiko mugimendu feminista-
ko aurpegi eta ahots nabarmena da. Eus-
kal Herriko V. Jardunaldi Feministetan 
bozeramailea izan zen eta bere karisma 
eta umore onarekin Durangon elkartu 
ziren hiru mila emakumeen euforia piz-
tu zuen. Garaipen eta Munduko Emaku-
meak kulturarteko talde feministetako 
militantea da. Euskal Herriko Eskubide 
Sozialen Kartan ere buru belarri ibili da. 
Epaimahaiak ahalduntze eskolen bidez 
emakumeak boteretzeko, kontzientzia-

tzeko eta antolatzeko prozesuak bultza-
tu izanagatik saritu du, baita emakume 
etorkin askorentzat erreferente izatea-
gatik ere. 

El Salvadorren jaioa, Cony izan da 
Emakunde Saria jaso duen lehenengo 
emakume etorkin eta arrazializatua. 
Onartu dit mugarri horrek zapore min-
gotsa ere utzi diola, bere aitortzaren 
justifikazioan kutsu buenista edo onbe-
ra somatzen duelako eta bere lanaren 
ezagutza eskasa. Eragile gehienek na-
barmendu dute bere xarma, alaitasuna, 
epeltasuna, zubiak eraikitzeko gaitasu-
na, emakumeak laguntzeko eta sentikor-
tzeko abilezia… “Bale, ados, pertsona 
ona naiz ni, baina nire izaerari atxikitzen 
dizkioten ezaugarri horiek nire lan me-
todologiaren muina dira, eta lan meto-
dologia hori ez dut nik asmatu”. Herri 
hezitzailea da Cony, hori da bere ekar-
pen nagusia, alegia Paulo Freireren pe-
dagogia kritikoari lotutako metodologia 
Euskal Herriko emakumeen ahalduntze 
prozesuetan aplikatzea. Baina gurean 
gutxik ezagutzen dute Latinoamerikan 
hain errotuta dagoen eta zapalduen 
emantzipazio prozesuen motorea izan 
den korronte hori. 

Ezagutza falta horrek eragin izan du 
txostenak aipatzen duen Conyren egoera 

prekarioa. Emakume etorkinen ibilbidea 
eta ezagutzak mespretxatzen dituen gi-
zarte honetan, adineko pertsonak zain-
tzea da bere lan aukera nagusia. Bidega-
bekeria horren alde positiboa da etxeko 
langileekin ahalduntze prozesuak bul-
tzatzen dituela, beraien frustrazioak eta 
amorrua inor baino hobeto ezagutzen 
ditu-eta.

“3.000 feminista zuriri esango diegu 
nola beraiek ere izan daitezkeen zapal-
tzaileak eta arrazistak (…). Historia egi-
ten ari gara”, idatzi zuen Raízes taldeak 
sare sozialetan; eta horrek Durangon 
zeresan handia eman zuen dekolonia-
litatearen mahai-ingurua hasi aurretik. 
“Arrazista gu?”, pentsatu zuen entzule 
txuri askok saminduta. Oholtzatik jaitsi 
bezain pronto erasoak pairatu zituzten 
hizlariek. 

Ikusgaitasuna abiapuntua baino ez 
da. Mugimendu feministak bere burua 
antiarrazistatzat izan nahi badu, ema-
kume etorkinen ibilbideak eta ezagu-
tzak aitortu behar ditu, paternalismorik 
gabe, Hegoaldeko praktika politikoez 
ikasteko prest egon behar du. “Ikusgai-
tasun hau aprobetxatu nahi dut herri 
hezkuntzaren metodologia ezagutzera 
emateko”, esan dit Conyk. Ea bere ikasbi-
derako prest gauden.  

JuNe FerNÁNDeZ
kAzeTAriA

Antton olAriAgA
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ivÁN giMéNeZ 
kAzeTAriA 

leire NarBaiZa 
ariZMeNDi 
irAkAsLeA

30 urte

2 urte, 4 hilabete  
eta egun bat

P              asa den astean, Iruñeko Intsumi-
sioa parketik igarotzen ginela, se-
meek galdetu zidaten ea zer den 

hori: Intsumi... zer? 11 eta 9 urte dituz-
tela kontuan hartuta, galdera logikoa da, 
baina hori bai, nire lehen erantzunaren 
ondorengo aurpegiak harritzekoak izan 
ziren: “Ez dugu sinesten, txantxetan za-
biltza, aita. Nola izan zitekeen zure etxe-
tik behartuta eramatea derrigorrezko 
soldaduska egitera?”. Orain dela 20 urte 
normaltzat hartzen genuena, gaur egun 
sinestezina bihurtu da. Pezetak ere ez di-
tuzte ezagutu, baina euroaren aurreko 
txanpona zer zen ulertzen dute, inolako 
arazorik gabe. Alabaina, derrigorrezko 
soldaduska… Hori ez, “ezinezkoa da, aita”.

Ezagutzen dituzten hainbat izen ai-
patu nizkien eta aho bete hortz geratu 
ziren. “Horiek intsumisoak ziren? Eta 
espetxeratu zituzten horregatik? Ez 
dute ematen, oso normalak dira”. Agian, 
umeek nahi gabe botatzen dituzten 
erantzunek gure gogoeta sakonek baino 
askoz hobeto azaltzen dituzte munduko 
aldaketen gakoak. Bai, “normalak” ziren, 
ez ziren heroiak, baina euren gaztetasu-
na arriskuan jarri zuten, beste guztiok 
–gure semeak eta bilobak barne– de-
rrigorrezko soldaduska ez pairatzeko. 
“Ezkerrekoak ginen, abertzaleak baina 
ez ETAren aldekoak. Oso politizatuta 
geunden –gogoratzen du Juan Kruz La-

kastak– eta gure erradikaltasunak hel-
buru bat behar zuen. Intsumisioa topatu 
genuen; gure hautaketa eginda zegoen”.

Esaldi hau eta pasadizo zein bizipen 
asko agertzen dira udaberrian estreina-
tuko den 2 urte, 4 hilabete eta egun bat 
izeneko dokumentalean, Lander Garrok 
zuzendurikoa. “Oso dokumental intsu-
misoa da, solemnitaterik gabekoa. Be-
raz, tonua aurkitzeko euren etxera jo 
dut, Sanferminetan grabatu dut…”. Gazte 
“normal” batzuen istorioa da, kuadrilla 
berekoak, 1989an Iruñeko Gobernu Mi-
litarraren aurrean hasi zena: “Soldadus-
kara joateko jaso genuen gutuna ekital-
di publiko batean apurtzea deliberatu 
genuen, eta 12 urte geroago soldaduska 
desagertu zen”, laburbiltzen du Lakastak. 
Baina esaldi horiek ez dira nahikoak, hori 
gehiegi laburtzea da, eta agian horregatik 
dokumentala ikusteko beharrean gaude 
denok. Intsumiso askok 2 urte, 4 hilabete 
eta egun bat espetxean eman zuten, ho-
rietako batzuk bidean geratu ziren, baina 
lortu zuten garaipena ez zuten orduan 
behar bezala ospatu. “Agian, euskaldunok 
galtzeko ohitura daukagulako”, aitortzen 
du Gaizka Arangurenek, garaiko beste 
intsumiso bat eta dokumentalaren pro-
tagonistetakoa. “Garaipenak, partzialak 
badira ere, ospatu behar dira”. 

Hala bedi, 20 urte beranduago bada 
ere. 

Gabon ostean 30 urte bete ditut 
beharrean. 30, nahiz prekarieta-
tearen ondorioz, askoz gutxiago 

kotizatu ditudan, ia beti lanean ibilita ere.
Hiru hamarkada ofiziorik ederreneta-

koan, irakaskuntzan, euskara irakasten 
helduei euskaltegietan. Zenbat desafio, 
eta zenbat haserre, zelan ez, ba. Azterke-
tekin borrokan, titulitisaren zama arindu 
nahian. Sarri gizartearen oldearen kon-
tra, baita instituzio batzuen aurka ere.

Zelan aldatu den guztia sei lustrootan. 
Hasi nintzenean, aldizkari hau, Argia, 
baino ez zen existitzen. Ez egunkari, ez 
herri aldizkaririk. Internet existitu ere 

ez zen egiten. Liburu gutxi eta gaitzak 
ikasleendako. Hori bai, ETB1en serie eta 
filmak ematen zituzten. Gizartea eta ikas-
leak ere aldatu dira, orain jolasean kale.

Zenbat ikasi dudan, eta ikasten du-
dan egunero. Batez ere ikasleengandik 
eta ikasleekin. Euskaran ere ikaragarri 
sakonduta, gaztelanian ere bai, kontrae-
sana iruditu arren.

Baina helburua litzateke gure ogibi-
de hau, ederrena bada ere, betiko desa-
gertzea, beharrezkoa ez delako izango, 
Euskal Herria zeharo euskalduna izango 
delako.

Beste 30 urte beharko ote?. 
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Jose igNaZio aNsoreNa    
TxisTuLAriA

hara España, 
lur hoberikan!

A                     buztuan berrehun urte izango dira 
Jose Mari Iparragirre, lehen euskal 
kantautorea jaio zenetik. Hara non 

diran abestiaren lerroaren kontura zen-
bat eztabaida txotxolo:

Hendaian nago txoraturikan
zabal-zabalik begiak.
Hara España, lur hoberikan
ez da Europa guzian…

Iparragirrek, ez ezpaina eta ez gaztai-
na, España kantatu nahi zuen. Hitzak ez 
zion aho patsik uzten egungo euskaldun 
askori bezala. Oso esanahi desberdinak 
zituelako Iparragirreren garaietan eta 
gureetan. 

*   *   * 
España-k ez zion ezpaina mingosten 

Gregorio Ordóñezi. ETAk hil zuenetik 
25 urte igaro diren honetan, Donostiako 
Udalak hil zuten leku berean omenaldia 
antolatu eta han ginen txistulariak. Or-
duan ezarritako oroimen xafla laidotu 
duten kirtenei kaskoan sartzea kostako 
bada ere, Ordóñezen edo inguru horre-
tako inoren omenaldian negarrak eta 
saminak benetakoak dira. Beste aldeko 
biktimen kasuan ere berdintsu. Alde guz-
tietakoetan izan naiz eta ziurta dezaket.

Donostian biolentziak sortutako bik-
tima guztiei antzekoa egitekotan dira. 
Gutxi batzuri eskaini zaie jada, baina 
oraindik ehundik gora daude burutze-
ko. Badugu lana. Ekitaldietan eta me-
moria ongi orrazten ere bai. Biktima 
nagusiak hildakoak, zauritutakoak eta 
hauen gertukoak izan arren, beste asko 
ere biktima gara, biolentzia gerra, tiroak, 
torturak eta lehergailuak baino askozaz 
gehiago izan zelako. Eta barruko zauriak 
askok ditugulako.

*   *   * 
Euskara bera ere biktima da oraindik. 

Egun kontu askoren inguruan ederki 

jardun daiteke euskaraz. Kazetaritzan, 
Literaturan, Itzulpengintzan, Teknika 
eta Teknologian... Baina mamian orain-
dik katramilatuta gaude kontu zaharre-
kin. Lokarri itogarri inplizito ugari deu-
seztatu behar genituzke euskarazko 
pentsamendua libre hegal dadin. Ezin 
kendurik gabiltza aspalditxotik gogoan 
trabatuta ditugun hari ikustezinak. 
Zailenak. 

Nafarroako eskuinak duen birus (eus-
kara ultraezker abertzalearen mozorroa 
besterik ez dela sinestuta baitaude) an-
tieuskaltzalearen aurkakoak ez al gaitu 
euskaltzaleok kutsatu? Aurrerazaleenak, 
sozialistenak, ekologistenak, feministe-
nak, alternatiboenak, agnostikoenak… 
agertu behar omen dugu. Itxuraz nos-
ki. Trintxera infinitoan jarraitzeko bide 
segurua. Gure kapsulan. Baina gizarte 
osoari hedatzeko kapsularen tapakia 
urratu behar. Nondik hasi? Umeetako 
borroketan bezala? Hasi hi! Eta bestea: 
Heu hasi!

Argia egin behar digu Argia asteka-
riak eta berritzen lagundu Berria egun-
kariak. Entzun dezagun ongi Iparragirre-
ren kanta: Eman ta zabal zazu munduan 
fruitua.  

gregorio ordóñezen edo 
inguru horretako inoren 
omenaldian negarrak eta 
saminak benetakoak dira. 

beste aldeko biktimen 
kasuan ere berdintsu. 

Alde guztietakoetan izan 
naiz eta ziurta dezaket
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epaileak 
Lander 
arbelaitz 
kazetariaren 
aurkako 
auzia 
artxibatu du
bAinA 
ertzAinek 
errekurritu 
egin dute

2019ko martxoaren 20an 
donostiako epaitegi aurrean.

epailearen arabera 
"ez dago nahiko zantzurik 
adierazten duenik argitalpen 
hori agentea iraintzeko 
intentzioarekin egin zenik" 
eta ArgiAko kazetariak 
zabaldu zuen informazioa 
adierazpen askatasunaren 
eremuan kokatu du. ertzainek 
borroka epaitegietan 
luzatzearen alde egin dute.

  argia      DaNi BlaNCo
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2018ko maiatzaren 21 arratsaldean 
gertatu zen Donostiako Elkano ka-
lean ertzainen eta herritarren ar-

teko eztabaida, eta ertzainak hainbat 
herritar identifikatuz amaitu zen egun 
horretakoa: identifikazio horren on-
dorioz Mozal Legeaz isuna jarri zioten 
Eneka Alvarez euskaltzaleari. Bertatik 
Lander Arbelaitz Argiako kazetariak in-
formatu zuenez (eta bertan ziren herri-
tarrek ere horrela adierazi zuten), hiz-
kuntza eskubideen urraketa bat izan zen 
identifikazioaren iturria.
 22.125 eta 23.044 zenbakidun ertzai-
nek salaketa jarri zuten kazetariaren 
aurka, "iraintzea" leporatuz. Bi ertzainen 
arabera, albiste "faltsu" hori sare sozia-
letan zabaldu izanak haien irudia kaltetu 
du eta bizitza pertsonalean ere izan du 
eragina. 2019ko martxoaren 20an Do-
nostiako auzitegian ertzainek adierazi 
zutenaren arabera, "inor ez zen identi-
fikatu euskaraz hitz egiteagatik, baizik, 
jakinarazi gabeko elkarretaratzea egi-
teagatik".
 Donostiako Zigor Arloko Instrukzio-
ko 2. epaitegiko epaileak urtarrilaren 
21ean jakinarazitako autoan, arrazoi 
hauek eman ditu auzia behin-behinean 
eteteko: "Ez dago nahiko zantzurik adie-
razten duenik argitalpen hori agentea 
iraintzeko intentzioarekin egin zenik". 
Aurrerago gehitzen du: "Argitalpen hau 
Espainiako Konstituzioko 20. artikuluak 
babestuta dago, adierazpen askatasun 
moduan, ikertuak egin duena gertatu-
takoari buruzko informazioa ematea 
izan delako, bere bertsioa emanaz eta 
gertatutakoa bertan zeuden pertsonen 
eskubide urraketa moduan baloratuz". 
Ertzainek beren bertsioa zabaltzeko au-
kera badutela ere iradokitzen du autoak: 
"Irizten badiote hedatutako informazioa 
ez datorrela bat errealitatearekin, berau 
zuzentzeko eskubidea baliatu ahal izan-
go dute, bien eskubideak kaltetu gabe".

"AHOZKO EPAIKETA INJUSTU"-RA 
BIDEAN EUSKALGINTZA, BEHATOKIA 
ETA ERTZAINTZA BERA AIPAGAI
Epaileak autoaren zuzenbide-oinarrietan 
dio injustua dela pertsona bat ahozko 
epaiketara eramatea, "ebidentziak dau-
denean penalki ez duela erantzukizunik". 
Ertzainek, ordea, bi errekurtso jarri di-
tuzte auzia eteteko epailearen erabakia-
ren aurka: erreforma-errekurtsoa eta su-
bisidiarioki apelazio-errekurtsoa.
 Emma Guerrero Azañedo da 22125 
ertzainaren prokuradorea eta Jorge 
Francisco Arana de la Cal abokatua. Ur-

tarrilaren 24an bi hauek sinatuta sartu 
duten errekurtsoan, besteak beste arra-
zoi hauek ematen dituzte auziari berreki-
teko:
 "Informazio faltsuak zuzentzeko es-
kubidea, autoak aipatzen duena, iragan 
mendeko komunikazio moduetarako au-
rreikusia eta araututa dagoen figura bat 
da eta egun ez da funtzionala, ez behin-
tzat sare sozialek eskaintzen dituzten 
erremintekin egindako argitalpenen ka-
suan, hauetan ez baita ezagutzen argi-
talpenaren editorea/arduraduna, ezta 
argitaletxearen egoitza ere".
 "Ertzainei egotzi zaizkienak larriak 
izan dira, horren ondorioz jasan behar 
izan duten gaitzespen kolektiboagatik. Bi-
deoak, eta ikertutakoaren komentarioek, 
milaka ikustaldi izan zituzten eta albo-
rotoa sortu zuen pertsona eta erakun-
de euskaltzaleetan. Horrek denak ekarri 
zuen Hizkuntz-Eskubideen Behatokiak 
salaketa/kexa aurkeztea Jaurlaritzako 
Segurtasun Sailean. Honek erantzun egin 
zuen inplikatutako agenteak entzun gabe, 
eta hauek kaltetuta ikusi zuten beraien 
ospea eta honek ondorioak ekarri zizkien 
familia giroan eta eremu profesionalean, 
espediente diziplinario bat jasotzeko 
arriskua ere izan baitzuten".
 Adierazpen askatasunari dagokionean, 
ertzainen errekurtsoak dio Espainiako 
Konstituzioak ez duela babesten egiazko-
tasuna gutxietsiz jokatzen duena. Ertzai-

nen arabera, kazetariak ez zituen egiaz-
kotasunak eskatzen dituen baldintzak 
bete, haien ustez ez zuelako "informazioa 
kontrastatu" argitaratu aurretik. "Infor-
mazioa kontrastatzea"ri dagokionez, Ar-
belaitzek sareetan zabaldu zuen bideoa 
ikusgai dago argia.eus webgunean, ira-
kurtzen ari zaren albiste honetan bertan, 
eta bideoa ikusita arreta deitzen du nola 
justu bideoa grabatzen ari zen bitartean 
Arbelaitz kazetariak galdetzen dien er-
tzainei, hauek herritarrari identifikatze-
ko eskatzen dioten momentuan bertan: 
"Euskaraz hitz egiteagatik nortasun agi-
ria?" eta hiru aldiz egiten die galdera.

