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Aldi baterako espetxe bihurtu digute etxea. 
Haur eta nerabeentzat 43 gau eta egun, 
lau pareta artean. Munduan ia parekorik 
ez duen neurri gogorra, bere burua 
“ezkertiartzat” aurkezten duen gobernu 
baten eskutik. Mende honetan izan dugun 
froga gordinena, erakusteko gizarteko 
sektorerik kalteberena –edadetuekin batera, 
besteak beste– zergatik den bigarren 
mailako erabaki garrantzitsuenetan. 
Pertsona objektu bihurtuta, behar eta 
eskubiderik gabe, helduzentrismoaren 
periferian. Behin onartu dugu, baita askok 
justifikatu ere, ea hurrengoan (spoiler: hau 
ez da azken pandemia izango) ez ditugun 
gutxiengoak atzera ere gutxiesten “denon” 
hobe beharraren izenean. 

   dani blanCo       aXier lopeZ

Kalera, 
Kalera!
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Herritarren konfinamendu bete-betean, Espainiako Auzitegi Nazionala He-
rriko taberna eta elkarteen epaia exekutatzen hasi dela salatu du Sortuk. 
Zehazki, taberna eta elkarteen kontu korronteak enbargatzeko agindua 

eman du auzitegiak.
2015ean Espainiako Auzitegi Gorenak 35/02 auziko epaia ezarri zuen, ezker 

abertzalearekin lotura duten 107 taberna eta kultur elkarte itxi eta konfiskatze-
ko Auzitegi Nazionalak emandako agindua berretsiz. Ordutik ez da mugimendu 
askorik izan, baina, Sortuk informatu duenez, azken egunotan taberna eta elkarte 
horietako batzuek jakinarazpenak jaso dituzte epaia betetzera doazela aditzera 
ematen dutenak.

Epaiaren exekuzioa, beraz, kontu korronteak enbargatzen hasi dute eta Sortuko 
kide batek adierazi digunez, “herri batzuetan epaiarekin zerikusirik ez zuten kontu 
korronteak ere ikutu dituzte, nahastuta edo”. Sortuk salatu duenez, “1936ko gerraz 
geroztik, lapurreta ekonomiko eta politikorik handiena” izango da. Koronabirusa 
dela-eta Espainiako Gobernuak gerra hotsak erabiltzen ari dela dio alderdi inde-
pendentistak, “Guardia Zibil eta militarrak osasun krisiaren aurkako propaganda-
ren lehen lerroan jarrita, baina iraganekoa behar lukeen epai honek gogora dakar-
kigu Espainiako Erreinuaren autoritarismoa ez dela berria zoritxarrez”.

“DENA DA ETA”RI LOTUTAKO ENEGARREN EPAIA
785 orriko epaian, Herriko tabernak eta elkarteak konfiskatzeko agintzearekin 
batera, epaileak aurrez eskatutako hiru urteko kartzela zigorra murriztu zieten 
epaiketa hamarkada bat baino gehiago luzatu zelako, eta urte bat eta 10 hilabetera 
zigortu dute ezker abertzaleko Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Karmelo Landa eta 
Juan Kruz Aldasororekin batera. Floren Aoiz, Antton Morcillo eta Jon Gorrotxategiri 
urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zieten. Azkenik, beste hamabi lagun urtebete 
eta hiru hilabetera zigortu zituzten Herriko tabernen zatiagatik. Ez zuen inork kar-
tzelara joan beharrik izan. 

  aXier lopeZ

herriko tabernak 
konfiskatzen 
hasi dira
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Espetxeetan koronabirusari 
aurre egiteko neurriak hartzea 
exijitu die hainbat elkartek 
Espainiako Gobernuari eta 
Espetxe Erakundeei. Besteak 
beste, 70 urtetik gora dituzten, 
eta haurdun edo gaixo dauden 
presoak askatzea eskatu dute. 