AHOZKO EPAIKETA ABIATZEKO 
ESKATU DUTE ERTZAINEK
Erreforma-errekurtsoaren bidez eska-
tu diote Instrukzioko epaitegiari auzia 
etetea erabaki duen autoa bertan behe-
ra uzteko, eta ahozko epaiketari bidea 
emateko. Instrukzioko epaitegiak erre-
forma-errekurtsoa atzera botako balu, 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegian ape-
lazio-errekurtsoa abiatu dute. Beraz, 
hizkuntza eskubideekin eta adierazpen 
askatasunarekin lotutako auzi honek 
epaitegietan egingo duen bidea luzatu 
egingo da, Instrukzio epaitegiak auzia 
etetea berretsiko balu ere, Gipuzkoako 
Auzitegiko epaile batek berriz baloratu 
beharko lukeelako delitu zantzurik da-
goen edo ez. 

2018ko MAIAtzArEn 21EAn, ertzainak eneka Alvarezi identifikatzeko eskatzen. bertan zeuden 
herritarrek eta Lander Arbelaitz ArgiAko kazetariak adierazi zuten hizkuntza eskubideen urraketa 
izan zela identifikazioaren iturria.
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gu ere ez gara 
espaloitik jaitsiko

utzi ArgiA bAkeAn
Epaitegira eraman nahi dutena infor-

matzeko eskubidea da, esan genuen 
duela urtebete. Orain epaile batek 

berretsi du. ArgiAko Lander Arbelaitz 
kazetariak 2018ko maiatzean bi ertzainen 
jarreraren inguruan zabaldutako informa-
zioa adierazpen askatasunaren eremuan 
kokatu du epaileak. Areago, ertzainei go-
gorarazi die, kazetariak orduan gertatuta-
koaz bere bertsioa eman zuen bezalaxe, 
haiek ere hori bera egiteko aukera dutela, 
bide penaletik jo gabe, espetxe zigorrik 
eskatu gabe.
 Arbelaitzek sareratutako bideoa milaka 
aldiz ikusi da eta bertan oso argi islatuta 
dago gertatu zena. eta hala ulertu dute, 
epaileak ez ezik, hizkuntz eskubideen 
behatokiak, 400dik gora kazetarik, eus-
kaltzalek, hedabidek eta eragilek. baita 
ertzaintzaren goi karguek ere, publikoki 
barkamena eskatu zutenean. baina ez. 
22.125 eta 23.044 ertzainek jarraitzen 
dute zigorra eskatzen.
 bi ertzain hauei ez zaie gustatu hizkuntz 
eskubideen urraketa baten aurrean hain-
bat lagun isilik geratu ez izana: euskaraz 
hitz egiteko eskaerari eutsi zion eneka Al-
varez, Poliziaren jarduna espazio publi-
koan grabatzeko eskubideari eutsi zion 
ArgiAko kazetaria eta hauen babesean 
agertu diren euskaltzale eta eskubide zibil 
eta politikoen aldeko ekintzaile andana. 
Ahaztu zaie nonbait, herritarren zerbitzura 
eta ordainpean dagoela Polizia, eta herri-
tarren kritika publikoak jasotzea polizien 
lanaren barruan dagoela, zenbait epaik 
ebatzi duten gisara. 
 eta, berriz diogu, ez gara esaten nekatu-
ko: Polizia grabatzen jarraitu behar dugu. 
gardentasun ariketa izateaz gain, gero eta 
argiagoa delako askotan herritarrok gure 
burua babesteko dugun bide bakarra dela. 
Ala, norbaitek uste ote du bada, bideorik 
grabatu eta zabaldu ez bagenu, epaiketa-
ra eramango gintuztenik? Polizia batzuek 

ez dute haren lanaren ispilurik nahi, Mozal 
Legearen ikuspegi zigortzailearen epelean 
erosoago bizi dira.

Ertzaintza Euskaldunon Polizia?
22.125 eta 23.044 ertzainek ArgiAri kon-
traste eza leporatu diote. Mozal Legea ba-
liatuz, epaileen inolako kontrasterik gabe 
eta haien hitza zigortzeko argudio bakar 
bilakatuta, euskaraz artatua izatea eskatu 
zuen eneka Alvarezi isuna jarri zioten er-
tzain berek. 
 galdera da, zertarako erakundeek es-
katu herritarrei Ahobizi izateko ahalegina 
egitea? Ondoren, herritarron oinarrizko 
eskubideak babesteko ardura publikoa 
dutenak baldin badira eskubideak urra-
tzen dituztenak, berriki durangon bezala? 
eta batzuetan jarrera euskarafoboa ager-
tuz gainera, azken egunetan galdakaoko 
beñat Armentiaren kasuan ikusi dugunez. 
 ertzainek euskara jakin behar dute. er-
tzainek hizkuntza eskubideak bermatu 
behar dituzte. kalean, ertzain etxean eta 
epaitegietan. haien ardura da. Lehen mai-
lako eta bigarren mailako pertsonarik ez 
badugu nahi, behintzat. Aitzitik, lehen hi-
tza erdaraz zuzentzen duten ertzainik ez 
dugu behar. eta edozein ardura publikotik 
kanpo beharko luke euskaraz artatua iza-
teko eskaerari mehatxuka erantzuten dion 
funtzionario orok.  
 beste garai bati dagokion polizia eredu 
erdaldun eta erdaltzale, bertikal, sasi-mi-
litar, zigorzale eta opaku hau ez du inork 
aukeratu. Aldatu beharra dago eta bada 
garaia herritarrok gai honi buruz hitza eta 
erabakia izateko. 
 injustiziez zerbait badakigu bazterrotan. 
elkar babesten jarraituko dugu. kazetari-
tza independentea, adierazpen askatasu-
na eta hizkuntz eskubideak ditugu bide-
lagun. eta haien defentsan, ondo baino 
hobeto dakigu espaloitik ez jaistea dela 
justizia egiteko bide zuzena.
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ESPETxEA ETA HERIOTZA

presoen osAsunA, 
bAzter utzitAko 
eskubide hori

  aMaia lekuNBerri aNsola

mArcus mArritt For the mArshAll project
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Eskutik doaz espetxea eta heriotza. 
Hango eta hemengo kartzeletan 
hildako pertsonen zifrak behatu 
besterik ez dago murru artean 
heriotza zeinen presente dagoen 
antzemateko. Instituzioak 
kustodiapean diren norbanakoen 
birgizarteratzea eginkizun duela 
esanagatik ere, espetxe baldintzek 
suntsitzailetik integratzailetik 
baino gehiago dutela, ez da gauza 
berria. Baldintzok preso dauden 
norbanakoen osotasuna degradatu 
egiten dute, espetxe barruko heriotza 
tasa altua izanik horren muturreko 
adierazle. Iazko urtean distantzian 
gertu jo du alerta errealitate horrek: 
Zaballako makro-kartzelan bost 
preso hil dira 2019an, eta seigarren 
bat Martutenen.

2019 urte hastapenetatik martxa 
hartuta ibili da espetxeko heriotzen 
markatzailea, urtarrilak 17 zituela 

heldu baitzen Zaballako makro-kartze-
latik berri iluna: 28 urteko J.A. bizkaita-
rraren hilotza aurkitu zuten bere ziegan; 
heriotzaren kausa gaindosia omen. Atze-
tik etorri ziren antzerako kasu gehiago-
ren berriak espetxe beretik: otsailean 
bigarren preso bat zendu zen, isolamen-
duan zela bere buruaz beste egin ostean, 
Espainiako Espetxe Erakundeetako lan-
gileen elkartearen arabera; apirilaren 
1ean Jonathan Costillas Rituerto, 24 ur-
teko gasteiztarra, bere ziegan urkatuta 
aurkitu zuten; 28 urteko Xabier Gonza-
lez Garcíaren heriotza izan zen hurrena, 
apirilaren 25ean, ustez gaindosiz; eta 
irailaren 21ean, A.F.N. 50 urteko donos-
tiarra hil zen, hau ere, ustez, gaindosiz. 
Urtea bukatu aurretik, Arabako espe-
txeak utzitako zifra beltza gizendu zuen 
Martuteneko espetxean jazotako bes-
te preso baten heriotzak, abenduaren 
20an; heriotza naturala izan zela esan 

zuen funtzionario talde batek. Azken 
espetxe horretatik heldu zaigu 2020an 
Euskal Herrian hildako lehen presoaren 
berri, urtarrilaren 13an aurkitu baitzu-
ten 41 urteko presoa hilik, gaindosiz, 
funtzionarioen arabera.

“Ez dakigu zehazki zeri dagokion he-
riotza kantitate altu hori, baina badakigu 
kartzelak ez duela ezer egin ekiditeko 
eta ez dagoela bermerik berriz halakorik 
gerta ez dadin. Kartzelak opaku izaten 
jarraitzen du”, egin du irakurketa Zaba-
llako bost heriotzez Salhaketa Arabako 
Maialen Martinez de Marigortak. Espetxe 
barruan gertatzen dena jakitea eta kusto-
diapeko heriotzen gaineko informazioa 
eskuratzea oztopatzen duen opakutasu-
naz ari da, Salhaketak iazko urtean behin 
baino gehiagotan seinalatu duena, hala-
beharrez. Zaballan laugarren presoa hil 
berritan espetxeko heriotzen “ezkutatze 
politika sistematikoa” salatu zuen elkar-
teak, “barrote arteko heriotza ez-natura-
len aurrean eratutako inpunitate estrate-
giaren parte den” politika, alegia. 
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Salhaketa Arabako abokatuaren azal-
penen arabera, preso bat hiltzen denean, 
heriotzaren zergatiak argitzeko proze-
dura abiatzen du epaitegiak. Alabaina, 
“espetxeak ez du jarrera aktiboa izaten 
gertakariak argitzeko prozesuan, ezta 
ere Fiskaltzak; presoaren familiak, ez 
bada abokatuarekin eta prokuradorea-
rekin prozesuan aurkezten, ez du izango 
autopsia informea besterik”. Zenduta-
koaren  familiari telefono bidez herio-
tzaren berri ematera mugatzen da es-
petxea, “familiak hartu ditzaken legezko 
akzioak aipatu eta azaldu gabe”. Garden-
tasun falta horrek, besteak beste, zaildu 
egiten du heriotza horien gainekoak ar-
gitzea, sarri heriotzaren kausa zein izan 
den egiaztatzea eragozteraino. Horren 
muturreko adibide dugu Zaballan hilda-
ko Xabier González Garcíaren heriotza; 
espetxeak gaindosiz hil zela jakinarazi 
zuen, baina lehen autopsiaren emaitzak 
jaso aurretik gorpua erraustera bidera-
tu izanak, bigarren autopsia baterako 
aukera hutsera bihurtu eta heriotzaren 
zergatiak argitzea eragotzi zien seni-
deei. Gazteari eginiko autopsiaren au-
rrerakinean drogei buruzko aipamenik 
ez zen azaltzen, eta heriotzaren kausa 
beste bat izan zitekeela pentsatzeko mo-
tiboak baziren. Espetxearen prozedurak, 
baina, argiari sarrera blokatu zion beste 
behin.

HERIOTZAK, IcEBERGAREN PUNTA
Kanpotik ikusezina den horma arteko 
errealitate horren adierazpide muturre-
koenak ditugu presoen heriotzak. Iazko 
datu ofizialik oraindik ez dagoen arren, 
Espainiako Espetxe Erakundeetako lan-
gileen elkarteak emandako informazioa-
ren arabera, 2018ko abenduaren lehene-
tik 2019ko abenduaren azkenera bitarte 
178 preso zendu ziren Espainiako Esta-
tuko Kartzeletan; datuok ez dituzte barne 
biltzen Kataluniako espetxeetan jazotako 
presoen heriotzak, horien konpetentziak 
Generalitateak baititu, baina bertako da-
tuak gehituz gero 198ra igotzen da hil-
dakoen kopurua. Urtez urte, gorabeherak 
gorabehera, altu mantentzen den zifra 
batez ari gara: Espainiako Barne Minis-
terioaren arabera, 2017an 147 preso hil 
ziren Espainiako Idazkaritza Nagusiaren 
mendeko espetxeetan; 2018an, berriz, 
210 –zifra horiek ez dituzte barne bil-
tzen baimenarekin espetxetik kanpo zi-
rela hildako presoak, ezta “parekagarriak 
diren egoeretan” hildakoak ere; 20na 
pertsona aipatu urte bakoitzeko–. Datu 
horiei Kataluniakoak gehituz gero, 246 

lirateke 2018an hildako presoak Espai-
niako Estatuan, eta 2019an zendutakoak 
188. Frantziako Estatuari dagokionean, 
2017koak ditugu Espetxeen Nazioarteko 
Behatokiaren Frantziako sailak publiko 
egindako datuak: 162 presoren heriotza 
zenbatu zituen urte horretan. 

Heriotza bat bi egunean behin, hiru 
asteko. Espainiako Estatuan maiztasun 
horrekin hiltzen dira presoak, espetxeei 
begira lan egiten duten hainbat eragile 
eta adituk etengabe azpimarratzen du-
tenez –datu hori puztu egingo litzateke 
kontuan hartuz gero hiltzear daudela 
aske utzitako presoak, salatu izan du-
tenez murru arteko heriotza kopurua 
jaisteko espetxeak darabilen estrategia 
baita–. Heriotzen kausa nagusiak man-
tendu egiten dira urtetik urtera: suizi-
dioak, gaindosiak eta “heriotza naturala” 

izendatutakoak. Suizidioei dagokienez, 
jendartean ematen diren kasuen bos-
koitza jazotzen da espetxean; eta zifra 
hori hiru aldiz handiagoa da isolamendu 
erregimenean: kalean baino hamabi al-
diz handiagoa. Europako Kontseiluaren 
azken espetxe estatistiken (SPACE) ara-
bera, Espainiako zein Frantziako espe-
txeetan ematen den suizidio kopuruak 
Europako media gainditzen du. Gain-
dosiei begiratuz gero, horietako asko 
presoek astebururako medikazio guztia 
kolpean kontsumitu ostean gertatu ohi 
dira. Heriotza natural izendatutakoen 
atzean, berriz, gaizki artatutako osasun 
arazoak eta gaixotasunak gordetzen dira 
maiz. Horren adibide, askatasuna ukatu-
ta duten pertsonen osasun eskubideen 
aldeko Osabideak elkarteko Nahia Aia 
medikuak Públicori adierazitakoa: ustez 
bihotzekoak jota hildako preso baten 
familiak laguntza eskatu zien, eta kasua 
aztertzean jakin zuten diagnostikatu eta 

tratatu gabeko bihotzeko batek eragin-
dako bihotz-hausketa baten ondorioz 
hil zela; bihotzekoak eman zionean an-
tsietatea diagnostikatu zioten, eta tran-
kilmazin batekin arazoa konpondutzat 
eman. Informazio faltan, baina, antze-
rako prozedura okerrak identifikatzea 
zaila da. “Arreta eza ezkutuan geratzen 
da beti”, Aiaren hitzetan.

Naturalizatutako heriotza horien ar-
tean gaixotasunek eragindakoak dira 
beste asko, nahiz eta ez lukeen hala izan 
behar. Espainiako Zigor Kodeko 91. arti-
kuluak eta Espetxeen Erregelamenduko 
196. artikuluak baldintzapeko askata-
sun eskubidea ezartzen dute larriak edo 
osatu ezinezkoak diren gaixotasunak 
dituzten presoentzako, edo hirugarren 
gradura igarotzea Espetxeen Erregela-
menduko 104.4 artikuluaren arabera. 
Legea betetzeak osasun arreta hobea 
erraztuko lioke larriki gaixo den pre-
soari, baina hainbat kasutan espetxeak 
oztopoak jartzen ditu hala izan dadin. 
Preso politikoen artean maiz ematen 
den egoera da: gaixotasun larrien sor-
buru dira espetxe zigor luzeak eta den-
bora horretan guztian pairatutako osa-
sun arreta gabeziak; eta gainera “preso 
mota honentzako ad hoc asmatutako 
baldintza berriak txertatu dituzte Kode 
Penalean, non preso gaixo larrien irtetea 
damu politikoarekin eta poliziarekiko 
kolaborazioarekin lotzen den”, euskal 
preso politikoei begira lan egiten duen 
medikuen Jaiki Hadi elkartearen hitze-
tan. Osasun irizpideei beste irizpide ba-
tzuk gainjartzen zaizkie, alegia. Horren 
albo kalteek, esan beharrik ez da, pre-
soaren osasuna dute jopuntu.

Heriotza naturala terminoari “fala-
zia” deritzo Salhaketa Arabako Martinez 
de Marigortak, “naturalak ez diren he-
riotzak naturalizatzeko eta kartzelako 
testuingurua kaltegarria ez balitz bezala 
aurkezteko saiakera”. Ildo berean min-
tzo zen abenduan Salhaketa Nafarroa, 
iaz Espainiako Estatuko espetxeetan 
hildako preso kopuruaren harira publi-
ko egindako idatzian. Espetxeak ez luke 
izan behar heriotza kondena artikuluan 
“heriotza naturala” terminoa ezabatzea 
ezinbestekotzat jo zuen elkarteak, on-
dokoa argudiatuz: “Nahiz eta kontzeptu 
medikoa izan, kasu hauetan leungarria 
da bere erabilera, eta batez ere, arazoa-
ren dimentsioa ezkutatzen duen tranpa 
da”. Elkarteak defendatzen duenez “na-
turaltzat” jotako espetxeko heriotzen 
kopuru handi bat gaixotasunen baten 
zein “oinarrizko eta ezinbesteko” osa-

Jendartean ematen 
diren suizidio kasuen 
boskoitza jazotzen 
da espetxean; 
eta zifra hori hiru 
aldiz handiagoa 
da isolamendu 
erregimenean: 
kalean baino hamabi 
aldiz handiagoa
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sun arretaren utzikeriaren ondorioz 
gertatzen da, ez bat-batean. “Espetxean 
jazotzen diren heriotza asko itxialdi bal-
dintzek maila fisiko zein psikologikoan 
osasunean eragiten duten eraginaren 
ondorio zuzena dira. Beste era batera 
esanda: espetxeak gaixotu egiten du, 
itxialdi baldintzek hil egiten dute”, azpi-
marratu du Salhaketa Nafarroak.

Salhaketa Arabakoak Nafarroako 
kideen uste berekoak dira. Halaxe dio 
Martinez de Marigortak: “Kartzela da 
kartzela barruan ematen diren herio-
tzen kausa. Aurten Zaballan hildako bost 
presoetatik lauk 30 urtetik behera zu-
ten, heriotza horiek ez dira naturalak 
eta testuinguru horretan ulertu daitezke 
bakarrik. Kartzelako heriotzek ere egi-
turazko logika bati erantzuten diete”. 
Elkarteak azpimarratu izan duenez, he-
riotza horiek arreta psikosozial faltaren 
icerbegaren punta dira.

EGITURAZKO ARAZOA
Saihestezinak izatetik urruti, espetxe ba-
rruko heriotza asko eta asko ekidin dai-
tezkeela azpimarratu ohi dute aipatu 
elkarteek. Egiteko horretan, baina, espe-
txearen egitura bera da oztopo. Batetik, 
espetxeen egoera dago: 2018ko SPACE 

txostenaren arabera, Espainiako Estatu-
ko espetxeratze-tasak Europako media 
gainditzen du, eta horrek espetxeen sa-
turazioa erraztu dezake. Espetxeko Idaz-
karitza Nagusiaren 2018ko Giltzapetuta-
ko biztanleria Espainian txostenak 321 
preso zenbatzen zituen Bizkaian, 292 Gi-
puzkoan, 308 Nafarroan eta 701 Araban; 
Frantziako Estatuaren espetxeratze-tasa, 
aldiz, Europako mediaren bueltan dabil 
SPACE txostenak dioenez, baina horrek 
ez du saturazioa ekiditen nahitaez: Baio-
nako espetxeak emandako datuen ara-
bera, 2019ko urtarrilean 104 pertsona 
zituen 66 ziegatan. “Saturazioari preso 
askoren egoera gehitzen badiogu –dro-
ga-menpekotasunak, miseria, bazterketa, 
desesperazioa, etab.– haztegi perfektua 
dugu zorigaiztoko ondorioa gerta dadin”, 
ohartarazten zuen Madrilgo Errepresioa-
ren Aurkako Mugimenduak idatzi batean.

Heriotza haztegi horretan ongarri da 
espazioaren egitura. Espetxea eta Osa-
suna txostenean egitura horrek osasuna 
nola kaltetzen duen azaldu du Jaiki Ha-
dik. Kartzela espazio fisiko itxia, muga-
tua eta murritza izanik, erabat eragiten 
du presoaren zentzumenetan. Batetik, 
“espetxeko itsumen” delakoa eragiten 
du: eremu oro mugatua egonik, presoa-

ren ikus-distantziak urriak bilakatzen 
dira, eta horrek ikusmen galera dakar. 
“Buruko minak eta ikusmen somaketa-
ren deformazioa eragin ditzake, itxura 
eta koloreen pertzepzioa galtzeraino”, 
elkartearen hitzetan. Ikusmenaren bide 
beretik, usaimenak ere galerak paira-
tzen ditu: aireratze eta bentilazio es-
kasaren ondorioz espetxeak berezko 
usaina izan ohi du, usain hori gailen-
duz beste guztien artean eta “usaimen 
pobrezia” eraginez presoarengan. En-
tzumena, kontrara, murriztu ordez sa-
turatu egiten da, espazio itxian zarata 
maila ohi baino altuagoa bilakatzen bai-
ta; egunez burrunba aditzen egotetik 
gaueko isiltasunera igarotzeak alerta 
egoera sor dezake, antsietate arazoak 
izateko aukerak puztuz. Bestetik, es-
pazioarekin batera mugikortasuna ere 
mugatzen da, arazo traumatologikoei 
bide emanez. Horrekin guztiarekin ba-
tera, uda zein negu izan, hotz zein bero 
egin, presoak euritarako zein eguzkita-
rako babesik ez duten patioetan egon 
behar dute “kanpora” atera nahi izatera, 
eta horrek azal gaixotasunak sortzen 
ditu. Elikadura nutrizionalki desegoki 
eta desorekatuak ez du aurreko guztia-
ren mesedetan jokatzen.
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Maila fisikoaz haragoko mugak ere 
xedatzen ditu espetxe arautegiak, pre-
soari exijitzen diotenak bere “izaera 
eta egitura mentala espetxeko espazio 
hertsira egokitzea”. Batetik, espetxeak 
zehaztutako denboraren erabilera inpo-
satzen da, norbanakoei denbora beren 
erara kudeatzea ukatuz. Bestetik, kanpo-
tik datorren oro –izan bisita zein korres-
pondentzia- instituzioaren galbahetik 
igaroko da, kanpoko errealitatearekin 
eta harremanekin dituen loturak desi-
txuratuz presoaren begietara. Funtsean, 
espetxera sartzearekin bat, presoak ego-
kitzapen prozesu bati aurre egin behar-
ko dio, testuinguru eta arau berrietara 
egokitzeko. “Egokitzapen prozesu hau 
norberaren gaitasun eta trebetasunetan 
oinarritzen da; baina gaitasun horiek 

huts egiten dutenean, prozesua trauma-
tikoa eta patologikoa bihurtzen da”, dio 
Jaiki Hadik. Ondorioztatu daitekeenez, 
behin traumari edo patologiari atea ire-
kita, laburtu egiten da heriorengandik 
distantzia.

Kartzela barruko kartzela bezala iru-
dikatu dezakegun isolamendu erregime-
nean, aipatu albo-kalteak esponentzialki 
indartzen dira. Eta horrek, nabarmena 
denez, arrisku faktoreak izugarri igotzen 
ditu. Egoera horien guztien aurrean, pre-
soaren familiak beren senidea gaizki pa-
satzen ari dela ikusiz gero, kartzelari 
horren berri emateko bitarteko eta ba-
liabiderik ez dagoela azpimarratu du 
Martinez de Marigortak.

Zuzenbide penalean doktorea den 
Paz Francés Lekunberri ahoan bilorik 

gabe mintzo zen El Salto bidez argitara-
tutako artikulu batean: “Espetxeak, ezer 
ez konpontzeaz gain, giltzaperatzen di-
tuen pertsonen aurka atentatzen duten 
prozesuei ematen die bide, zenbait aldi-
tan –askotan–, horiek hiltzen amaituz”. 
Espetxeetan bizitza gutxiesten duten di-
namikak existitzen direla zioen, umilia-
zio etengabekoak tarteko “pertsonaren 
suntsipen prozesuak” bultzatzen dituz-
tenak. Horrez gain, askatasun gabetze 
zigorrak askatasuna ez ezik beste hain-
bat eskubide hertsatzen dituela gehitzen 
zuen; horien artean legoke osasun esku-
bidea. Presoaren bizitza mesprezatzen 
duten dinamikak eta osasun eskubidea-
ren ukapenak, bakoitzak bere aldetik 
kalte larriak eragin baditzakete, zer esa-
nik ez elkarrekin nahasten direnean. 

2018
246

2019
187

2009
282

2010
238

2011
204

2012
208

2013
224

2014
178

2015
208

2016
204

2017
188

espainiako estatuko espetxeetan urtez urte hildako preso kopurua

suizidioak
gaindosiak
giB / ihesa
Bestelako gaixotasunak 
edo "heriotza naturalak"
agresioak
istripuak
ezezagunak / klasifikatu 
gabekoak

2008
268

*2019ko datuak espainiako espetxe erakundeetako langileen elkarteak emandako informazioarekin osatu dira. espainiako barne 
ministerioaren iazko datu ofizialik ez da existitzen oraindik, eta heriotza askoren kausak argitzeke daude momentuz, hortik 
"ezezagunak / kalifikatu gabekoak" azpitaldean hainbat heriotza kokatzearen zergatia. horietako asko eta asko "gaindosi posible" 
gisa daude etiketatuta, eta beste hainbatetan ustezko osasun arazoekin lotura egiten da.

iturriAk: Directa / kataluniako justizia saila / espainiako barne ministerioa / espainiako espetxe erakundeetako langileen elkartea
gAizkA pAgonAbArrAgAk DirectarAko egindAko inFogrAFiA oinArri hArtutA.
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OSASUN ESKUBIDEA
“Izan gaitezen zintzoak errealitate horren 
aurrean eta egin gaitezen berorren kar-
gu, espetxea ere Administrazio Publikoa 
baita (…) exijitu diezaiogun Espetxe Ad-
ministrazioari beste administrazio pu-
bliko guztiei eskatzen diegun berbera”, 
dio Francések. Mintzagai dugun proble-
matikaren urgentzia ikusirik, eskakizun 
printzipalen artean behar luke presoen 
osasun eskubidea errespetatzeak.

Berez, preso dauden pertsonek aska-
tasuna ukatua ez dutenen osasun esku-
bide bera daukate. Hala dio Espetxeen 
Erregelamenduko 208.1 artikuluak: “Pre-
so guztiei, salbuespenik gabe, bermatuko 
zaie hiritar guztiei ematen zaien arreta 
mediko-sanitarioaren baliokidea”. Bistan 
denez, baina, errealitatean gauzak ez dira 
hala, osasun irizpideei beste batzuk gai-
lentzen baitzaizkie –segurtasunezkoak, 
erregimenaren araudiari edo aurrekon-
tuei loturikoak, politikoak...–. Zentzu ho-
rretan, espetxeko osasunaren eskumena 
nork izan, bada ezberdintasunik. Espai-
niako Estatuan eredu orokortua 1986tik 
datorrena da: Espetxe Administrazioa 
arduratzen da lehen arretaz, eta Espai-
niako Osasun Sistema Nazionala artatze 
espezializatuez. Lehen arreta Espainiako 
Espetxe Erakundeen idazkaritza nagusia-
ren esku geratzen da, eta erraztu egiten 
du osasun irizpideen aurretik bestela-
koak jartzea. Hala dela baieztatu du Jaiki 
Hadik: “Sendagileak espetxe funtzionario 
izateak espetxe arauak presoaren osasun 
beharraren gainetik ezartzea eragiten du 
behin baino gehiagotan”. Hori gutxi ez, eta 
beraiek, kanpoko mediku bezala presoak 
artatzerakoan, “asistentzia, diagnostiko 
eta tratamenduak” burutzeko oztopo eta 
arazo larriak izaten dituztela diote. Argi 
mintzo dira: “Kontraesan nabarmenak 
daude Espetxe Kodearen eta [Medikun-
tzako] Kode Deontologikoaren artean”.

Nafarroak, EAEk ez bezala, eredu hori 
mantentzen du. Iruñeko espetxeko osa-
sunaren eskumenak Espainiako Espetxe 
Erakundeen idazkaritza nagusiaren es-
kuetan jarraitzen du. Salhaketa Nafarroak 
“ezinbestekotzat eta urgentziazkotzat” 
du Nafarroako Gobernuak eskumen hori 
bere egitea, “moteltasunak, blokeo buro-
kratikoak eta desadostasun politikoek” 
egoera bere horretan mantendu bitar-
tean presoen osasun eskubideak urra-
tzen ari direlako, “hori izanik urtero es-
petxeetan ematen den heriotza marearen 
benetako eragilea”.

EAEn bestelakoa da espetxeetako osa-
sunaren kudeaketa 2011 urteaz geroztik. 

Espainiako Kongresuak 2003an Osasun 
Sistema Nazionalaren kohesio eta kali-
tate Legea onartu ondotik, Espainiako 
Gobernua derrigorturik dago Espetxe 
Erakundeen menpeko osasun zerbitzuak 
autonomia-erkidego bakoitzari transferi-
tzera; izatez hemezortzi hilabeteko epea 
zuen egiteko hori gauzatzeko, baina gaur 
egun oraindik osasunaren eskumenak 
Espetxe Erakundeena izaten jarraitzen 
du kartzela gehienetan. Espainiako Esta-
tu osotik, soilik EAEn eta Katalunian alda-
tu dira eskuz osasun eskumenak. 2011tik 
Osakidetzaren menpe daude Bizkaiko, 

Gipuzkoako eta Arabako kartzeletako 
osasun konpetentziak, eta horrek bada-
kar onurarik presoen osasun eskubideak 
errespetatzeari dagokionez. “Positibo-
tzat” du Martinez de Marigortak: “Horrek 
esan nahi du konpetentzia dutenak ez 
direla espetxe funtzionarioak, baizik eta 
kanpotik datozen osasun langileak; ho-
riek beste ikuspuntu bat izan dezakete, 
eta presoen osasunaren alde jardun”. Ala-
baina, eskumena Osakidetzak izanik ere, 
heriotzak espetxeetan gogor kolpatzen 
jarraitzen du, Zaballan jazotakoak horren 
adierazle garbi. Horren aurrean, Salha-
keta Arabak bere eskakizuna argi hela-
razi dio Eusko Jaurlaritzari: “Espetxeko 
konpetentzia bakarra osasunarena duen 
heinean, hori indartu dezala”.

PRESOAK BEREN ESKUBIDEEN ALDE 
BORROKAN
Barrote artean bizi duten osasun egoera 
prekarioaren eta beste hainbat baldintza 
negargarriren aurrean borrokan diraute 
presoek. Espainiako Estatuko espetxee-
tan, 2019ko azarotik gose greba birakaria 
ari da gauzatzen Presxs en lucha (Presoak 
borrokan) kolektiboa, eta beste hainbat 
exijentziaren artean dituzte osasun arre-
ta egokia eta preso gaixoen kaleratzea: 
“Legea ez bete izanagatik atxilotu gaituz-
tela uste den bitartean, teorikoki lege hori 
defendatu beharko luketen horiek trufatu 
egiten dira gure eskubideak defendatzea-

ri dagokionez (…) hasteko, beraz, hori 
besterik ez dugu exijitzen: gure eskubi-
deak bete daitezen, eta ez soilik guri exiji-
tu gure betebeharrak”. 

Espetxe barruan abiatutako ezein bo-
rrokak, baina, badu bere ordaina mobili-
zatzen diren presoentzat. Menderakun-
tza-sisteman oinarritutako instituzioa 
izanik, bere arauen aurrean sumisioa 
agertzen duen presoa saritu egiten du, 
eta altxatzen dena, berriz, zigortu. Jarre-
raren arabera, presoak aukera gehiago 
edo gutxiago izango du senideen bisitak 
jasotzeko, kalera ateratzeko baimenak 
lortzeko edo etxetik gertu kondena be-
tetzeko, besteak beste. Hala bada, hain-
bat dira borrokara batzen den presoak 
arriskuan jartzen dituen aspektuak, eta 
osasuna ez da salbu. “[Espetxeko] menpe-
kotasun sistema artikulatzen duen meka-
nismoa sailkapen graduak eta tratamen-
dua dira”, dio Jaiki Hadik. Borroka egiteak 
eskutik dakar mekanismo horren ondo-
rioak pairatzea, tratu txarrak jasotzeko 
eta lehen graduan isolatuta egotera iga-
rotzeko aukera nabarmen handituz; eta 
horrek, era berean, eragiten du presoaren 
osasuna kinka larrian jartzea. Abolizioak 
soilik eten dezaken gurpil zoroa. 

hainbat dira 
borrokara batzen den 
presoak arriskuan 
jartzen dituen 
aspektuak, eta 
osasuna ez da salbu
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hilabetea joan da irten zinenetik. 
zer moduz doa lurreratzea?
Oso ondo. Kalea zapaldu dudanetik gau-
za ederrak bizi ditut, eta oraindik horre-
tan. Pertsonak eta lekuak berreskura-
tzen. Etxean.

2012an espetxeratu zintuzten, 
arrastoa utzi zuen salaketa kanpaina 
entzutetsu eta jendetsu baten ostean. 
Egin genituen guztiaren oroitzapen ede-
rra daukat: elizaren okupazioa eta berta-
tik abiatutako mobilizazioak, askotariko 
ekimenak eta harreman dinamika zaba-
la. Jendearen konpromisoa eta indarra. 
Maila afektiboan elkarri maitasuna eman 
genion etengabe, eta horrek asko arindu 
zuen sufrimendua. Txera izugarriz oroi-
tzen ditut elizan izkina batetik begira ja-
rri eta maite ditudan pertsonak lanean 
ikusten nituenekoak. Egun zailak izan 
ziren ere bai, zama handikoak, baina es-
petxera oso indartuta sartu nintzen, mai-
tasunez lepo eta oso harro gure jendeaz. 
Bai, lorratza utzi zuen. Garai hartan oso 
gaztetxo zirenak etorri zaizkit gerora, 

esanez arrasto polita utzi ziela. Nire per-
tsonatik harago, lortu zen gure herrian 
bizi genuen errepresioa ikustaraztea.

Gogorragoak izango ziren ezkutuan 
emandako bi asteak.
Lagun eder batzuen etxean eman nituen 
egun horiek, lasaitasun eta babes handia 
eman zizkidaten. Oso egun surrealistak 
izan ziren, baina elizaren okupazio ga-
raian izan ez nuen pausa hori orduan 
izan nuen. Lagungarria izan zen lasaita-
sunez hausnartzeko eta espetxeratzea 
prestatzeko. 

El Corte Inglesen atxilotu zintuzten, 
milaka lagunek manifestazioa egin 
ostean bertan kateatu eta gero. 
Atxiloketa unea fresko dut buruan. Go-
goangarria izan zen, aurreko guztiaren 
leherketa. Une hain itsusia edertzea lor-
tu genuen. Jendearengan sumatu nituen 
izugarrizko gogoa eta indarra. Oso sen-
timendu kontrajarriak batzea lortu ge-
nuen: inpotentzia eta ahalduntzea, tris-
tezia zegoen baina zoriontasun handia 

lapurtu genien egun horiei. Horrek beti 
du indarra gerorako txingarrak uzteko .

Gorka Urtaran, ordurako EAJko 
Gasteizko alkategaia, elizan izan 
zen eta zure egoera salatzeko 
kontzentraziora batu zen. orduan 
alkate zen ppko Javier Marotorekin 
bilera bat egin zen, ez zena publiko 
egin hark eskatuta. zure kasua 
injustua zela onartu zuen, goiz 
zela baina baina pixkanaka gauzak 
aldatuko zirela. Gaur hori gertatzea 
zailagoa dirudi. 
Gurasoak egon ziren Marotorekin. Soria-
ko Sotosalbosera ez da helduko berria, 
beraz kontatu dezakegu [barreak]. Guk 
aukera guztiak bilatu genituen gerta-
tzen ari zena azaltzeko. Borroka arma-
tua bukatua zela hilabeteak ziren jada. 
Izan daiteke, Urtaranek eta Marotok, 
bere zurikerian ere, garai berrien aireak 
arnastea une hartan. Eskerrak ez diz-
kiet emango. Injustizia horiek injustizia 
bezala biziko balituzte, euren alderdiak 
utziko lituzkete.

  Zigor oleaga      Dos por Dos

 urtarrilaren 5ean irten zen zaragozako zuerako espetxetik. 2012an 
espetxeratu zuen ertzaintzak Auzitegi gorenaren agindua betez, herritarren 

maitasun eta amorru keinuen artean. zortzi urteren ondoren gasteizen 
da berriz ekaitz samaniego. irribarretsu eta alai dago, etxean egoteaz gain 

etxean sentitu delako espetxetik irten denetik. urteotako eta egungo pozak, 
minak eta kezkak konpartitu ditu ArgiArekin eta hAlA bedirekin.

Ekaitz SamaniEgo CuriEl

Jendartearen 
lotsak azpian ezkutatzeko 

alfonbra da espetxea”
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Ekaitz etxean! dinamikaren aurretik 
izan zen antzeko ezaugarriak zituen 
borroka desobedienterik Ipar Euskal 
herrian. ondoren etorri zen herri 
harresien dinamika... nola bizi izan 
dituzu espetxetik?
Dinamika haiek oso ageriko puntu txar 
bat zuten komunean: pertsonek es-
petxean amaitzen zuten. Esan bezala 
kontraste handiko egoerak dira, baina 
harrotzeko modukoak. Gure osasun mi-
litante eta afektiboa indartu zuten.