Banaketa enpresetarako 
lan egiten duten rider-ek 
nazioarteko lanuztea deitu 
zuten apirilaren 22an. 
beren babesgabetasuna eta 
esplotazioa salatu nahi izan 
dituzte, eta lan baldintza 
hobeak exijitu.

PSOE Mozal Legea gogor 
kritikatzetik berau indar 
osoz aplikatzera pasa da 
konfinamendua betearazteko, 
berez oso lausoa den legearen 
interpretazio are lausoagoa 
eginez: Gobernuaren 
erabakiak ez betetzea 
“autoritateari desobeditzea” 
dela interpretatzen ari dira.

Europako tenperatura 
erregistratzen denetik 2019a 
izan da inoizko altuenak bildu 
dituen urtea; urterik beroenen 
zerrendan atzetik doaz 2014, 
2015 eta 2018.

Azkoitian hondakin planta 
egiteko prozesua eten 
du alkateak, momentuz. 
ahobetekotasunik gabe ez 
dela hondakin plantarik 
egingo gaineratu du.

Maiatzak 3, 2020
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humanitatearen une Gorenak eZ hanka eZ buru

aritZ GalarraGa

  adur larrea
www.adurlarrea.com

“iRakasLeek nahikoa infoRMazioa BadUte 
ikasLeen BiLakaeRa eBaLUatzeko”
cRISTINA URIARTE, EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA SAILBURUA
eaen, ikasturte amaieran gainditu beharreko edukiak zein diren erabakitzea eta ebaluazio 
modua zehaztea ikastetxe bakoitzaren esku utzi du jaurlaritzak. azken kalifikaziorako, dena 
den, lehenengo bi ebaluazioak hartuko dira oinarri eta hezkuntza ikuskaritzak onartu beharko 
du ikasleren batek errepikatzea. “ikastetxe bakoitzean, dagokion irakasle-taldeak adieraziko du 
zein diren lorpen-adierazle berriak, azken ebaluazioan kontuan hartuko direnak”. ikasleen arteko 
arrakalarentzat jaurlaritzak ez duela neurririk planteatu, sindikatuen kritika nagusia. 2020/04/23

danubio

Itxialdia arintzeko edo, irakurketa klub bat abiatu dugu, bir-
tuala. Irakurle kualifikatuak dira gainerako kideak, ze zortea, 
ea zerbait itsasten zaigun. Hasteko, aspalditik pendiente 

neukan liburu bat aukeratu dugu, Claudio Magris, Danubio 
–eta gomendio bat, ez da libururik egokiena kluba olioztatze-
ko: hartu irakurketa samurrago bat, 150 orrialde, letra lodi, 
gurean ere gailentzen ari den idazkera onbera, murtxikatu, 
gatzik gabean; martxa hartzeko, pasa gaitezke gero gauza 
totxoagoetara–. Ibili gara beraz Danubio ibaian behera –eta 
gora, eta berriz behera–, Europa eta Asia lotzen, Alemania eta 
Grezia, Mitteleuropa sortzen eta besarkatzen duen ibaian. Ez 
esan ez denik iradokikorra. Erudizioz beteriko orrialdeak, en-
tziklopedikoak, ito egiten zaituztenak igerian asmatzen duzun 
arte. Baina gonbidapen dira beti, lurra korritzera, zerumuga 
konskitatzera, gugan bizi den –nahiz batzuon kasuan lozo-
rroan dirudien– abenturazalea libratzera. 

Itxialdi egun hauek, aldiz, justu kontrakoa egiteko gonbida-
pen dira, ze erremedio: lau pareten arteko estuasuna prakti-
katzeko, estatismoa, etxeko epikotasuna. Eta, ados, baldintza 
material oso ezberdinekin, baina ez ote dugun bizi guztiok ere 
gutxi-asko gauza antzekoa. Etxetiar, baina masa bilakatu gara, 
are gehiago. Kyselak etorri zait gogora, Danubioan dabiltzan 
bidaiari, morroi, saltzaile, txaluparien hutsaltasunaz kexu den 
funtzionarioa. Uste du bera dela sentimendu nobleak dituen ba-
karra, egiazkoa dena hautemateko kapaz den bakarra. Besteak 
dira gizerdi, masa inozo eta itsusia. Jakin gabe Homero bera ere 
tarteka jaitsi behar izaten zela Olinpo menditik, izpirituaren hai-
zeak aliritzira jotzen duela. Etxe barruko abenturak, balkoi ar-
teko sozializazioak, supermekatuko espedizioek –maskara eta 
eskularru– berdindu egin gaituzte, are gehiago. Horri irri egitea 
geratzen zaigu, noski lehenik norbere buruari. 
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 amaia lekunberri ansola

ardura

Zalaparta eragin zuten Espainiako Gobernuak haurren konfinamendua leun-
tzeko onartutako lehen neurriek. 14 urtetik beherakoei adin nagusiko bate-
kin etxetik irtetetzea ahalbidetzen zitzaien, bai, baina kalera ordez super-

merkatura, banketxera eta farmaziara joateko. Ordu gutxiren buruan atzera egin 
zuen gobernuak, eta haur eta nerabeei kalera ateratzen utziko zitzaiela aurreratu. 
Orduantxe agertu zen, sare sozialetan baretzen hasitako eztabaidaren erdian, nire 
arreta deitu zuen txioa; “eskerrak!” zioen lasaitua hartutako ama batek, aurreneko 
neurriak desobeditzeko hautua egina zeukala adieraziz.

Haize ufada freskoa bailitzan heldu zitzaidan mezu hura. Antzeko sentipena 
eragin zidan egun gutxi aurretik Italiatik heldutako berriak: hileta-errituak egi-
teko debekua hautsiz, hainbat lagunek Erromako kaleak hartu zituzten beren 
adiskide eta ibilbide luzeko militante Salvatore Ricciardi agurtzeko. Bateko me-
zua zein besteko berria, ziega –erosoa, baina ziega– itxura hartzen hasia den lau 
pareta artea egurastera zetozen. Epe motzean gainera. Baliteke mortua dirudien 
etxeko leihoaz bestalde horretan desobedientzia korronteak sortzen ari izatea.

“Ilogikoa eta irrazionala den arau bat errespetatu behar izatea, obedientzia eta 
mendetasun ariketa nabarmenena da”, zioten Ricciardiren hiletaren harira idatzi-
tako artikuluaren autoreek. Nago, Paz Francesen hitzetan oinarrituz, beldurraren 
maneiua dela otzantasun hori elikatzen duena, jendaurrean arduragabetzat ager-
tzea izanik izu horren adierazpide gorena. Kontrol sozialak ez baitu zertan izan 
goitik beherakoa, balkoietako polizien fenomenoak argi utzi bezala. Itxura guztien 
arabera, arduratsu agertzeaz arduratuta, arau eta jokabide irrazionalak jasaten 
–eta horiek arrazional bilakatzen, kasurik muturrekoenetan– ari gara. Zehaztuta 
eman zaigun arduraren esangura onartu izanaren ajeak. Alabaina, ez dirudi atze-
ra bueltarik gabeko puntuan gaudenik, gero eta ugariagoak baitira zentzurik eta 
gizatasunik ez duten arauei men egin gabe ere arduraz jokatu –eta duinago bizi, 
zein hil– daitekeela adieraztera datozen keinuak; eta horiek, testuingurua duguna 
izanik, desobedientzia forman ematen dira eta emango dira ezinbestean. 

Bizitza biziraupenera mugatu duen errealitate honetan, bizi-irrikak, nonbait gor-
detzekotan, gizatasuna eutsi asmo duten desobedientzia keinu horien atzean behar 
du egon. Ez ditzagun arduragabekeriatzat jo, ez ditzagun kriminalizatu; ez behintzat 
kalea zapaltzen uzten digutenean bizitza bizirik iraute hutsera murrizturik ikusi 
nahi baldin ez badugu. Halakorik gerta dadin ekiditea ere bada ardura kontua. 

analisia

Ez da egia pandemiak herritar guztiei 
berdin eragiten diela eta ez duela 
kolore politiko edo sozialik. Hon-

damendiek bezala koronabirusak ez die 
berdin eragiten behartsu eta aberatsei, 
plantillako langileei edo prekarioan dau-
denei, bertakoei edo etorkinei.