Eta espetxera sartu zinen 22 urte 
eskasekin.
Pilak oso kargatuta sartu nintzen au-
rreko dinamikaren ondorioz, espetxea-

ri neurria hartu gabe. Hilabete batzuen 
buruan hasi nintzen kartzela benetan 
sentitzen. Lau hilabete pasata Arabako 
Zaballatik Salamancako Topasera era-
man ninduten. Topasen orokorrean asko 
zaindu ginen preso politikoon artean. Ez 
noa idealizatzera, kalean bezala harre-
man batzuk urrunera heltzen dira eta 
beste batzuk ez, baina badago kideon ar-
teko elkar zaintza. Gehienetan kide oso 
beteranoekin egon naiz eta asko ikasi 
ahal izan dut haiekin patioa konpartituz, 
bai kartzelaz, bai kaleaz. Ederra izan da 
lagun horiekin topo egitea. 

Euskal preso politikoen arteko 
presorik gazteenetarikoa zinen, 

gazteena ez bada. kezkatzen 
zaitu gazteen eta presoen artean 
transmisio etena sortzeak? 
Ziklo berriak eta gatazka nazionalaren 
tentsio maila apaltzeak akaso eragin 
du transmisioa ahultzea. Kezkagarria? 
Ez dakit zer puntutaraino, borrokan ari 
diren egungo belaunaldi berriek trans-
misiorik gabe ere asmatuko dute haien 
bidea egiten. Edonola ere, pozgarria li-
tzateke transmisio hori egitea, ikusmira 
aberastuko liokeelako edonori. 

presoen kolektiboaren bi eztabaida 
oso garrantzitsu bizi izan dituzu 
2013an eta 2017an.
Borroka armatua aldebakartasunaren 
logikaren pean amaitu zen, baina itxie-
ra horrek arrisku handia zuen presoen 
gaia zintzilik uzteko. Eztabaida haiek 
gaia askatzeari begira egin ziren. Noski, 
oso eztabaida eztabaidatuak izan ziren 
[irribarre egiten du]. Poztekoa ikusten 
dut erabaki esanguratsuak daudenean 
jendeak buruari eragitea eta erabakitzea 
zer posiziotan jartzen den.  Baina Ko-
lektiboak erabaki batzuk hartu zituen. 
2017an espetxearen bide legalak ba-
liatzea erabaki zen. Batzuk bide horiek 
erabili dituzte, zailtasun askorekin, eta 
beste batzuk ez. Nik guztientzat babesa 
eskatzen dut.

Aldaketa gertatu zenean kide batzuek 
hamabost edo hogei urte zeramatzaten 
eusten, eta agian beste horrenbeste urte 
geratzen zaie espetxean. Ez dezagun 
zama indibidualizatu eta militanteen 
bizkar utzi. Analisi orokorragoak eta 
sakonagoak askoz positiboagoak dira, 
hainbeste urtetako borrokaren ostean 
atzo hartutako erabaki baten edo bes-
tearen arabera militanteei domina ken-
tzea edo jartzen tematzea baino. Berriz 
diot, denei errespetua eta babesa.

nola ikusten duzu presoen gaia 
orain? Batetik iritzi baikorrak daude, 
Foro sozialak adierazi...
[Minduta hartzen du hitza galdera amai-
tu aurretik] Foro Soziala labaindu egin 
da bere zenbait adierazpenetan. Esate-
rako azkenengoetan: gobernuaren bo-
rondatea eta presoena ezin dira maila 
berean jarri. Presoek oso urrats zailak 
egin ditugu korapiloa askatzen saiatze-
ko, eta beste aldetik ez da deus etorri. 
Orain pausoak emango balitu ere, zer 
egingo du gobernuak, gerturatu? Preso 
jarraituko dute. Gogorra egin zitzaidan 
Foroari borondateak berdintzen entzu-
tea. Gobernua legeak betetzen hasten 
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bada oinaze handia aurreztuko da eta 
izugarri poztuko naiz, baina nire aldetik 
txalo gutxi, sakoneko arazoak iraungo 
baitu. Besarkadak eta txaloak kideentzat 
eta senideentzat gordeko ditut, irteten 
diren egunerako. 

Egoera zail ikusten dut. Espetxe bi-
deak hartu dituzten kideei dagokienez, 
ez da estatuaren aldetik finkatutako bi-
de-orri zehatzik atzematen, espetxe ba-
koitzak onartu edo ukatzen ditu gradu 
aldaketak, irteerak, gerturatzeak... Hu-
rrengo urteetan hainbat kide irtengo 
da, eta geratuko da beste multzo bat oso 
zigor luzeekin, adinean gora doana eta 
dispertsioa jarraitzekotan are bakartua-
go egongo dena.

nondik jo behar dela uste duzu?
Egin, asko egiten da. Urteotan askotari-
ko jarrerak izan dira, baina mugimen-
duak gihartxoa dauka. Salatzen, mobi-
lizatzen, elkar zaintzen jarraitu behar 
dugu. Espetxean, kideak ari dira modu 
batera edo bestera bideak irekitzen. Ni 
ezkorra naiz Espainiako Estatuari dago-
kionez. Presoak askatzeko bide-orri bat 
garatzeak zeharo harrituko ninduke. Ja-
rrai dezagun lanean eta baldintzak nola 
sortu hausnartzen. 

Urteotan, borondate one-
naz, bake bideak zabaltzen 
saiatu dira asko. Baina, 
sekulako lorpena izan-
go den arren, presoak 
kaleratzea al da bakea? 
Hitz egin dezagun sis-
temaren egiturazko za-
palketa guztiez. Bakea, 
existitzekotan, helmuga 
utopiko baten moduan 
ulertu dezaket bakarrik. 
Bestela arazo asko ariko gara 
bazterrean uzten eta normaliza-
tzen. Ulergarria da gatazka armatu ba-
ten ostean bakea hitza hainbestetan era-
biltzea, baina zabal dezagun kontzeptua.

kartzela-instituzioaren inguruko 
kezka garatu duzu urteotan. Esan 
izan duzu ezinezkoa dela hitzez 
adieraztea espetxea zer den, zenbat 
ertz eta kalte biltzen duen. 
Jendarte honek egiturazkoak diren ha-
maika biolentzia du. Kartzela horietako 
bat da, hain zaharra, hain gertu dugu-
na, eta hala ere oso ezezaguna izaten 
jarraitzen du. Ez da kasualitatea. Lotsak 
azpian ezkutatzeko alfonbra da. Espe-
txeko patioan oso eremu behartsuetan 
jaiotako lagunak eta militante politikoak 

aurkituko dituzu. Argazkiak jendartea 
auzitan jartzeko balio du. Zer gataz-
ken ondorioz daude hor militanteak? 
Gehiengoak pobreziaren kalte guztiak 
azalean daramatza. Sistemak limitera 
eramaten ditu bizitza horiek, eta une 
jakin batean erabakitzen du: “Orain es-
petxera, gure hirietako postala zikindu 
ez dezazuen”. Halaber, tratu txar emai-
le ugari dago orain, kartzelarekin kon-
ponduko ez den beste egiturazko arazo 
‘espetxeratu’ bat. Kartzelaren aurkako 
kontzientzia garatu behar dugu. Eraitsi 
ditzagun eta hasi gaitezen alternatibak 
pentsatzen eta martxan jartzen.

Espetxearen kalte batzuk 
ikusgarriagoak zaizkigu 
–isolamendua, jipoiak...–, beste 
batzuetan aldiz apenas jartzen dugu 
arreta. zentzumenen anputazioan 
edo irentzean, esaterako. Ia preso 
guztiek bezala, zuk ere urruneko 
ikusmena galdu duzu espetxealdian, 
espetxean ez dagoelako urrunera 
begiratzerik.
Bai. Beno, metaforikoki ez, luzera be-
giratzen saiatzen gara [barreak] baina 
fisikoki bai. Ukimena: zure konfiantzaz-
ko eta gertuko jende gehiena ukitzea 

debekatuta duzu. Koadrilako 
lagun batek esan dit irte-

tean: “Ez dakizu zer gogo 
neukan zu ukitzeko”. Ja-

kina, eta nik. Zortzi urte 
lagun maite horri be-
sarkada bat eman gabe 
edo usaindu gabe. Se-
xualitatea: bis intimoak 

konpartitzeko lagunen 
bat badoa edo senideak 

edo lagunen bat familiako 
bisetara badoaz izango duzu 

aukera laztanak eta musuak 
emateko. Bi hiru orduz hilean behin. Ki-
deekin ere goxotasunez elkarbizi dai-
teke, baina mugaz betetako esparrua 
da sexualitatearena. Entzumena: zarata 
nola doan metatzen eta urteetako zarata 
nola pilatzen zaizun. Patioaren murri-
tza, elikaduraren eskasa, gaixotasun edo 
menpekotasun batetik sendatzeko ezin-
tasuna eta ondorioz edozein arazo txikik 
sortu ditzakeen mamuak eta antsieta-
teak. Eta noski, norbait espetxeratzean 
pertsona horren inguruan eragiten den 
mina izugarria da. 

Goazen pertsonei erantzun duinak 
ematera, baita gauzarik nazkagarrienak 
egin dituztenei ere. Errazena “zulora! 
zulora!” esatea da. Bada, ez. Horrek ez 

du balio. Guretzat aldarrikatzen duguna 
eman diezaiogun: pentsa dezagun zein-
tzuk diren kausak, zeintzuk konponbi-
deak. Kartzelak ezin du hori egin. Baina 
kartzela negozioa da, eta mehatxatzeko 
bitartekoa, horregatik sustatzen dute.

nola gurutzatzen dira maskulinitatea 
eta kartzela?
Kartzelak bultza zaitzake maskulinitate 
eredu txarraren portaerak hartzera. Ni 
zorteko naiz barrua norekin hustu izan 
baitut, baina emozioak konpartitzea oso 
zaila da han. Presoa bere baitan ixtera 
eta jarrera itxuraz heroikoak hartzera 
bultzatzen du aurrera egiteko, baina 
horrek pertsona puskatzen du. Patioan 
giroa oso homofoboa da, oldarkorra as-
kotan, matxitoa. Eta hori ezin da tratatu 
kartzelan. Dena den, kartzela gure mun-
duan dago, kanpoan dagoena areago-
tzen du, ez besterik.

Beti izan duzu herrigintzarekiko 
ardura. Ba al da ilusio berezirik piztu 
dizun borroka edo mugimendurik?
Zalantzarik gabe, feminismoak, orain eta 
aurreko urteetan. Garai zailak bizi ditu-
gu eta zaila da totem nagusiak eraistea. 
Hausnarketak eta planteamendu sako-
nak espero ez ziren esparruetaraino ere  
zabaldu ditu, eta bere betaurrekoak he-
rri mugimenduetara luzatu, feminismoa 
izan da hori. Gazterian pizten ari den 
kontzientzia maila izugarria da. Hamar-
naka urte, txikitasunetik eta ostikoak 
ematen atean zulotxoa zabaldu dute. 
Bestela, poztu nauena da ikustea baze-
bilen jende asko badabilela, eta jende 
berria heldu dela. Nor berean. Gaztetxe-
ko Gazte Asanbladara igo eta inor ez eza-
gutzeak, norbere adinaren inguruko go-
goeta bat sortzearekin batera [barreak], 
ilusio izugarria pizten dit.

hormak ere antzaldatu dira, ezta?
[Barreak] Bai, aniztu dira pintaketak, 
eta hori pozgarria da. Batzuk langile 
klasea lehen lerrora ekarriz, pintaketa 
antiespezistak, independentziaren eta 
gazte mugimenduaren aldekoak, femi-
nistenak...Garrantzitsuena horma zu-
rien aurkako gurutzadan jarraitzea da, 
horma zuriak beti direlako deserosoak. 
[barreak].

zer asmo duzu aurrera begira? 
Asmo zehatzik ez, momentuz. Gozatzea, 
gure ingurunea berriz ere ezagutzea. Ka-
leak ibili, jendearekin elkartu, eguneratu 
eta berrezagutu. 

Foro Soziala labaindu 
egin da bere zenbait 

adierazpenetan. 
Gobernuaren borondatea 

eta presoena ezin dira 
maila berean jarri”
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Hezkuntzako matrikulazio garaian 
gauden honetan, euskaraz hezi 
nahi duten Iruñeko haur eta gu-

rasoek izango dute buruhausterik gutxie-
nez etorkizun hurbilean. Bost urte atzera 
egitea erabaki dute Navarra Sumako En-
rique Maya alkateak eta bere udal gober-
nuak, lehengo egoerara itzuliz eta hura 
aise gogortuz. Udalak kudeatzen dituen 
hamaika haur eskoletatik –2019ko udaz-
kena arte hamabi, Arrotxapea auzoko bat 
egoera kaskarrean dago eta ez zuten ire-
ki– bi baino ez dira euskara hutsezkoak 
izan azken 30 urteotan. Biak ala biak 
Txantrea auzoan, hiriaren iparraldean. 
Alabaina, azken legegintzaldian Joseba 
Asiron (EH Bildu) alkate zuen lauko go-
bernuak kopurua laura igo zuen urte ba-
tetik bestera. Aldaketen prozedura irre-
gularra izan zela salatu zuen oposizioak, 
eta arrazoia eman zioen epaileak. Hala, 
eskuinak alkatetza berreskuratu eta eus-
karazko haur eskolen murrizketak ira-
garri ditu Mayak: lautik bira jaitsiko da 
kopurua. Hirugarren eskola batean, Arro-
txapeko Goiz Ederren, ikusteke dago zer 
gerta daitekeen, euskaraz ari den haur 
eskolan gaztelenia-ingelesa eredua ere 
sartu nahi baitute. Lau eskola izatetik bat 
eta erdira pasatuko da Iruñea, beraz.

Afera “normalizatu” du 
enrique maya alkateak, bere 
ustez. euskarazko eskaintza 
handiegia zela zioen eta 
bere parametroen arabera 
ezarri du: etorkizunean, 
udalak kudeatzean dituen 
hamaika haur eskoletatik 
bira jaitsiko da euskarazko 
zentro kopurua, orain arte 
zenaren erdira. tristuraz 
eta kezkaz, ehunka familia 
bildu ziren otsailaren 1ean, 
iruñeko udaletxe plazan 
eginiko elkarretaratzean, 
eta hizkuntza eta hezkuntza 
eskubideak errespetatzea 
aldarrikatu zuten.

IRuñEkO EuskARAZkO hAuR EskOLAk

bi eskola 
nahikoa 
direla 
erabaki du 
alkateak

 gorka peÑagarikaNo goikoetxea  

  ekiNklik.org

Moldaketa “progresiboa” izango dela 
adierazi du alkateak, jada eskoletan dau-
den haurrek hiru urteko ikasketa proze-
su osoa matrikulatu diren ereduan egin 
dezaten. Modu honetan, legegintzaldia 
amaitzen denerako ezarritako helbu-
rua beteko luke Mayak. Progresibotasu-
na epaiak berak adierazten duen arren, 
COPE irrati kate espainiarrean eginiko 
adierazpenetan bere ideia zela ulertzera 
eman zuen alkateak, eta aurreko gober-
nuari hirian arazoak sorraraztea lepora-
tu zion, familiak sufriaraztea eta harro-
puzkeriaz hezkuntza ereduak inposatzea. 
“Inori ez diezaiotela nahi ez duen ezer in-
posatu”, azpimarratu zuen hainbat aldiz. 

Maddik eta Beñatek ez dute beraien 
hezkuntza prozesuan kalterik pairatuko 
aldaketaren ondorioz, aurten amaituko 
baitute Goiz Eder eskolako hiru urte-
koa. Dena den, neba-arreba bikien gu-
raso Aitziber Biurrun kezkaturik azaldu 
da, beraien egoera ez bada ere, hemen-
dik aurrera ehunka familia iruindarren 
hautua –haurrak D ereduan heztea, iza-
tez oinarrizko eskubidea dena– urratu 
edo airean geratuko baita. Tristea dela 
esan du, izan ere, beste behin, hiriko 
eta hiritarren arteko afera zena politika 
egiteko baliatu da. 

Udal gobernu berriak atzekoz aurrera 
jarri ditu azken agintaldiko erabaki eta 
ordenantzak, eta horiek xehetu zituen Xa-
bier Letonak ARGIAren 2.675 zenbakian. 
Haurren eskaintza ere zeharo moldatu 
da maiatzetik hona: Pirritx eta Porrotxen 
emankizuna bertan behera utzi zuten 
azaroan, eta Eguberrietan haurrei zuzen-
duriko ekintzetan euskararen presentzia 
nabarmen murriztu zen, besteak beste.

Irailean alkateak haur eskolez egini-
ko adierazpenek erne jarri zuen hainbat 
familia. Kezka gailendu zen gurasoen ar-
tean, eta okerrena espero zutela dio Biu-
rrunek. Orain etorri da errebolta, baina 
argi diote euren eskubideak aldarrikatu-
ko dituztela. Iruñako Euskalgintza plata-
formak gidatzen du euskarazko murgil-
tze eredua babesteko mugimendua, eta 
bertako partaide dira hiri buruzagiko 
euskaltegiak, hainbat kultur elkarte, fa-
milia eta guraso taldeak, Hizkuntz Esku-
bideen Behatokia, Kontseilua eta LAB, 
ELA eta Steilas sindikatuak. Urtarrilaren 
23an publikoki azaldu zuten kezka, eta 
otsailaren 1ean ehunka lagun elkartu zi-
ren udaletxearen aurrean. Adin guztieta-
ko jendea batu zen protestara, haur, gaz-
te zein heldu, eta aldarte onean dantzan 
eta abesten aritu ondoren, euskarazko 
haur eskolen premia eta hezkuntza eta 
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hizkuntza eskubideak aldarrikatu zituz-
ten. Matrikulazio garaian inkesta edo 
ikerketa bat egiteko ideia ere aipatu zu-
ten, galdeketa moduko bat egitea, finean, 
benetako eskaintza zein den argitzeko 
eta eskubideak bermatzeko.

Izan ere, haur eskolen sareak euska-
razko “eskaintza handiegia” zuela adiera-
zi zuen Mayak ikasturte berriaren hasiera 
ekitaldian. Baina Nafarroako Auzitegiak 
aurkezturiko epaiak ez dio halakorik, 
ezta gutxiago ere. Prozedura gauzatu zen 
moduaz soilik mintzatu da, eta hura irre-
gulartzat hartu du. Hizkuntz Eskubideen 
Behatokiko zuzendari Agurne Gaubeka-
ren iritziz, oraingo gobernua uneaz eta 
epaia nolabait alde edukitzeaz aprobe-
txatzen ari da. “Beraien helburu politikoa 
aurrera ateratzeko aitzakia” dela adie-
razi zuten otsailaren 1eko elkarretara-
tzean. Izan ere, 2016an, udal gobernuko 
laukoak ikasturte batetik bestera aldatu 
zituen Donibane eta Printzearen Harre-
siko haur eskoletako ereduak, gaztela-
niazko zerbitzutik euskarazkora, eta ho-
rrek hainbat familia erdaldun mugitzera 
behartu zituen. Oposizioak aukera balia-
tu zuen salaketa jartzeko.

ukatu nahi dEn ErrEalitatEa
Datuei erreparatuta, are larriagoa di-
rudi zapalkuntzak: hiriko haurren %25 
inguru dira euskaldunak, eta eskaintzen 
den euskarazko plaza kopurua %11 
baino ez da. Asiron alkatearen garaian, 
%11tik %28ra igo zen zifra, bi eskoleta-
tik lautara, eta auzo bakarrean kokatze-
tik beste hiru gehiagotara. Aipatzekoa 
da, baita ere, haur eskola amaituta hau-
rren ia erdiak A eta D ereduan matriku-
latzen direla.