Ez daukagu daturik pandemiak sek-
toreka Euskal Herrian duen eragina 
konparatzeko. Baina Madrilgo datuak 
baditugu, Espainiako Estatuko pande-
miaren epizentroa izan dena. 100.000 
biztanleko kutsaturiko pertsonek era-
kusten dute koronabirusa gizentzen ari 
dela sektore ahulenetan. Madrilgo erki-
degoan errentarik handiena duen uda-
lerriak, Pozuelo de Alarconek, 595 kasu 
ditu, pobreenak, Villa del Pradok, 1.212.

Desberdintasuna konfinamenduare-
kin ere geratu da agerian. Ez da gauza 
bera 100 metro koadroko pisuan edo 
25-40koan bizitzea. Ez da gauza bera 
ABEEE bat jasatea, edo hori ere ez, pre-
karioan lan egiteagatik. Ez da gauza bera 
–egoera horretan batez ere– bertakoa 
izatea edo etorkina izatea eta patera pi-
suetan bizitzea. Eta pandemia honen ir-
teera ez da berdina izango denentzat.

Desberdintasunak hor jarraitzen bai-
tu, sistema kapitalistaren ondorioz. Hon-
damendiaren erdian, enpresa handiek 
–batez ere bankuek eta elektrikakoek– 
milioi askoko etekinak izan dituzte eta 
dibidenduak banatuko dituzte. Sánchez 
Galan Iberdrolako presidenteak jakina-
razi du 2019an 3.406 milioi euro irabazi 
zituztela. Eta horrek sortzen duen ospe 
txarrari aurre egin nahi dio osasun ma-
teriala erosteko limosna txikiak emanez. 

Bitartean, milaka enplegu desager-
tuko dira; autonomoek eta negozio txi-
kiek pertsiana jaitsi beharko dute. Eta 
bankuek eta enpresa multinazionalek 
irabaziak pilatzen jarraituko dute ahu-
lenen kontura, baldin eta ez badugu ere-
du anker eta injustu horri aurre egiteko 
horma handi bat eraikitzen. 

Pandemiak 
desoreka 
agerian utzi du
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jose LUis zUMeta MaRGoLaRia hiL da
USURBIL. Jose Luis Zumeta Etxeberria margolari usurbildarra hilik aurkitu zuten 
etxean apirilaren 23an, 81 urte zituela. GAUR taldeko kidea, Ez Dok Amairun ibilia, 
Mikel Laboaren azalen egilea, hainbat afixa ezagunena, Artzeren xoriak marraztu zi-
tuena… Ezin da ulertu 60ko hamarkadatik honako euskal kulturaren iruditeria bere 
lana aintzat hartu gabe. ARGIA astekariak 90. urteurrena ospatu zuenean, Zumetaren 
artelana izan genuen astekariko azala. Goiko argazkia 2008koa da, ARGIAk egindako 
elkarrizketa batean erabilia.
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EuskArA hAur EskOlETAN

%36
dira iruñeko haur eskoletan euskarazko eredua 
eskatzen duten familiak. iruñeko Udalak egindako 
inkestaren emaitzak eskatzen hilabeteak zeramatzan 
oposizioak, eta Maya alkateak pandemia egoeraren 
erdian plazaratu ditu. eskaera %36koa izan arren, 
navarra sumak iragarri dituen planetan euskarazko 
plazen eskaintza %14ra jaistea da asmoa.

 arGia

EraginKorraK Ez dirEn 13.000 
Eraginkorrak ez diren maskarekin 
aritu dira Osakidetzako hainbat lan-
gile, Bizkaiko eta Gipuzkoako ospita-
leetan. Eusko Jaurlaritzaren arabera, 
banatutako eraginkortasunik gabe-
ko maskarak 13.000 inguru dira, eta 
erretiratu egin dituzte. Maskara ho-
riek erabili ahal izan dituzten 2.274 
langileri egin diete koronabirusaren 
froga, eta 64k positibo eman dute.