Zenbakiak zenbaki, egungo udal go-
bernuarentzat nahikoa eta gehiegi zen 
aurrekoak eskaintzen zuen kopurua. Es-
kaintza eta eskariaren parametroak ba-
liatu ditu Mayak azalpenak emateko, bai-
na Gaubekak uste du afera ez dela hortik 
bideratu behar: “Eskaintzen diren eus-
karazko plazak betetzen dira, bai, baina 
arreta iruindarren hizkuntza eskubideen 
urraketan jarri behar da”. Urraketa, fi-
nean, agintean dagoen alderdiak euska-
ra gutxiestetik dator –publikoki adierazi 
zuen Mayak “logikoena” eta “zentzuzkoe-
na” eskaintza gaztelaniaz egitea dela–. 

Bestalde, Navarra Sumaren aliatu 
nagusiari ere erreparatu behar zaio, ez 

baitute gehiengo absoluturik udalean. 
Hargatik, PSNrengan ere jarri du fokoa 
Biurrun gurasoak, eskuineko hiruko 
koalizioaren esanetara jokatzea lepo-
ratuta: “PSNk ez du ukatzen euskara 
babestu behar denik, zentzu horretan 
errespetuz agertzen da, baina Navarra 
Sumak aurkeztutako erabakiaren alde 
egin eta onartu du”. 

Ezin uka daiteke Nafarroako eta batik 
bat Iruñeko testuinguru soziolinguisti-
koa asko aldatu denik eta aldatzen ari 
denik azken urteotan. Agintari eskuin-
dar elebakarrek ezarritako lege, egitura 
eta zerbitzuak sarri ez datoz bat biztan-
leek nahi eta eskatzen dutenarekin. Eus-
karak lehen baino hiztun gehiago ditu, 
eta gero eta gehiago dira euskarazko 
zerbitzuak eskatzen dituztenak. Kopu-
rua esanguratsua zen, baita Mayaren au-
rreko zein Yolanda Barcinaren alkatetza 
garaian ere, eta haur eskolen gaia arazo 
zen lehen ere: aldizkari honetan duela 
sei urte emandako datuaren arabera, es-
karia eskaintza baino hiru aldiz handia-
goa zen. Gaur egun handiagoa izango da 
aldea ziurrenik, zentro kopurua ordukoa 
baino are makurragoa baita. 

hAsErrEA kALEAn Otsailaren 1ean iruñeko udaletxe plaza lepo bete zen euskarazko haur eskolak eskatzeko. 
navarra sumaren erabakiak ehunka guraso eta herritar haserretu ditu.
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Loratu da ogia. Ogia bakean utzi eta 
denboraren poderioz, bere azalean 
soinekoa josteko gai da. Hezetasuna-

ren laguntzaz lizuna itsasten zaio, eta li-
zurdinduta, loratu egiten da. Lizun doto-
rea hazten du. 

Loratzen denak badauka zer emana. 
Loreak ondorengoa du fruitua, hazia duen 
fruitua, bizitza berriari ekingo dion hazia. 
Nik loratzen den jendea nahi dut ingu-
ruan. Lagun loratuak amesten ditut, eta 
ogi loratuak, eta jogurt loratuak, eta lu-
kainka loratuak, eta erreximenta loratuak, 
eta gazta loratuak, eta marmelada lora-
tuak, eta muztio loratuak… Lizunak gauza 
onak biltzen ditu. Borobiltzen ditu. Lorea 
burutzen edo aletzen den era berean, bere 
bizitza burutzera darama lizunak azpian 
harrapatzen duena. 

Loratzea gauza handia da, gorena, gai-
lurraren ataria. Handinahikeriatan dabi-
lenari, kaka-loratu deitzen zaio. Izan ere 
kaka ere loratzen da; kaka-lore esaten zaio 
kaketan sortzen den loreari. Baina ba al da 
kakatan ateratzen den lorerik? Nik ez dut 
ezagutzen. Kaka simaur bihurtu eta ondo 
luartu denean ia edozein landare haziko 
da bere gainean. Baina kakatan bertan 
hazten denik ez dut gogoan. 

Baina kaka bera loratu daiteke bai. Li-
zunetan loratzen da. Aziendaren azpitatik 

ateratako simaurra kalitate oneko ongarri 
bihurtzeko behar bezala luartu behar da. 
Garai batean simaurrari beste osagai orga-
niko batzuk nahasten zitzaizkion: orbela, 
arto-zuztarrak, otea eta abar. Horrek luar-
tzearen lehen hartzidura sustatu eta onbi-
dean jartzen du. Hartzidura hori oxigenoa 
arnasten duten mikroorganismoen esku 
dagoenez, luar pila zenbat eta oretuago 
orduan eta hartzidura hobea. Ukuilutik 
atera eta luartokian pare bat aldiz irauli 
egiten da luar pila. Iraultza ilbeheran egi-
ten da. “Ilbeheran nahastutako simaurra 
ondo mantendu eta indartsua ateratzen 
zen”, zioen Altzoko Otsegi baserriko Migel 
Murua Mendizabalek 2001ean Euskonews 
aldizkarian argitaratutako elkarrizketa 
batean. “Ilberrian nahastu ezkero, simau-
rra zuri-zuria gelditzen da, arin-arina, eta 
ez du ezertarako balio”. 

Simaurra zuri-zuri? Satsa urdindu 
egin dela esango luke Atxondo bailarako 
Arrazolako Agarreganekoa baserriko An-
tton Arkarazo “Otxorpo” zenak. Eta, sats 
zaharraren lizun horrek simaurra alferrik 
galtzen baldin bazuen ere, Anttonek era-
bilera ederra ematen zion. Zauriren bat 
zuenean lizun edo bizar zuri hori labana-
rekin garbi-garbi kendu eta gainean jar-
tzen zion sakitutako azalari. Azal lorean. 
Ederki arraperdatzen omen zen. 

lagun loratuak 
amEts

JakoBa errekoNDo
jAkObA@bizibArATzeA.eus

lizunak gauza onak biltzen 
ditu. borobiltzen ditu. bizitza 

burutzera darama lizunak 
azpian harrapatzen duena.

IRAKURLEAK 
GALDEZKA

Bidali zure galdera:
jakoba@bizibaratzea.eus

hil honetan noiz bota 
behar zaio karea 

koskorra garoari?

  pedro

Nahi duzunean. Bere 
lana egiteko zenbat 
eta lehenago hobe. 

Aurten gainera goriak 
aurreratuta datoz eta 

kanpoa mugitzen ari da. 
Zu ere mugitu, beraz. 
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Gune berria du Donostiako Intxau-
rrondo auzoak: Artatxiki Biogu-
nea. Urtarrilaren 24an egin zuten 

proiektuaren inaugurazio festatxoa, bizi-
lagunez eta  bazkidez inguratuta. “Duela 
urtebete inguru hasi ginen taldetxo bat 
kontua mugitzen: apirilean egin genuen 
proiektuaren aurkezpena, eta dendaren 
kokaguneaz hasieran eztabaidak izan ba-
genituen ere, azkenean aspalditik ezagu-
tzen genuen lokal hau aukeratu genuen”, 
adierazi du Leire Garro proiektuko kideak. 

Ekologikoa,  bErtakoa
Produktu ekologikoen eskaintza egiten 
dute Artatxiki Biogune ireki berrian, bai-
na eskaintzen dutenetik ahal den guztia 
gertukoa izatea ere bermatu nahi dute: 
“Lehentasuna bertako ekoizle txikiei 
ematen diegu, oso garrantzitsua baita 
haiekin dugun hartu-emana guretzat”, 
dio Garrok. Ekoizpen ekologikoan dihar-
duten zigiludun ekoizle handiagoei ere 
erosten dizkiete produktuak, hurbilago-
tik lortzea zailagoa den kasuetan. 
 Bestelako kontsumo ereduak bultzatzea 
dute helburu denda berriaren irekierare-
kin. Izan ere, egun gizartearen gehiengoak 
kontsumitzen duen moduak nekazari, 
abeltzain eta ekoizleen prekarietatea sus-
tatzen duela argi dute bultzatzaileek, eta 
horri buelta ematea dute asmo. “Artatxi-
kin eskaintzen ditugun produktuei salneu-

rriak ekoizleek beraiek jartzen dizkiete, 
eta zuzenean ordaintzen zaie, bitartekorik 
gabe”. Gainera, produktu asko freskoan eta 
granelean saltzen dituzte, nahiz eta Garrok 
onartzen duen oraindik nahi baino gehia-
go saldu behar izaten dutela ontziratuta. 

ibilbidE motza, Erantzun handia
Biogunean erosketa egiteko aukera dute 
elkarteko bazkideek nahiz bazkide ez 
direnek. Desberdintasunak badira, hala 
ere: bazkideek %6 merkeago eskuratuko 
dituzte dendako produktuak, eta eros-
keta kolektiboetan –hala nola olioa eta 
kontserbak– parte hartzeko aukera ere 
izanen dute. “Bazkide izateko bi modu 
ditugu: 60 euroko kuota osoa ordaintzea 
proiektuan beste moduren batean parte 
hartu beharrik izan gabe, edo 35 eurokoa 
ordaintzea urtean zehar beste boluntario 
lan batzuk ere eginez”. Hasieran 30 bazki-
de ziren, denda ireki eta astebetera jada 
55 ziren. Badoaz bidea egiten, beraz. 
 Interesa duen edonor elkartearekin 
harremanetan jar daiteke artatxikibio-
gunea@gmail.com helbidera idatziz edo 
zuzenean Intxaurrondo kaleko 54. zen-
bakiko dendara hurbilduz. Oraindik bio-
gunean martxa hartzen ari dira, eta ho-
rretan zentratuta badaude ere, kideen 
asmoa bestelako ekimenak antolatzen 
hastea ere bada. Ongi etorriak izan daite-
zela, bada, eta urte askotarako! 

OTSAILAK 15
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.

ArtAtxiki bioguneA

kontsumo arduratsurako 
gunE bErria donostian 
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Azkoitian badute afizio bere-
zi bat naturarekiko. Urtaroeki-
ko, garaian garaikoarekiko. Bai, 

behintzat, Maxixatzen Euskaldunon 
Elkarteko kideek. Hala iruditu zait niri, 
jakin dudanean beraiek antolatutako 
bi izar direla, batetik, Maiatzeko Lorak 
ekitaldi-sorta eta, bestetik, Orbel Jo-
koak ginkana. Argiarekin zein lotura 
duen? Utzidazu tartetxo bat azaltzeko 
zer egiten duten Urola bailarako herri 
honetan eta aurreraxeago kontatuko 
dizut zergatik iruditu zaigun polita zuk 
hau ezagutzea, irakurle. 
 Karmen Irizar euskara elkarteko ki-
dearekin hitz egin dugu. Hark espli-
katu digu, hasiera batean Maiatzeko 
Lorak deituriko programa antolatzen 
zutela, baina dena, kultura edo hiz-
kuntzarena izanda ere, “kontsumora” 
bideratutako egitaraua zela. Euskara 
eta kultura modu ludikoan jendeari es-
kaintzeko ideien bila ari zirela burura-
tu omen zitzaien Orbel Jokoak ginkana, 
duela sei urte. 
 Hiru asteko iraupena du jolasak eta 
astero proba bat izaten dute zazpi 
egun horietan burutzeko. Hiru lagunez 
osatutako taldeak dira; Irizarrek azpi-
marratu digunez, “adin guztietako par-
taideak daude, nerabeetatik hasi eta 
jubilatuetara artekoak”. Nolako pro-
bak? Aurreneko astean, adibidez, ho-

geita bost galdera dituzte erantzuteko, 
herriko historiaz, kulturaz, geografiaz, 
Euskal Herrian urte horretan izan den 
gertakizun edo urteurren bati lotuta-
koak... Azken denboraldian, esatera-
ko, Azkoitiko ateak hartu dituzte gai. 
Ateak, bai. Karmen Irizarrek adierazi 
digu “herrian badirela eraikin zahar 
asko, historia luzekoak, eta badituztela 
ate bereziak; beraz, zer hoberik he-
rriaren ondarea ezagutarazteko?”. 

nola saritu irabazlEa?
Hortxe dago koxka. Finalera heltzen 
direnei herriko dendetan kontsu-
mitzeko txartelak ematen dizkiete. 
Irabazleei, horrez gain, Berria egun-
kariko edo Argiako urtebeteko har-
pidetza eskaintzen zaie aukeran. Nola 
okurritu zaien hau? Euskal prentsa 
Azkoitian “gutxi kontsumitzen dela 
ohartuta” daudela azaldu du Irizarrek, 
Udal Liburutegian maileguan hartzen 
diren hamarretik zortzi liburu gazte-
lerazkoak direla eta beste biak ez du-
tela zertan euskarazkoak izan. 
 “Euskaraz irakurri eta euskal pren-
tsan murgiltzeko aukera eskaini” 
nahian jarri dute sari hau eta “harrera 
ona” izaten ari dela aitortu digu. 
 Txikiak txikia bultzatzen duenean 
gauza politak ateratzen dira. Biba 
zuek. 

  itsaso ZuBiria etxeBerria

azkoitiko maxixatzEn Euskaldunon ElkartEarEn "orbEl jokoak"

komunitAteA38 І 

Bultzada emateko modu 
asko daude

AGENDA

2017ko orbel jokoen finala.

berdea da more berria 
LIBURU AURKEZPENA

liburuaren egile onintza irureta eta 
gipuzkoako zaharren 

egoitzetako grebalari bat arituko 
dira mahai-inguruan.

  otsailak 28 18:00etan 
 Mundaka udal liburutegian

BETERRI SARETUZ 
II. JARDUNALDIA

partaidetzan oinarritutako enpresen 
eskualdeko ekosistema sortzeko 

programa da. enpresa, lanbide heziketa, 
ekintzaile eta garapen agentziei 

zuzendutakoa.

  otsailak 13 9:00etatik 13:30etara 
 hernani iturola elkarlan sorgunea
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Nagore 
iraZustaBarreNa 
uraNga

15 urte indarrean,  
eta ahul

DeNBorareN MakiNa І 39

Kioto, 2005eko otsailaren 16a. Duela 
15 urte, Japoniako hiriaren izena 
daraman ingurumen protokoloa ja-

rri zen indarrean. Kiotoko protokoloak 
klima-aldaketa geldiaraztea eta, horre-
tarako, berotegi-efektua eragiten duten 
gasen igorpena kontrolatzea du helburu, 
eta ezarpenaren lehen fasearen (2005-
2012) helburua igorpenak % 5,2 mu-
rriztea zen. Baina protokoloa onartu zu-
ten herrialde guztiek ez zuten helburu 
berdina. Alemaniak, esaterako, %21 mu-
rriztu behar zituen igorpenak eta beste 
herrialde batzuei ez zitzaien eskatu emi-
sioak jaistea, igoera mugatzea baizik; Es-
painiako Estatuak, adibidez, igorpenak 
%15 igo behar zuten soilik.

Berez, protokoloa urte batzuk lehena-
go onartu zen, 1997ko abenduaren 11n, 
hamar egunetako negoziazioen ondoren; 
batzordekide batek “akordioa negoziazioa-
ri esker baino aldeen akidurari esker” lor-
tu zela aitortuko zuen gerora. Batzordeko 
presidente Raul Estrada Oyuelak proto-
koloa “aho batez” onartu zela jakinarazi 
zuenean,  Kiotoko kongresu jauregian bil-
dutakoek pozez ospatu zuten. Negoziatzai-
leen esanetan une horretan lor zitekeen 
konpromisorik zabalena eta osoena izan 
arren, ez zen nahikoa. Pozak ez zuen iraun.

Protokoloaren bidea nekeza izan da. 
Duela 15 urte indarrean jarri zenean 
AEBek ez zuten berretsi eta ordura arte 

huraxe zen igorpen gehien egiten zuen 
herrialdea –2005az geroztik Txina da–. 
Espainiako Estatua, 2005ean bertan, 
oso urrun geratu zen %15eko igoeratik 
(%52) eta hurrengo urteetan emaitzek 
ez zuten hobera egin: 2006an %49 igo zi-
tuen emisioak eta 2007an, berriro, %52.

Bigarren fasea (2013-2020) are ahula-
go hasi zen, gas igorle nagusietako batzuk, 
hala nola AEBek, Kanadak eta Errusiak 
protokoloaren luzapena ez onartzea era-
baki baitzuten. Lehen fasean planetako 
gas igorpenen %65 arautzen zuen akor-

dioak; bigarren fasean %15 besterik ez.
Bigarren fase hori 2020ko abendua-

ren 31n amaituko da, baina adituek urte 
amaierara iritsi beharrik ez dute balan-
tzea egiteko eta protokoloak porrot egin 
duela ondorioztatzeko. Batetik, helbu-
ruak ez direlako bete eta, bestetik, askok 
hasieratik garbi zutenez eta ikerlanek 
geroz eta nabarmenago esaten dutenez, 
akordioaren helburuak bete izan balira 
ere, klima aldaketa geldiaraztea ez zela-
ko lortuko. Kiotoko protokoloa ia hilda 
jaio zelako. 