Eraginkortasunik 
gabeko maskarak 
eta akasdunak 

aKatsa dUtEn 300.000
Eudel Euskadiko Udalen Elkarteak 
udalei doan banaturiko 300.000 
maskaretan akatsak agertu dira –
oihalari eusten dioten gomak askatu-
ta dira edo hausten dira– eta erreti-
ratu egin behar izan dituzte. Berriak 
banatuko dituzte.

600.000 masKara iParraldEan
Euskal Hirigune Elkargoak 600.000 
maskara banatu nahi ditu datozen as-
teetan doan; hau da, Ipar Euskal He-
rriko biztanle bakoitzeko bi maska-
ra. Frantziako Gobernuak iragarri du 
maiatzaren 11n hasiko dela konfina-
mendutik ateratzeko fasea eta ordura-
ko banatu nahi dituzte maskarak.

gEhiEnEzKo PrEzioa
Maskara ekoizleak prezioa igotzen 
ari zirela-eta, muga jarri du Espainia-
ko Gobernuak: maskaren gehienezko 
prezioa 0,96 euro da Espainiako Es-
tatuan.

hauteskundeak eae-n. joan den apirila-
ren 5erako aurreikusita zeuden eusko Le-
gebiltzarrerako hauteskundeak uztailean 
egiteko aukera dagoela adierazi du iñigo 
Urkullu lehendakariak. Pandemia kontrola-
turik izan arte hauteskunderik ez dela egin-
go erantzun du espainiako Gobernuak.

adinekoak. Bat etorri Gipuzkoako Pentsio-
dunen elkarteak itxialdia arintzean pertsona 
nagusiak ez diskriminatzea eskatu du. elkar-
teak dio herrialde batzuetan zaharren zir-
kulazio librea debekatzea proposatu dutela 
eta gogoratu du adinaren arabera neurriak 
ezartzea giza eskubideen aurkakoa dela.

norbere hitzkuntzan. osasun krisian 
ere pazientea bere hizkuntzan artatzea 
eskatu du nazioarteko hainbat eragilek. 
eskaera osasunaren Mundu erakundeari 
eta tokian tokiko gobernuei egin diete, 
gaixoaren hizkuntza errespetatzeak be-
rebiziko garrantzia duela nabarmenduz.
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Frantsesezko Resilience Alimentaire 
aldizkarian, Arthur Grimonpontek 
azaldu du Mendebaldeko jendeoi 

ezezaguna zaigun berezitasun errusia-
rra “Les collectifs de jardins russes: une 
organisation résiliente” artikulu ongi do-
kumentatuan. ARGIAn hiri-baratzeen 
munduko esperientziak hainbat alditan 
aurkeztu dizkiegu irakurleei: Kubako 
organoponikoak, gerra handien garaiko 
Dig for Victory eta Victory Garden kan-
painak AEB eta Erresuma Batuan, Si-
riako hiri setiatuetako terrazetako mi-
ni-ortuak… Errusiarik, ordea, ez genuen 
aipatu eta ez merezi ez duelako.

Grimonpontek erakutsi digunez, 
txunditzekoak dira hainbat hiri errusia-
rrei sateliteetatik ateratako argazkiak, 
zeintzuetan oso garbi ikusten baitira pe-
riferietako auzoetan hormigoizko erai-
kinen aldamenean dauden zientoka eta 
baita milaka baratzez –tamaina eta egi-
tura berdintsuko ortu– osatutako mosai-
ko handiak.