Erliebe asiriarrak nonahi

Kurdistango Faida aztarnategian, 
arrokan zizelkatutako 10 erliebe 
aurkitu ditu ikerlari italiarrez eta 

kurduz osatutako lan-talde batek. Arte-
lanok 2.700 urte inguru dituzte eta Sar-
gon II.a erregea irudikatzen dute jainko
-jainkosez inguratua.
 Aurkikuntza garrantzitsua da horre-
lako erliebe asiriar gutxi aurkitu di-
tuztelako orain arte, baina batez ere 

hemendik aurrera askoz gehiago topa-
tzeko itxaropena piztu duelako.
 Erliebeak ubide batean topatu di-
tuzte, eta ez tenplu batean edo jauregi 
batean. Jason Ur arkeologoaren hitze-
tan, horrek erakusten du horrelako er-
liebeak “leku guztietan egiten zituzte-
la, baita nekazari xumeenek laboreak 
ureztatzeko ura biltzen zuten tokietan 
ere”. 
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kiOTOkO PrOTOkOLOA AdOsTekO biLkurA, 1997kO OTsAiLeAn. hAndik sei urTerA, 
dueLA hAMAbOsT urTe, jArri zen indArreAn PrOTOkOLOA.
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Irribarre ironikoa ahoan duela, mo-
mentu batean esan du berari gera-
tu zaiola “halako koadjutore aurpegi 
bat”, baina ez konfunditzeko, musika-

zale handia izandakoa dela. Rocka, popa: 
soinu horiek iritsi ziren eta gazte batzuk 
olatu gainera igo. Ez konfunditu, denak 
ere ez. Bernardo Atxagak dio detektatu-
ko lukeela, segituan, zein ibili zen bera 
bezalatsu txima luzeen eta gitarra elek-
trikoen aurreneko astinaldi haietan. Eta 
zein ez. “Zeren orain jende askok bere 
historia atzeraka begiratzen du eta...  Esa-
te baterako, esaten duena: ‘Niri gehien 
gustatzen zitzaizkidanak Rolling ziren’. 
Gezurra. Rolling geroago etorri zen, zu 
zara faltsario bat”. Ordubete baino gehia-
go darama gure galderei erantzuten eta 
mahaiaren gainean flotatzen ari dira ob-
jektuak, erreferentziak, denetariko kon-
tuak: orain Shakespeareren sonetoak, 
gero Saul Steinberg artistak Aldo Buzzi 
idazlearekin trukatu zituen gutunak, bai-
ta LSDa edo telebistako reality-ak ere... 
Tonika bat eskatzera doala esanez altxa 
baino pixka bat lehenago, bere belau-

naldia markatu zuen musikaz ari zen. 
Beste bide askotatik ere ibiliko gara 
Etxeak eta hilobiak nobelari buruz izan-
go dugun ia bi orduko hizketa-saioan. 
Ez dabil jende askorik ostiral arratsalde 
honetan Gasteizko Lakua hoteleko kafe-
tegian, non Atxagak errezibitu gaituen 
ARGIAren azken zenbakia eskuan duela. 
Patxadaz jardun dugu elkarrizketaren 
lehen erdian eta orain, edalontzi batekin 
itzuli denean, neke handirik gabe ekin 
dio berriz ere liburuaren estiloaz egin 
diogun galdera erantzuteari: “Nire ahale-
gin handiena, edo nagusia behintzat, da 
kontzeptuari jarraitzea, mugimenduaren 
kontzeptuari”.

Ez da solasaldian gai hau aipatzen 
duen lehen aldia. Liburuaren gakoeta-
ko bat da. Izan ere, Bernardo Atxagaren 
azken obran badago sakoneko korronte 
bat, etengabeko aldaketa bat, guztia eza-
ri-ezarian transformatzen duena, atzera 
bueltarik gabe; baina hain modu gradua-
lean, ezen irakurlea amaierara iristean 
konturatzen baita nolakoa zen Ugarteko 
herritarren bizimodua, demagun, 15. 

orrialdean; eta nolakoa den 400.enean; 
eta nola bi mundu horietako portaerek, 
kezkek, gorputzek, ohiturek, imajina-
rioek eduki dezaketen distantzia bat 
milaka urtekoa. Badira aspaldi existitu 
ahal izango ziren pertsonaiak, guztiz ga-
raikideak direnekin orpoz orpo. Eliseo 
adibidez. Pertsonaia horren xehetasu-
netan sartu gara: “Artzaina dela jartzen 
dut. Ofizio batzuk bazeuden Hesiodo-
ren garaian ere, esate baterako artzai-
nak. Eta ez da gauza bera beste ofizio 
bat, mekanikari bat adibidez”, azaldu du. 
Pertsonaia hori taxutzeko beste osagai 
ezinbestekoa, haren jokatzeko modua. 
“Aro klasikoan pertsona baten ezauga-
rririk baliotsuena zen koldarra ez izatea. 
Eliseo da, alde horretatik, heroi bat. Ba-
dakizu txoke bat baldin badauka, bere 
bizitza arriskuan jarriko duela inolako 
zalantzarik gabe. Horrelako pertsona 
batzuk ezagutu ditut eta beti miretsi 
izan ditut, zeren nik batzuetan ez daukat 
ikararik, baina beste batzuetan bai. Eta 
nik ezagutu dut jendea ikararik gabea. 
Klasikoak iruditu izan zaizkit beti”.

BERNARDO ATXAGA, IDAZLEA

5.000 irakurle tinkorekin 
mundua mugituko genuke”

etxeak eta hilobiak izango da bernardo Atxagak argitaratuko 
duen azken nobela. horrela iragarri zuen aurkezpenean 

eta, behin bere ibilbideko fase berri batean sartuta, azken 
liburuaz gain bere ibilbideari buruz eta aurrerantzean 
dauzkan asmoez ere aritu gara elkarrizketa honetan.

  gorka BereZiartua MitxeleNa      DaNi BlaNCo

kultura І 41
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Hesiodotik Homerora pasa da libu-
rua irekitzen duen kapituluan ager-
tzen den basurdeaz galdetu diogunean 
eta, bide batez, konparatu dugunean 
Obabakoak-en agertzen zen basurde 
zuriarekin. “Alfabetoan 27 letra dau-
den bezala zuk badauzkazu 200 ob-
jektu, animalia, espresio... halako saski 
bat bezala. Eta zu saski horretatik har-
tuz zoaz. Elementu horietako bat da 
basurdea. Eta basurdea aukeratzeko 
dauzkat gutxienez bi arrazoi: bata da, 
gu umetan bizi ginen herri haietan, As-
teasu eta Albiztur, basurdea zela beste 
toki batzuetan otsoa izan zena. Bel-
durra, arriskua. Baina idazlea zaren 
aldetik, badakizu horrekin bakarrik 
ezin duzula ezer egin. Orduan, gogora-
tzen zara Ulises Itakara nola itzuli zen, 
sekretuan, Penelopek ez zezan eza-
gutu. Honen neskamea, eta Ulisesen 
amandrea izandakoa, oinak garbitzen 
hasten zaionean orbaina ikusten dio. 
Eta gogoratzen du Ulisesek basurde 
baten hozka izan zuela. Orduan kon-
turatzen da Ulises dela”. Beraz, hitz 
hori erabili duenean, “basurde”, duela 
3.000 urtetik daukan karga sinboli-
koaz jabetuta egin duela dio Atxagak. 
“Badakit jende batek esango duela: 
‘Beti basurdea’. Baina letrekin bezala 
gertatzen da saskiko elementu bakoi-
tzarekin: esanahi bat hartuko du edo 
beste bat, inguruan daukanaren ara-
bera. Obabakoak-en badago basurde 
bat, bai, baina inguratua dago mitolo-
giaz: zuria da, ume bihurtu daiteke... 
Hori da mundu bat. Kasu honetan ez 
da hori. Da basurde-basurde bat, ka-
nalera erortzen dena. Erabiltzen duzu 
elementu bera, baina ez da gauza bera, 
testuaren esanahia desberdina da”.

NOBELAGINTZARI AGUR
Esan dugu ordea, etengabeko aldake-
ta da liburuaren ezaugarri nagusie-
tako bat: Eliseo prometeikoak eta li-
teratura klasikoan ere agertzen zen 
basurdeak mundu bera partekatzen 
dute hemen eta orain bizi den jendea-
rekin, eta batzuk atzean geratu ahala 
protagonismoa hartzen dute besteek. 
Adibidez Martin, zeinaren urratsak ja-
rrai ditzakegun umetatik; zeina, gazte 
garaian, militante maoista dela jakiten 
dugun; zeina, liburuaren akaberan, 
guraso kezkatua bihurtu den. Atxaga-
ren belaunaldiaren argazki bat? Baietz 
dio, posible dela. Eta maoistak sartu 
dituela, “ez ni maoista naizelako, bai-
zik eta injustua iruditzen zaidalako 

bat-batean zenbat jende ahaztu den 
hemen. Jende askok borroka handiak 
egin zituen, arrisku handiak hartu zi-
tuen, eta inor ez da gogoratzen. Bihur-
tu da ETA izan balitz bezala hemengo 
organizazio bakarra. Eta izan dira pila 
bat, jende oso desberdina”.

Bere jenerazioaz ari dela, liburutik 
harago dauden kontuez ere hasi da, 
ezinbestean: “Gure eboluzioa ez da 
batere originala, belaunaldi askok pa-
sako dute. Esaten da: udaberria, uda-
ra, udazkena... eta gero esaten da de-
serrira bidaltzen zaituztela. Ni hortxe 
nago. Bizitzatik bota egiten zaituzte, 
hala da”. Hari horri tiraka, Etxeak eta 
hilobiak aurkeztean Atxagak egin zuen 
iragarpenaz galdetu diogu: ez du no-
bela gehiago idatziko, hau da azkena. 
“Esaten da haritzaren azpian ez dela 
ezer sortzen. Nobelaren azpian ere ez 
da ezer sortzen, erre egiten du azpian 
dagoen guztia. Eman dezagun, liburu 
hau: aurreneko urtea pasa dut desbi-
deak hartzen, atzera-aurrera, denbo-
ra, orduak... Eta gero itzultzen. Irudi-
tzen zait ez dagokidala jada. Sukaldea 
jaso behar dut. Seguru asko Durangon 
argitaratuko dut liburu bat, izena due-
na Zeruko kronikak. Eta hori dira irra-
tian egin nituen testuak. Hori da sukal-
dea jasotzea: hau egin nuen eta, nire 
ustez, ez dago gaizki. Jada serio hartu 
beharra daukat bizitza. Ikusi nahi dut 
nire bizitza laser izpi batek argituta 
bezala. Horrek ez du esan nahi idatzi-
ko dudana dramatikoa izango denik, 
gauza batzuk izango dira komikoak, 
baina askotan esan diot emazteari: 
‘Zer dago esan ez den horren atzean?’. 
Zeren gauza asko ez ditut esan... Eza-
gutu dudan jendea... Eta bat-batean 
esaten dut, ‘ez dut ezer idatzi hari bu-
ruz eta hil zen. Zergatik ez dut idatzi? 
Halako inportantea izan zen nire bizi-
tzan’. Eta hori ezin da egin nobela egi-
ten duzun bitartean”.

AZOKAN ERABILTZEN DIREN 
HITZEKIN
Idazle gisa fase berri batean sartuko 
den une hau momentu aproposa da 
galdetzeko ea nolako idazkera bila-
tzen duen. Gero eta gehiagotan ikusten 
dituen gehiegikerien aurrean beste 
zerbait bilatzen duela dio: “Araueta-
ko bat niretzat da, fikzioan behintzat, 
Michel de Montaignek esaten zuen be-
zala, azokan erabiltzen diren hitze-
kin idaztea. Blaga literarioa horrela 
dago”, esan du eskuekin ugaritasun 

Euskaldunak eta 
bizikletak

“Orain libratu naizelarik beste lanez, 
igual egingo dut: euskaldun guztiak 
bihurtuko ditut bizikleta. eta denak 
frenoa emanda. beti irudipen hori, 
euskaldunak ikusten ditudanean be-
ren bizitzan, edozein arlotan. beti 
doazela, aldapan behera ere, bizikle-
tari frenoa emanda. errepresioaren 
usain hori oraindik, frenoak gurpilare-
kin egiten duen erre usain hori”.

Telebistak 
dena aldatu du

“beti pentsatu izan dut telebista izan 
dela erabakigarria, aldatu du gure 
gizartea, aldatu du etxeko altzarien 
disposizioa. egongela euskal herrian 
telebistarekin etorri zen, ez zegoen 
etxeetan, zegoen jantoki bat erabil-
tzen zena festetan eta bataio bazka-
rietan-eta. eta telebistak izan du seku-
lako eragina harreman afektiboetan, 
sexualetan, denetan. Telebista eta 
gero, han agertzen diren pertsonaiak 
eta aldameneko gelan daudenak pa-
rekoak dira jende gehienarentzat”.

Mikro munduak
“Asko gustatzen zaizkit hesituta dau-
den esparruak, mikro munduak mun-
du zabalago batean. nire esperien-
tziaren arabera, bai soldadutzan, bai 
kartzelan, bai ospitaleetan, bizitzak, 
jendearen espirituak, hartzen duela-
ko erliebe bat bezala. eguneroko bi-
zitza, kalera atera, jendea ikusi... oso 
erliebe gutxi dauka. dena dago ohi-
turaren atmosferan. kuartel batean 
berriz, iritsi eta hilabetera badakizu 
nor den ustela, nor den traidorea, nor 
den gaiztoa, nor den zintzoa, nor den 
eroa... zergatik? nabarmendu egiten 
delako horrelako egoeretan”.
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keinua eginez. “Literatura dago... bada-
kizu nola gelditzen diren sukaldeetako 
labeak hiru urte erabili eta garbitu gabe? 
Gantza hori? Literatura dago gantzaz be-
tea, gantza erretorikoa, gantza aristokra-
tizantea eta nire ustez, asko dator idazle 
funtzionario batzuen bidetik, ez direnak 
niretzat autentikoak”.

Horren ifrentzua bilatzen du, sobera-
kinik gabeko estilo bat, gardena, “krista-
linoa” bere hitzekin esateko, Etxeak eta 
hilobiak ia osoan nagusitzen den hiruga-
rren pertsona xehe batean konkretatzen 
dena. Horrek irakurleari leku asko ema-
ten diola azaldu du. “Ez naiz agertzen, 
ahal dudan guztietan behintzat. Desa-
gertu egiten naiz, zero graduan nago, ez 
dut egiten beste idazkera enfatiko horie-
tan bezala. Hitz egiteko modu enfatiko 
horiek... Kutsatu egiten dira. Eskuina ho-
rretaz mozkortuta dago, ‘es indigno’ eta 
horrelakoak esaten beti. Garai batean 
izan ziren espresionistak ere: lepotik 
heldu irakurleari eta esan ‘hik badakik 
hau, la ostia duk’ eta abar... Baina nik 
pentsatzen dut irakurlea lasai dagoela, 
pertsona inteligentea dela eta eduki de-
zakeela lotura emozionala liburuarekin”.

Testutik egile gisa desagertzeko era-
baki hori ez da Atxagaren obran kons-
tantea izan ordea. Aitortu du lehenbiziko 
liburuetan, Etiopia-n batez ere, bestela-
koa zela bere apustua. Eta badirudi idaz-
leak aspaldi samarretik ez duela bere 
burua ikusten hasierako poema haietan. 
Ñabardura batzuk ordea: Ruper Ordori-
kak kantatzen dituen garai hartako tes-
tu batzuk salbatuko lituzkeela dio, Fas 
fatum adibidez, baita abesti bihurtu ez 
diren “beste bi edo hiru poema” ere. Ha-
rea lurrik anonimoena aldiz, ez. “Ez dut 
sinatu nahi, erretorika literarioa da”.

Duela zortzi urte Henry Bengoa Inven-
tarium berriz taularatu zutenean izanda-
ko sentsazioak ere gogoratu ditu: “Gure 
espresioan, gure idazteko, hitz egiteko, 
jokatzeko moduan, iritziak emateko or-
duan, beti egon behar da ethos bat, oreka 
bat, proportzio bat. Eta zu, Donostiako 
Antiguon poteatzen ari zaren bitartean, 
ezin zara jarri Brasilgo azken herrixkan 
bizi den jendearen tokian eta hitz egin 
haiek bezala. Zuk ez daukazu eskubi-
derik. Zu zara gezurtero bat, faltsu bat. 
Eta nik Henry Bengoa Inventarium-en 
emanaldi hartan, nire burua pixka bat 

Nobelaren azpian ere 
ez da ezer sortzen, 
erre egiten du azpian 
dagoen guztia”

“Jende askok borroka 
handiak egin zituen, 
arrisku handiak 
hartu zituen, eta inor 
ez da gogoratzen. 
Bihurtu da ETA 
izan balitz bezala 
hemengo organizazio 
bakarra”
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erretoriko ikusi nuen, kasu hartan aban-
goardia erretoriko batean. Benetan, izan 
zen... min ematen zidaten gihar guztiek 
pasa nuen tentsioarekin. Oso gogorra 
da, maite ez duzun zerbait... eta hori ere 
zurea da”.

LITERATURA TxIKIA?
Barre egin du urtetan “euskal literatura-
ren enbaxadore” izateak zamarik ekarri 
ote dion galdetu diogunean. “Enbaxado-
re...”, errepikatu du bekainak altxaz, ma-
mian sartu aurretik. “Atzerrian ibiltzea 
niretzat eskola izan da, alde askotatik, 
asko ikasi dut. Bat-batean pentsatu izan 
dut, eta ez dut esaten harrokeriaz: ‘Ez 
dakit nolako idazlea naizen, baina be-
netako idazlea naiz Britainia Handian 
edo AEBetan’. Ez noa GKE baten bidez, 
unibertsitateko ez-dakit-zer irakasleren 
bidez. Liburua ateratzen du Pantheonek, 
ateratzen du Harvillek eta joaten naiz 
Edinburgoko jaialdira idazle bezala. Bai-
na gaur egun, batere ez dit inporta: nik 
67 urte ditut, deserrira joan behar dut. 
Horrek ematen dit askatasuna esateko, 
euskal literaturak eduki dituela orrial-
de osoko iruzkinak Washington Post-en, 
The New York Times-en, Le Monde-n, 
Libération-en eta abar”.

Ibilbide hori egin ondoren, tristuratik 
haserrera dagoen lekuren batean koka-

tuko genuke zenbait euskal idazleren 
diskurtsoak eragiten dion sentimendua. 
Ez du ulertzen zergatik “beren burua 
marjinatzen duten” kanpora joan eta hi-
tzaldi bat ematea egokitzen zaienean. 
“Euskal Herriari buruz ‘txiki’ esaten 
duena, hori gorrotagarria da. Nola txiki? 
Konparatzen dute euskal literatura eta 
aldamenean jartzen dute 200 pertso-
nak hitz egiten duten ertzeko hizkun-
tza bat. Marokon egona naiz Tangerre-
ko liburu azokan, baita Greziako liburu 
azoka askotan ere; egon naiz AEBetan: 

zuk konparatzen dituzu euskal litera-
turaren datuak, zenbat irakurle, zenbat 
diru ematen duen, zenbat lanpostu... 
konparatzen duzu Marokorekin eta esa-
ten duzu, ‘mesedez!’. Tangerreko liburu 
azoka zen tristura bat, azkenean erosten 
genituen liburuak arabieraz esateko ‘ba-
ten batek erosi dik’. Ez duzu imajinatzen. 
Haiek ikusiko balute zer gertatzen den 
Durangon, esango lukete: ‘Baina jende 
hau zergatik ari da beti negarrez’. Ez 
dago deretxorik”.

Dagoeneko ilundu du eta oraindik 
argazki-saioa egiteko daukagu, elkarriz-
keta bukatzen hasteko unea da. Baina 
euskal literaturaren tamainaren kon-
tuaz ari garela, Atxagari Franz Kafka-
ren egunerokoetan irakurritako zerbait 
etorri zaio akordura. Alemanez idaz-
ten zuen Pragako idazleak, eta aipatzen 
zuen zortea zutela yiddishez idazten zu-
tenek, haien lanek erresonantzia askoz 
handiagoa zeukatelako. “Benetan balore 
politiko bat zeukatelako”, dio Atxagak. 
Euskal literaturarekin gauza bera ger-
tatzen dela uste du, gizarteak onartu ez 
ezik babestu ere egin dituela euskaraz-
ko liburuak. “Euskararen balio politikoa 
oso posizio fuertea da, non eta eusten 
diogun. Nahikoa litzateke 5.000 irakurle 
tinko. 5.000 irakurleren bermearekin, 
horrekin mugituko genuke mundua”. 