Errusiako Baratzezainen Elkartasu-
naren kalkuluetan, Errusiako 100 milioi 
biztanle hiritartuetatik 60 milioik bere 
elikagaien parte bat norbere baratzean 
ekoizten dituzte. Mosku eta San Peters-
burgoko biztanleen erdia da ortua dau-
kan eremu baten jabe. Portzentaia Ka-
zan probintzian populazioaren %80ra 
iristen omen da. 

Baratzezain amateurroi deitzen zaie 
datxniki, datxadunak. Alegia, datxa ba-
ten jabe izatea ez dela aberatsenen edo 
agintearen pribilegioak zurrupatzen di-

tuztenen luxu bat, sarritan Mendebal-
dean ulertu izan dugun gisan. Zenbat eta 
aberatsago edo boteretsuago, hainbat 
eta txalet ederragoz hornitu du mino-
ria batek bere lur-saila, prefosta. Baina 
jende gehienentzat datxa da 600 metro 
karratuko lurra, tresnak gordetzeko eta 
asteburuak aire librean pasatzeko adina 
daukan etxetxoarekin. Ehun urteko his-
toria konta dezakete datxek.

XX. mende hasieran Errusia hiritartze 
eta industrializazio prozesu oso bizkor 
batean murgildu zen. 1914ko gerraren 
eta 1917ko iraultzatik aurrera sobietek 
ezarritako kolektibizazio zentralizatua-
ren ondorioek bultza zituzten errusiar 
kaletartu berriak nork bere elikagaiak 
ahalik eta hurbilen ekoiztera. Produk-
zio tresna guztien monopolioa Estatuak 
zentralizatua zuenez, aginte berriak ez 
zituen begi onez ikusten soluzio indibi-
dualok baina, ohartuta goseteei aurre 
egiteko zein eraginkorrak izan zitez-
keen, enpresa estatalak berak hasi ziren 
lur eremu zabalak eskuratu eta eskain-
tzen beren langileei, puska berdinetan 
antolatuta.

Gaur guk baratze parke deituko ge-
nituzkeenok Estatuarenak ziren 2006a 
arte eta Sobiet Batasunaren hondora-
tzearekin pribatizazioak orokortu zi-
renean, baratzezainak antolatu ziren 
80.000 taldetan, txiki eta handi. 

Satelitetatik egindako argazkietan na-
barmentzen denez, lur-sail guztiak 600 
metro karratukoak dira, 30 luze eta 20 
metro zabal. Eta datxa deitu etxola edo 

etxetxoaz gain, beti badira bertan bai 
fruitu-arbolak, barazkiak eta apaingarri-
tarako landareak, gehienetan oso eremu 
koloretsu eta biodibertsitate handiko bi-
lakatzen dituztenak. 1959an Estatu so-
bietarrak datxniki-ei legez ezartzen zien 
nola antolatu eremuok: derrigor lur-sail 
bakoitzean landatu behar ziren hainbes-
te sagarrondo, gereziondo, madari, aran, 
mugurdi, anderemahats, marrubi eta 
hainbesteko metro karratu barazki.

IndependentzIa, ortuan hazten 
Klima kontinentalaren eraginez, datxni-
ki gehienek daukate etxebizitza nagusia 
hirian, baratzeko etxetxoak udan baizik 
ez duelako baimentzen bertan bizitzea, 
ez negu gogorrean. Alabaina, azken ur-
teotan diru puska bat egin duten familia 
askok hormigoizko etxeak eraiki ditu 
barazkiak abandonatuz, Europan hain 
ohikoak diren txaleten gisan. Azken ha-
markadotan, gainera, baratzok inmobi-
liarien espekulaziozko presioa ere jasan 
dute. 2019an Moskuko gobernuak lege 
berri bat plazaratu zuen, espresuki espe-
kulazioa mugatu nahian.