Eskuina mozkortuta 
dago hitz egiteko 
modu enfatikoez”

“Euskal Herriari 
buruz ‘txiki’ 
esaten duena, hori 
gorrotagarria da”
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  kepa MatxaiN      DaNi BlaNCo

lau kantako ep batekin 
plazaratu ziren 2016an. Hegan 
aurreneko disko luzea atera dute 
2019an, eta lehengo bidetik, 
post-rocketik edaten duten 
erritmo geldoko doinuak bildu 
dituzte –euskaraz oraingoan–, 
batzuetan ilunagoak, besteetan 
argixeagoak. swans edota low 
gisako taldeen oihartzunak 
suma daitezke, besteak beste, 
ahots gozo baten eta gitarra 
distortsio zakarren arteko 
kontrastean. txomin urriza 
taldeko gitarristak eman digu 
orain artekoaren eta hemendik 
aurrerako asmoen berri. 

bArrurAnzko 
begirAdA 
pAusAtuA

orBel

P isukideak ziren lautik hiru, eta sa-
rri-sarri agertzen zen laugarrena 
etxe hartara. Mundu desberdin ba-

tetik zetorren bakoitza –euskal kantu 
tradizionaletik Camille Dizabo, forma-
kuntza klasikoa jasotakoa da Anne-Lise 
Arnaud-Cazamayo, eta The Rodeo Idiot 
Engine hardcore taldean elkarrekin ari-
tzen ziren Txomin Urriza eta Alan Billi–, 
baina 30 urteak gerturatu ahala guztien 
musika zaletasunek egin zuten bat, bai, 
behintzat, elkarrekin talde bat sortzeko 
grina pizteraino. “Erakargarria egiten 
zitzaigun elkarrekin zerbait egitea, ba-
koitzak jotzen dakien instrumentua joz, 
besterik gehitu gabe”. Eta hala hasi ziren 
elkartzen, etxe hartako egongelan, erdi 
entsegu erdi afari haietan, bolumen oso 
baxuan joz –bizilagunak haserretuko 
ote ziren ere–. Oinarrizko erreferentzia 
batzuk adostu zituzten: Sigur Rós eta 
Radiohead, nahiz eta gero atera zaizkien 
doinuek beste jite bat hartu dieten. “Bi 
talde horiek lasaiak dira, poperoak, eta 
guk egiten genuenari gehitu nahi genion 
alde ilunago eta bisualago bat”, dio Urri-

zak. Ia urtebete pasa zuten entseatzen, 
eta hiruzpalau abesti osatutakoan, en-
tsegu lokalerakoa egin zuten, proiektua-
ri beste seriotasun batez heltzeko.

Erritmo lasaian jarraitu zuten puska 
batez, ordea. Egiten duten musika mo-
tak zerikusi zuzena du horretan, uste 
dutenez. “Beste estilo batzuetan kan-
tak azkar batean egin daitezke, bi riff 
atera, horiek zentzu batean errepikatu, 
gero bestean, eta kito. Musika honek 
eskatzen du beste denbora bat”. Gaine-
ra, hasiera hartan ez zeukaten helburu 
zehatzik. EPa argitaratzea otu zitzaie-
nean hasi ziren zurrunbiloan sartzen, 
helburuak zehazten, eta diziplinaz en-
tseatzen. Lehenik musika sortzen dute, 
ahotsa gehitzen diote gero, eta hitzak 
idazten dituzte azkenik. Saiatu dira al-
derantziz egiten, baina ez die funtziona-
tu orain arte. Gitarra edo piano melodia 
bat izaten da gehienetan kantaren lehen 
pizgarria, eta handik tiraka ekiten diote 
dena egituratzeari.

Une horretan sortzen dira gatazkak, 
hitzaren zentzurik onenean: “Batek tira 
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hemendik eta besteak tira handik, bake 
prozesua baino zailagoa izaten da hori”, 
dio Urrizak barrez. Askotan jo dute ara-
zo bertsuarekin: kantaren lehen ideia 
horrek markatzen duen bideari segi ala, 
kontrara, ihes egiten saiatu. “Ohartu gi-
nen hasierako abesti gehienek formatu 
bera zeukatela: hasten ziren lasai, eta 
pixkanaka egiten zuten gorantz, in cres-
cendo-an, goi-goian amaituz”. Beraz, 
joera hori puskatzen saiatu ziren, bu-
klean katramilatuta geratzeko arriskua 
zutelakoan. “Kanta bat balitz, tira, baina 
disko batek beste oreka bat eskatzen 
du, eta hasten zara iragazkia pasatzen, 
kantu honek merezi du hasierako bide-
tik jarraitzea, eta beste honek merezi 

du momentu batean haustea”. Gatazkaz 
gatazka, osatu zituzten lau abesti, eta 
argitaratu zuten EP labur bat. Ez zen gra-
baketa arrunta izan. “Aurrena bi abesti 
grabatu genituen, handik sei hilabetera 
beste bat, eta handik hilabetera azken 
bat. Eta lau grabatuta genituelarik, pen-
tsatu genuen EPa ateratzea”.

Barrura begirako abestiak dira Or-
belenak, erritmo pausatukoak. Urrizak 
atsegin du jendea erritmoa mantsotzera 
behartze hori. “Egun dugun behar han-
dienetako bat da hori. Eguneroko bizi-
modua mantsotzea eta arreta gehiago 
jartzea bestelako gauza askori”. Saiatzen 
dira musikari bezala ere beren bizitzeta-
ko erritmoak mantsotzen. “Musikari tarte 

gehiago utzi nahi badiozu, lan erritmoa 
mantsotu behar duzu. Horrek eskatzen 
du zure bizimoduari buruz gogoetatzea”. 
Aurrez aritu izan den taldeetan –Estrica-
llan, esaterako– kontrako bulkada nagu-
sitzen zitzaion Urrizari. “Rocka, metala, 
hardcorea… ziztu-biziko musikak dira, 
libratzeko balio dute, katarsirako. Ho-
nek zure baitara biltzen zaitu gehiago, 
eta banuen gogoa halako zerbait egiteko”. 
Konposatzetik zuzenekoetarako jauzia 
nabaritu dute, halaber. “Hasieran koka-
tzea kostatu zitzaigun. Orain arte eszena 
gainean beti izerdia botatzera ohituta, 
kosta zaigu erregistro honetara ohitzea. 
Baina ari gara pixkanaka barnekoak as-
katzen, eta beste modu batera gozatzen”.

tEstuinguruarEn garrantzia
Musikari bizitzaren alderdirik ederrena 
biran ibiltzea dela uste du Urrizak. An-
tzera pentsatzen dute taldekideek ere, 
aukera txikiena aprobetxatzen baitute 
egun batzuk libratu eta kanpora joate-
ko. Urrian izan ziren biran azkenengoz. 
“Punk-hardcore giroan ezagututako sa-
rearen babesean hasi ginen. Lurrazpiko 
eta periferiako musika horiek badute 
komunitate bat, eta gu ere hortik gatoze-
nez, kontaktu horiek askorako balio izan 
digute”. Udaberrian esperimentu berri 
bat egin nahi dute. Lan kontuengatik eta 
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musikari tarte 
gehiago utzi nahi 
badiozu, lan erritmoa 
mantsotu behar 
duzu. horrek eskatzen 
du zure bizimoduari 
buruz gogoetatzea”

“iruditzen zait 
publikoa zahartzen ari 
dela, jende gutxiago 
joaten dela kontzertu 
txikietara”
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bestelako konpromisoengatik lotu sa-
marrak egongo direla eta, Baionatik dia-
metro luze bat egin eta asteburuetan 
kontzertuak eman nahi dituzte Euskal 
Herrian, Espainian eta Frantzian, edo-
zein unetan furgoneta hartu eta etxera 
bueltatzeko moduan, beti ere. “Ez diogu 
beldurrik kontzertu bat jotzeko zazpi 
orduko bidaia egiteari”. Ez da erraza iza-
ten denen beharrak aseko dituen egute-
gia zehaztea. Batzuk gogotsuago izaten 
dira, besteek lotura gehiago dituzte, bai-
na moldatzen dira nola edo hala. “Gauza 
asko dira onak, baina biran aritze hau 
sartzen dugu gure bizitzako gauza one-
nen top hiruan. Horren inguruan antola-
tzen dugu bizitza”.

Biran aritzeak gauza asko ikasteko 
balio izan die. Urrizak gogoan du une 
gogor samar bat. “Belgikan jo behar ge-
nuen, pub ingeles itxurako taberna-zulo 
batean. Sartzetik iskinera jarri gintuz-
ten, bazter batean. Hasi genuen kontzer-
tua, eta jendeak hizketan segitzen zuen, 
oihuka, atea etengabe irekitzen eta ix-
ten zen. Ez zegoen han jotzerik”. Alta, 
esperientzia ezin aberasgarriagoa izan 
zela dio. “Konturatzen zara horrelako 
musikak eskatzen dituela gutxiengo bal-
dintza batzuk, bestelako estilo batzue-
tan ezinbestekoak ez direnak. Punk edo 
hardcore talde baten katarsi giroak ahal-
bidetzen du edozein girori gain hartzea. 
Desafio moduko bat ere izan daiteke toki 
zaratatsuetan jotzea, badakizulako hori 
gainditzeko tresnak dituzula. Aldiz, guk 
ez daukagu bateriarik, intentsitate ba-
xuko musika egiten dugu. Egun hartatik 
aurrera, askoz gehiago erreparatzen dio-
gu testuinguruari, eta gutxieneko bal-
dintza teknikoak eskatzen ditugu –tekla-
tuen baxuak ondo entzutea, esaterako–. 
Nahiago dugu kontzertu gutxiago eman, 
gutxi horiek baldintza egokietan gerta-
tzen badira”. Bururatzen zaizkio hainbat 
kasu: “Orain bi urteko Usopopen jotako 
kontzertua oso polita izan zen. Oñatin 
ere jo genuen eliza batean, jendea eseri-
ta eta oso adi zegoela. Eta berriki Fran-
tzia ekialdean jotako bat ere ederra izan 
zen, Atabal bezalako areto batean, jende 
guztia isil-isilik zela”.

markatzailE kultural batEn 
PrEmia
Orain gutxi grabatu dute Hegan lehen 
lan luzea Baionan, Johannes Buff ekoiz-
learekin. Nahita jo zuten berarengana, 
bazekitelako kalitatez grabatzeaz gain 
prozesuan eskua sartu zale dela, eta kan-
po begirada horrek mesede egingo ziela 

iruditzen zitzaien. “Askatasun osoz ema-
ten zuen iritzia: zati honek ez du balio, 
estribilloak ez du maila ematen… baina 
batez ere, sekulako tipoa da, lanerako 
ezin aproposagoa”. Gogoan du Buffek hala 
gomendatuta abesti bat diskotik kanpo 
utzi zutela. “Irekiegi zegoen kanta. Hala 
eta guztiz ere, diskoan sartzeko modukoa 
iruditzen zitzaigun. Berari azaldu genion 
zer gertatzen zitzaigun, eta azkenean dis-
kotik kanpo geratu da, norabiderik topatu 
ez geniolako. Ez du merezi gauzak gehiegi 
bortxatzea, abestirik onenak lehen kol-
pean ateratzen direnak izaten dira”.

EParekin alderatuta, desberdin egin 
dute lan disko berrirako. Astean behin 
entseatuta askorik aurreratzen ez zu-
tenez, hiruzpalau asteburu gorde zituz-
ten etxe batean gotortzeko eta abestiak 
sortzeko asmoz. Era horretara izuga-
rri aurreratu zutela dio Urrizak: “Disko 
berriko ia kanta guztiak hala sortu zi-
ren. Kantak egiteko modua ez genuen 
hainbeste aldatu, baina bai erritmoa. Bi 
asteburuz sortzen aritu ginen, presio-
rik gabe; hirugarren astebururako dena 
entzunda geneukan, eta egiturak gure 
artean negoziatuta; laugarrenean azken 
ukituak eman, eta kito”.

Hegan lan berrian, ingelesetik eus-
karara igaro dira. Lauen artean hartu-
tako erabakia izan da, nahiz eta azken 
hitza abeslariarena izan. “Camille euskal 
kantu tradizionaletik datorrenez, musi-
ka honekin beste ariketa bat egin nahi 
zuen hasieran. Behin ariketa hori egin-
da, eta denon artean hitz eginda, berriz 
ere euskarara itzuli gara –eta ni pozik 
nago–”. Iruditzen zaio Euskal Herriko 
eszena hizkuntza hautuetan beste errit-

mo batean doala. “Frantzian urte luzez 
ingelesez egin izan da pop musika ona, 
eta azken urteetan frantsesez egiten hasi 
dira. Hemen alderantzizkoa pasatzen 
da”. Eszenaz galdetuta aipatu du eran-
tzun desberdina ematen duela umorea-
ren arabera, baina iruditzen zaio egun ez 
dagoela talderik jendearengan hainbes-
teko eraginik duenik. “Hori ona edo txa-
rra den ez dakit, ziur asko bestelako bide 
asko dago. Badakidana da –Ipar Euskal 
Herritik hitz egiten dizut– jende asko 
euskarara eta euskaltasunera hurbildu 
izan dela musikaren bitartez, eta gaur 
egun ez dagoela halako markatzaile kul-
turalik. Hori pena da”. Musika talderen 
baten inguruan mugimendu berezirik 
ez sortzeak ez du bereziki kezkatzen, 
eta estilo eta apustu aniztasun izugarria 
dagoela iruditzen zaio. “Horrek baino 
gehiago arduratzen nau jendea kontzer-
tuetara ez joateak. Iruditzen zait publi-
koa zahartzen ari dela, jende gutxiago 
joaten dela kontzertu txikietara. Leku 
falta ere sumatzen dut: umea nintzela 
gaztetxeetan kontzertu pila antolatzen 
ziren, astebururo joaten ginen Kanbora, 
Itsasura, Garazira, Hendaiara… Egun ez 
dago halako eskaintzarik”. Alta, beraiek 
ibili diren giroan komunitate sendoa su-
matzen du, laguntzeko prest dagoen jen-
de mordoa. “Hori ezinbestekoa da”.

Orbelek atseden hartu zuen aste 
batzuez elkarrizketa hau egin ostean. 
“Hara eta hona ibili ondoren, batzuek ar-
nasa hartu nahi dute”. Urtarrilaren 17an 
itzuli ziren Donostiako Tabakalerako Ku-
txa Kultur aretoan. Udaberrian ekingo 
diote berriro, ohi dutenez, pausaz, pre-
sarik gabe. 

otsailak 16, 2020
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 liBurua

L ehendabizi, Klara hasi zen Saide-
kin ateratzen”. Hitz horiekin ekiten 
dio Ramon Saizarbitoriak gazte eta 

helduentzat idatzi duen azken liburua-
ri. Hasieratik ikusten dugu maitasuna-
ren edo maite minaren inguruko nobe-
la izango dela; horretaz eta harreman 
hauen inguruan sortzen diren eztabai-
dez, tentsio uneez, goxotasunezko mo-
mentuez… ere bai. Klara ibiliko da Saide-
kin, kurtsoa aurreratuta dagoela agertu 
den gazte “ezin ederragoa”, baina Saidek 
Mirenen bihotza ere xamurtu du: “Miren 
bai erakarri zuela Saidek lehendabiziko 
egunetik. Berehala ikusi zuen oso argia 
eta erabat atsegina zela, ongi hezia eta 
izugarri guapoa izateaz gainera”. Miren 
Klararen laguna da eta hasieran honi 
lagunduko dio Saidekin duen harreman 
erdi faltsuan, harik eta adiskidetasuna 

apurtu maitasunari bide emateko.
Nobelan gizakion harremanak ageri 

dira, gazteen arteko maitasuna, lehen 
uneak, amodioa egiteko asmoa… Harre-
man horrek gainerakoekiko erlazioe-
tan sortarazten dituen gorabeherak, eta 
abar. Baina horrez gain, nobela honetan 
beste hainbat kontu ere azaltzen dira 
–bizitza ez dela zuri-beltzekoa, jakina–: 
Said marokoarra da –musulmanekiko 
mesfidantza, terrorismoarekiko lotu-
ra…– eta pobrea –ezingo du medikuntza 
ikasi familiari lagundu beharko diola-
ko–; Mirenek immigranteekin kolabora-
tuko du Gobernuz Kanpoko Erakunde 
batean… eta egoera, gertakari, ekintza 
hauek guztiek hainbat gogoeta sortaraz-
ten dituzte Mirenengan: “Askotan gogora 
etortzen zitzaion kontua zen, immigran-
teekin lana egiten zuenetik. Zenbat gau-

za onera zegoen ohituta, eta ez zekien 
estimatzen: dutxa, berokuntza, beraren-
tzat bakarrik gela bat edukitzea, ikasi 
ahal izatea”.

Saizarbitoriak gaur egungo gazte bati 
gerta dakiokeen maitasun istorioa kon-
tatzen digu, dituen gorabeherak, zorion 
eta negar uneak, bakardade eta lagun 
sentimenduak azalduz, baina gaur egun-
go gizarteaz gogoeta egiteko hainbat ele-
mentu, gertakari, jokabide, ere badauz-
kagu Miren eta erromantizismoa nobela 
eder honetan. Lastima editore lanetan 
falta izan den orrazketa testuan ageri 
diren hainbat akats ezabatzeko –“ahulki 
gainean”; “ari entzunda”; “amek ez zi-
ren”…); baina detaile txiki hauek ez dute 
eragozten irakurketa eta liburuan, eta 
bertan ageri diren istorioetan, murgil-
tzea eta gozatzea. 

Maitasunaz baino gehiago

  xaBier etxaNiZ erle

miren eta 
erromantiZismoa
ramon saiZarbitoria 
erein, 2019
245 orrialde / gazteentzat
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 Musika

B ilboko Zea Mays taldea bizia eta 
iraunkorra da, pausoak –txikiak 
zein handiak– etengabe emanez 

bere bide propioa eraiki duena harro-
keriarik gabeko harrotasunez. Igaro du 
desertu luzea, ezagutu ditu distira eta 
ospea, baina ezerk ez du aldarazi, beti-
koak dira. 

Orain dela gutxi aipatu nuen, niretzat 
Errekaldeko laukotea dela, marketing 
trikimailuetatik harago, bere ibilbidean 
jarraitzaileak batu dituen talde baten 
adibidea: askotan jo, zuzenekoetan 
dena eman eta hasierako ilusioari eutsi-
ta betiere. Badira gehiago, noski, baina 
hauena oso adibide argia da.

Aspaldi ez nuela beraietaz idazten 
eta banuen gogoa. Aitortu behar dut, 
daukagun musika eskaintza erraldoiak 

despistatuta, urteetan ez diedala tal-
dearen diskoei behar duten arreta ja-
rri, baina tarteka taldea zuzenean iku-
si dudanean zur eta lur utzi naute; are 
gehiago azken urteotan. Munstroak dira 
agertoki gainean eta egiten dutena era-
bat disfrutatzen dute, ez dago inongo 
zalantzarik.