Hala ere, mende bat geroago, hiri 
bazterreko ortugintzak sakon erroturik 
darrai milioika errusiaren bizimoduan. 
Grimonpontek nabarmendu ditu horiek 
Errusiaren elikadura sistemaren erre-
silientziari eskaini dizkion abantailak. 
Datxak herritar askori ahalbideratu dio 
hiriko elikagaien aukerak osatzea norbe-
rak ekoiztutako barazki eta fruitu fresko, 
natural eta merkez. 

  pello Zubiria kamino

errusia non hirietako 
familien erdiak baino gehiagok 
bere baratzea lantzen baitu
hiri handien inguruetan kaletarrek familiako kontsumoa bermatzeko 
ortuak orokortzearen adibiderik baldin bada munduan, errusia da 
hori. herrialdearen laborantza ekoizpena nabarmen indartzeaz gain, 
errusiarrei erresilientzia ahalmen handia ematen die edozein krisiren 
aurrean, eta historian behin eta berriro frogatua dute. CoVid-19 
pandemiak atzetik aspaldiko krisi ekonomikorik sakonena zabaldu 
duenean, hemengo agintariek ere ezagutu beharko lituzkete. 
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Kale-baserritar amateurrok funtsean 
Errusiako laborantza ekoizpenaren bi-
garren sail aparte bat osatzen dute, legez 
debekatuta baitaukate beren mozkinak 
saltzea. Bikoiztasun honek krisi garaie-
tan erakutsi du zein garrantzizkoa den, 
bloke komunista desegitean esaterako, 
planifikazio zentralez antolatutako ne-
kazaritza industrialaren produkzioa bat
-batean amildu baitzen.

Garai latz haietan, langabezian erori 
edo soldata erdira edo laurdenera mu-
rriztuta aurkitu zen hainbesteri ortu 
txikiok bizia salbatu zieten. Ikerketa 
baten arabera, 1990eko hamarkadan 
famili-ortutan sortua zen Errusiak kon-
tsumitutako janari guztien %20-30a. 
Urte oparoagoetan barazkiak utzi eta 
datxak aisialdirako lorategi bihurtu-
tako kaletar asko berriro itzuli ziren 
antzinako usadiora, umetan gurasoei 

lantzen ikusitako ortu eredua berres-
kuratuz.

Azken urteotan, datxniki askok lurra 
lantzeari ekin dio –mundu industriali-
zatuko beste lurraldeetan bezala– eko-
logia, bizi sanoa eta elikagai natural eta  
merkeak estimatzearen poderioz: ingu-
ruko baserritar profesionalei simaurra 
erosi, trukeko ohitura zaharrak berres-
kuratu, ortuko landareen hondakinak 
eta baita hiriko etxebizitzetako asko ere 
konpostatu, eta abar. Grimonponten esa-
netan, Errusiako datxetan ere ezagunak 
dira komun lehorrak, jendeen eginka-
riak giza-konpost bihurtuta lurrari be-
rreskuratzeko hain egokiak.

Sobiet Batasunaren garaien oroigarri 
geratzen dira baratzeotara iristeko bide 
asko oraindik lurrezkoak izatea –ingu-
rumenarentzako askoz onuragarriagoak 
hormigoizko edo asfaltozkoak baino– 

eta etxola eta etxe txiki askok zurezko 
izaten jarraitzea. Baina badaukate da-
txa-kolonia handiok beste ezaugarri bat 
hiritarrentzako oso garrantzizkoa: hi-
riguneen aldamenetan daude kokatuta, 
hurbil eta garraio publikoz ingururaino 
iristeko moduan. Eta beti, legez garbi 
araututa familiaren barne kontsumora-
ko ekoizten duela, gehienez ere inguru-
koekin trukatzeko moduan. 

“Baratze kolektibook –dio Grimon-
pontek– Errusiako milioika familia-
ri ahalbideratu diete krisi eta goseteei 
aurre egiteko erantzun pragmatiko eta 
eraginkorra. Hiri baratzeok eduki dute 
osagai militante bat ere: lur-mutur lan-
duok Errusiari bermatu diote indepen-
dentzia maila bat. Sei areak [600 m2-ko 
eremuon ohiko deitura] kontzeptuak 
oraindik ere jendeari oroitarazten dizkio 
autonomia eta independentzia”. 