Bada, Atera etorri ez bada ere, bere 
bila jo dut jakin-minez azkeneko lanak 
zer dakarren ikustera: Gaur ni naiz tem-
po erdiko leloak dituen rock indartsua 
da, euskal folk introa duena. Ilara hilobi 
Hawkind eta Monster Magnet ahaide 
dituen rock pisutsua, garatu ahala ia 
kiribildu egiten dena. Kea electro-rock, 
pop eta new wave puska, hit!a agian. 
Hiri eri-n Cicatrizen trazako introari 
pop-rock gihartsua eta itsaskorra gai-

lentzen zaio nagusitasunez. Atera pop-a 
da letra larriekin: gardena, goxoa, ma-
lenkonia puntuarekin… Haizearen jain-
ko beltza-k elektronika, makinatxoak 
eta post-rocka erritmo dantzagarrien 
zerbitzura jartzen ditu. Bidegurutzean 
XXI. mendeko rock indartsua eta uki-
tu epikoaren arteko ezkontza. Zintzilik 
elektronika dantzagarria eta melodia 
purian distortsionatu eta zikintzeko 
ariketa gogotsua. Edonora da diskoko 
pieza azkarrena, doinu soil baina aldi 
berean sarkorra duena. Inurriak mini-
malista eta geldoagoa, sintetizadoreen 
laguntzarekin, post-rock eta new wave 
artean esperoan dagoena. Eta, azkenik, 
taldea elektronika eta noisea ezkon-
tzen “andereñoa” dela erakusten duen 
Ur-jauzia. 

  iker BaraNDiaraN

Zenbat duten oraindik barruan!  

atera
mugaldekoak band
gArden records, 2019

bilboko errekalde auzoko laukotea.
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Aste osoko plana prestatu zuen 
Bilboko 7 Katu gaztetxeak urta-
rrilaren 27tik otsailaren 2ra, 13. 

urteurrena ospatzeko. Zenbaki madari-
katua batzuentzat, itsusia beste batzuen 
iritzian, biribil-biribila ez behintzat, bai-
na edozein gaztetxerentzat 13 urtera 
heltzea lorpen handia denez, gogoz os-
patu zuten, aurreko urte guztietan egin 
duten legez.

Gazteek egina eta gazteengan pentsa-
tua da, noski, gaztetxe bateko programa-
zioa, baina 7 Katukoek auzoko eta Bilbo 
guztiko jendea erakarri nahi izan zuten 
urteurrenean, gazte zein heldu, eta, ho-
rrenbestez, larunbateko kontzertuetara 
inguratu ginen zenbait zaharruno, egi-
tarauak bultzatuta: Amooma, Trikoma 
eta Suaia & Ama Rebel. Talde gazteak, 
oholtzara igotzeko gogotsu.

Gaztetxeko atearen parean, Solokoe-
txeko eskilaretan, ilara luzea aurkitu ge-
nuen, barruan ez baitzen inor gehiago 
kabitzen. “Urteurrena feminista izango 

da, edo ez da izango”, kanpoko pankarta 
handia irakurtzeko astia izan genuen. 
Gero eta jende gehiago sartu nahian, 
irteteko gogoz gutxi, baina bost minu-
tuan barruan ginen hala ere. Ordura-
ko, Amooma taldea indar betean ari zen 
errepertorioko onena ematen.

Funk oinarriaren gainean, hitz alda-
rrikatzaileak elkarren atzetik josi zi-
tuzten Amoomako abeslariek, erritmo 
lasaiagoz batzuetan, rap errima biziz 
gehienetan. “Zorionak zuri” abesteko 
tartea ere hartu zuten. Aretoa gainezka, 
entzuleak musikariengandik zentimetro 
gutxitara (agertokia ez da batere altua 7 
Katun), jendea gustura, gau handietan 
legez, batzuk telefonoetan kontzertua 
grabatzen.

Giroa baretu zen Amoomakoek amai-
tu zutenean, baina berehala piztu zen 
sua berriro, Trikoma oholtzan agertu eta 
berehala. Tronpeta hotsa, gazteak salto-
ka, eta heldu batzuk ere bai, gu ez bai-
kinen hango zahar bakarrak, gutxiengo 

nabaria ginen arren. Gaua biribiltzeko, 
Suaia & Ama Rebel aritu ziren, jo eta ke. 
“Dantzatzen duen herria ez da inoiz hil-
ko”, zioen gaztetxeko horma batek.

Gaualdi ederra izan zen, eta gazteak 
protagonista nagusi: Antolatzaileak, 
publikoa, musikariak, denak gazte-gaz-
teak. Belaunaldi berriek ez dakitela 
lehengoek bezain ondo pasatzen? Mun-
du digitalean baino ez direla bizi? Haie-
kin mundua pikutara doala? Bai zera, 
7 Katu da uste horien kontrako froga, 
gazte aktiboak daude han, bizi-biziak, 
gizartearekin eta kulturarekin konpro-
metituak. Urtarrilaren 30eko grebaga-
tik, urteurreneko ekitaldi batzuk bertan 
behera utzi zituzten, eta laster egingo 
dituzte, norbait gehiagorako gogoz ge-
ratu bada. Bestela ere, 7 Katu Bilboko 
Zazpi Kaleetako ardatz kulturaletako 
bat da, Lautan Hiru antzerki laburren zi-
kloari, Gazte Sortzaileak dinamikari eta 
beste proposamen ugariri esker. Urte 
askotarako, 7 Katu! 

 DaBi pieDra      7 katu

Gazte eta bizi
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Bertso-zopa

Gurutzegrama eBaZpeNak

eZker-eskuin:

1. kristau otoitzen amaieran ezartzen den 
hitza. erraz. 2. bikun. 3. garoa, iratzea. sekzioa, 
departamendua. 4. laiaz lurra irauli. ... hoc, 
latinezko lokuzioa. 5. eritreako domeinua. 
bakarkako. 6. lohi, likits. nazioarteko laguntza 

seinalea. 7. janari gisa asko erabiltzen den 
tuberkulua (pl). 8. edade. lokarri, lotura.

goitik behera:

1. trebetasuna. 2. mirakulu. 3. gai, 
material. kontsumorako prezioen indizea. 
4. ño, tori! martxan. 5. lipar, aldiune. 
6. argazkiko udalerria (gipuzkoa). 
galde partikula. 7. izu. zama-abere. 
8. dolareak. 9. edoskiarazi.

nire etxean zen afaria
ta _____ondorena

nire alaben laguntzarekin
prestatua dugu dena

ta afaltzera ______osoa
dena zen poz nabarmena

nik ahal nuen ondoen egon
nahian atera______

amona goxo, jator ta denen
amona kuttun naizena

ta afarian ahaztu egin zait
gure ilobaren_____. (bis)

hasi naiz miren, ez, ez garazi
saioa edo ziortza

baina edozein izen egiten
zitzaidan horren_______

esaten nion: “pasaidazu hau”
“ez al duzu nahi arroza?”

“beitu bestela _____daukazu
patata frijitu poltsa”

Afari osoa sufritzen eta
nigan mina eta_____

afari osoan deitu baitiot
laztana eta_______. (bis)

bera begira jarrita okertzen
nuen beheruntz betazala

baina orduan ________dit
ta pentsatu dut: “aibala!

orain ______esan behar dit”
ta leundu zait azala

baina ez du esan, isilik dago
denbora pasa_____

ta begiradaz parkatu esan
eta esan diot hala:

“eskerrik asko egitearren
ezer ez balitz______”. (bis)
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Osatu Jone Uriak 2018n Lekeition botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, 
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Gogoan daukat ez du aspaldi. 
Gaia: Zuen begiradak gurutzatu dira. Urduri jarri zara.
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647523981

695824173
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372961845
923458761
481796352
756132984
169583427
248617539
537249618

esker-eskuiN:1. AMen, Aise, 
2. bikOiTz, 3. irA, sAiLA, 4. 
LAiATu, Ad, 5. er, bAnAkO, 
6. zikin, sOs, 7. PATATAk, 8. 
Adin, LOki. 
goitik Behera:
1. AbiLeziA, 2. MirAri, 3. ekAi, 
kPi, 4. nO, AbiAn, 5. isTAnT, 
6. ATAun, AL, 7. izi, AsTO, 8. 
LAkOAk, 9. erAdOski.
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ziklikoki Bizitzen egitasmoaren 
sortzailea zara. 
Bai, orain dela hiru urte jarri nuen 
martxan proiektua. Lehenago Eri-
ka Irustaren lanak ezagutu nituen. 
Menstruazio-pedagogo gisa izenda-
tzen du berak bere burua. Asko daki 
gaiaz eta liburuak ere baditu idatziak 
eta argitaratuak. Gaur egun hilekoa-
ren kultura deitzen dugun horretaz 
ari naiz. Irustak Soy1Soy4 komuni-
tate pedagogiko birtuala jarri zuen 
martxan, eta bertan sartu nintzen; 
gaur egun, gainera, ohore handiz 
esan dezaket bertan lan egiten duda-
la. Nire prozesua egiten hasi nintzen, 
nire zikloari behaketak… Kafetegi 
bat neraman garaian eta hura ixteko 
unea heldu zitzaigun. Beraz nire bizi-
tzarekin zer egin jakin gabe nebilen. 
Mundu horrek harrapatu eta xurgatu 
egin ninduen erabat, eta nire bizi-
tzan hainbeste eragin zuenez, bere 
berri emateko beharra sentitzen 
nuen. Ziklo menstrualaren inguruan 
jardun eta komunikatzeko beharra. 
Nire zikloaren faseak identifika-
tu nituen, bakoitzaren ezberdinta-

sun eta ezaugarriak ezagutu. Hain 
handia izan zen niretzako, aurrera 
egitea erabaki nuen. Jolas moduan 
hasieran, helburu finkorik gabe, zer 
gertatuko zen jakin gabe. Eta hala, 
“nahi dudana eginen dut eta ea zer 
gertatzen den” pentsatu eta Zikli-
koki Bizitzen egitasmoa jarri nuen 
abian. Idatzi egiten dut, hilekoaren 
inguruan batetik –hilekoaren kul-
tura bere osotasunean ulerturik–, 
eta ekonomia feministaz bestetik. 
Bi eragin-gune hauek ditut. Bizitza 
eta prozesuak erdigunean nola ja-
rri behatzea interesatzen zait. Gu-
txika, tailerrak eta topaketak sortu 
ziren eta zoragarria izaten ari da. 

zer da, baina, ziklikoki bizitzea?
Bizi garen jendarte honetan utopia 
dela uste dut. Hilekoaren kultura-
ren inguruan ez da hitz egiten, ez da 
existitzen. Sistemak linealak garela 
esaten digu, soilik produzitzera eta 
erreproduzitzera gatozela. Inposa-
tzen den linealtasun hori bortizke-
ria latza da, gu ziklikoak baikara. 
Orduan ziklikoki bizitzea da, norbe-

linealki biZitZetik 
Ziklikoki biZitZera

ostatuko atea zeharkatu eta bezeroak zer 
eskatuko duen asmatzeko gai da enara. 
kafetegi bateko eramaile izan zen urte 
luzez. hura amaitu zen ordea. ekonomia 
feminista aldarrikatzen du, eta praktikara 
eramaten ahalegintzen da, “erronka poto-
lo eta handia” izan arren. olatukoop-eko 
kide da eta bertan lan egiten du sarearen 
koordinatzaile bezala. “noiz nago, noiz 
ez nago” galdetzen dio bere gorputzari, 
norbera eta norbere bizitza eta gorputza 
etengabe presente ukateak, egokiago 
lan egitea ahalbidetzen baitu, besteak 
beste. badaki non egon nahi duen eta 
non ez. ziklikoki bizitzeko erronka bota 
zion bizitzari eta erronka irabazi egin du; 
saiakeran ibiltzen da, behintzat.

oso ezkutuan dagoen teoria praktikara eraman du 
enara iruretagoiena dominguezek (irun, 1984), eta ziklo 
menstruala eramaten ikasteko pauta edota gakoak 
emateko gai da gainera. bai, ziklikoki bizi da irundarra. 
urte luzez kafetegi bateko barraren gibelean lanean 
aritu ostean, erraietatik sentituriko deiari heldu eta 
ziklikoki bizitzen egitasmoa jarri zuen martxan. ziklo 
menstrualak gugan duen eragina azalarazi eta horren 
erritmoan bizi. bizitza eta gorputza erdigunean jarriz, 
hilekoaren kulturaren aldarrikapena egiten du eta honen 
inguruan mintza gaitezen proposatu. has gaitezen!

“inposatzen den linealtasun 
hori bortizkeria latza da, 
gu ziklikoak baikara”

  aitZiBer ZapiraiN     iraNtZu pastor

bizitzA bezAlA, gorputzA 
ere ziklikoA bAitA

Enara Iruretagoiena Dominguez
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rak ahalegina egitea, norbere egunero-
kotasuna norbere zikloarekin lotzeko. 

Alegia, hilekoak emakumeongan 
eragiten duena –ez on eta ez txar– 
errespetatuz bizitzea?
Hori da. Askotan odol jarioarekin lo-
tzen dugu hilekoa, baina hori baino as-
koz gehiago da. Hilekoaren zikloa ez 
da gelditzen. Beti ari da “zerbaitetan”. 
Lau fase ditu, bataz beste 28 egune-
tan burutzen direnak. Egun horietan 
guztietan, gure barrenean sortzen den 
hormonen dantza sentitzea, ulertzea, 
eta berorrekin bat egitea oso poli-
ta da. Nire ustez hain da interesgarria 
eta garrantzitsua, ezen ezinbestekoa 
baita egunerokotasunean txertatzea. 

Gaur egun, eremu pribatuan eta 
nesken artean aipatu ohi da hilekoa, 
eta lehen bizipena amarekin eta 
etxean izan ohi da. zure iritziz 
nolakoa izan beharko luke 
lanketak?
Hilekoa lehen aldiz etorri orduko, urte 
luzez eta etengabe izanen dugu gurekin. 
Gure parte da. Gu gara. Beraz ezinbeste-

koa da informazioa ukatea. Benetako in-
formazioa. Medikuntza hegemonikoan 
ikerketak aski berriak dira, orain dela 
hamar urtekoak gutxi gorabehera. Puntu 
horretan gaude. Oraindik deus ez dagoe-
la esan genezake. Hilekoa gorde egin da, 
mespretxatu ere bai, eta hilekoa dugun 
gorputzok ardura kolektibo bat dugula 
esango nuke. Tailerrak egiten dituda-
nean nik ez dut leziorik ematen bata xu-
ria jantzita. Komunikatzeko esaten diet. 
Hitz egin eta partekatzeko. Neuk ere, 
egitasmoa martxan jarri aurretik, ho-
nen inguruan ikasi aurretik, gorabehera 
handiko zikloak nituen; eta orduan tai-
lerretara etortzen direnei aholkatzen 
diet, halakorik bizi badute, lasai hitz egi-
teko. Lagun bati deitu eta mintzatzeko 
horren inguruan. Guztiz normala bai-
ta. Eta gutxika espazio publikora jauzi 
eginen dugu. Dena baitago gurutzatua. 

nola hasten da ziklikoki bizitzen? 
Hilekoa jaisten zaigun lehen egunean 
hasten da zikloa. Bada hor, nola senti-
tzen zaren begiratzea izan daiteke au-
kera, eta horren bueltan idaztea. Nola 
nagoen ikusi, aldaketa fisikoetan eta psi-

kikoetan erreparatu, nola pentsatzen 
dudan eta nola ditudan emozioak beha-
tu. Barrura begiratzeaz gain, kanpora 
begiratzea ere garrantzitsua da. Nola 
harremantzen naizen aztertzea, alegia. 
Autobehaketa da azken batean. Eta nos-
ki, horretaz guztiaz gain, hitz egitea. Hi-
lekoaren zikloaren inguruan hitz egitea, 
autobehaketa bezain garrantzitsua da. 

ziklikoki Bizitzen webgunean, zeuk 
zeure hilekoaren odolarekin eginiko 
margolanak ikus daitezke. nolatan 
hasi zinen horretan?
Jolas bat izan da niretzako. Komu-
nitate birtualean nire egungo lagun 
mina dena ezagutu nuen eta hark 
animatu ninduen. Probatu egin nuen 
eta egun, niretzako meditazio modu-
ko bat da. Lasaitu egiten naiz eta odo-
lak zer esaten didan sentitu, sumatu. 
 Odola birdefinitzea izan da niretza-
ko. Odola nire gorputzera gerturatzen 
dut ariketa horretan. Prozesu indartsua 
izan da. Hileko odolak ama zelulak ditu 
eta erabilera handia eman diezaiokegu. 
Margotzea izan daiteke bat, edota landa-
reak ureztatzea beste bat. 

"AskOTAn OdOL jAriOArekin LOTzen dugu hiLekOA, bAinA hOri bAinO AskOz gehiAgO dA. hiLekOAren zikLOA ez dA geLdiTzen".



otsailak 16, 2020

54 

krOnikA seriOsA egiTekO

bidALi zure hArrikAdAk: BeraNDuegi@argia.eus

sareaN arraNtZatua

Geologian ere aditua den Julian Iantzi 
filántropo eta bidaia-agenteak “Amian-
tour” pakete turistikoa sortu du, nahi 
duen orok “Zero zonaldea” bertatik ber-
tara ezagutu dezan. Autopistatik hasi eta 
goiko puntaraino, audifonoetatik azal-
penak ematen joango da Iantzi, tartean 
behin atseden hartuz berarekin selfie 
bat atera nahi duenak lasai-lasai egin 
dezan. Babes-neurririk gabe egingo dute 
goruntz gainera, zabor-mendian gora 
gidari lanak egingo dituen Gailurra Xtre-
me-ko Ibon Gaztañazpirekin batera. Eus-
kal oasiaren onurak ezagutzera emateko 
egiten dutela adierazi du Iantzik, El Con-
quistador del fin del mundo saio interna-
cionalistaren grabaziotik bueltan, Kari-
beko hotel bateko piszinatik.” 

bosgarren txerria 
fusilatuko dute lasarten

juliAn, beste tour herrikoi bAteAn.

txistua ala listu, 
hor dago koxka

Urkulluren hologramarekin 
arazoak daudela onartu du EhUko 
zientzia Fakultateak

zaldibarko 
zabortegia 
ezagutzeko 
bisita gidatuak 
antolatu ditu 
Julian Iantzik

EHUko zientzialariek duela hiru urte 
onartu zuten Iñigo Urkullu, hezur-ha-
ragizkoa behintzat, ez dela existitzen, 
lehendakaria errobota zela zioten zurru-
murruei aurre egiteko. Jendea lasaitzeko, 
haien laborategietan sortutako hologra-
ma bat dela jakinarazi zuten, eta horrega-
tik Alonsotegiko gizonaren zurruntasun 

hermetiko hori. Zaldibarko zabortegian 
gertatutakoak direla-eta, jende askok 
eskatu du holograma erakusteko, baina 
EHUk azaldu du arazo teknikoak daude-
la. Koronabirusak haien ordenagailuak 
kutsatu dituela, txakurrak apunteak jan 
dizkietela eta amama berriz erretzen 
hasi dela, argudiatu dute. 
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