Kale-baserritarra 
Novgorod hiri oNdoko 
bere bArAtzeAN: 600 Metro 
kArrAtutAN, dAtxAz gAiN, 
LANtzeN ditu bArAzkiAk, 
fruitu txikiAk, fruitArboLAk 
etA LiLi ApAiNgArriAk. 
(ArgAzkiA: JoNAs beNdikseN). 
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aritz ibañez
dantzari millenniala

euskal dantza 
garaikidea eta urbanoa 

ere bada

  reyes ilintXeta       dani blanCo

dantzazaletasuna etxetik datorkizu?
Baietz uste dut. Nire etxean dantzari-
rik ez zegoen, baina nire bi izeba Udal 
Dantzariekin jotzen zuen Xut fanfarre 
mitikoan zeuden, osaba bat udal banda-
ko txistularia zen eta beste bat gaitaria 
erraldoien konpartsan. Ni dantzan hasi 
nintzen gurasoek udal ikastolako dantza 
klaseetan apuntatu nindutelako 11 urte 
nituela. Irakaslea Dugunakoa zen eta be-
rak batzuei proposatu zigun dantza tal-
de txikira sartzea.

dantza taldeetan gero eta mutil 
gutxiago dago?
Bada paradoxa bat: dantza nesken 

alor bezala ikusi ohi da baina, aldi be-
rean, dantza taldeen kudeaketa muti-
len eskuetan izan da, batez ere. Gaur 
egun gertatzen ari dena da neskek be-
rriz plaza hartu dutenean, eta urtetan 
zokoratuta egon ondoren bere tokia 
berreskuratzen hasi direnean, muti-
lak hasi direla dantzak uzten. Nonbait 
botere espazio horiek galdu dituzte-
la sentitu dute. Hori herri batzuetan 
argi ikusi da. Neskak dantzan hasi eta 
handik bi edo hiru urtera mutilak ka-
sik desagertu dira. Zorionez gure tal-
dean ez da horrelakorik gertatu, hain 
modu nabarian ez behintzat. Txikien 
dantza taldea dugu 90eko hamarkada-

tik eta beti izan ditugu neskak eta mu-
tilak nahiko modu orekatuan. Egun 50 
dantzari gara, bi heren neska eta heren 
bat mutilak. Dena den proportzioa ez 
zaigu gehiegi axola, sortu ditugun dan-
tza berri guztiak genero bereizketarik 
gabekoak baitira. Bestalde, iruditzen 
zait dantzarena oso esparru polita dela 
bizikidetasuna lantzeko eta penagarria 
da mutilak edo neskak desagertzea. Ba-
dirudi mutil batzuentzat gune bat ez 
dela interesgarria suertatzen zer diren 
edo nor diren erakusteko aukerarik ez 
badie ematen. Gu saiatu gara hori eki-
diten, inertziak berez horretara erama-
ten zaituelako.

sanferminetako prozesio eta dantza saioetan, argia dantzari taldearen 
ikuskizunetan, joxemiel Bidador Pastoralean eta iruinkokoa euskal 

inauterian, Dantza filmean, aurresku ofizial garrantzitsuenetan, interneteko 
dantza tutorialetan koronabirusaren berrogeialdian, sare sozialetan 

egunero… aritz ibañez dantzaria, kazetaria eta tradizioaren berritzaile 
nekaezina, eten gabe dabilen harria.
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noiz eta nola hasi zen dugunaren 
transformazioa?
Gure inguruko beste talde batzuk egiten 
ari ziren bezala, 2007. urte inguruan 
gogoeta sakon bati heldu genion gene-
roaren inguruan hala nola gure dantza 
taldearen funtzioari buruz. Guk egiten 
ahal genuen ekarpenaz egin nahi ge-
nuen hausnarketa. Esaten zen dantza-
ren mundua krisian zegoela, baina aldi 
berean ikusten zen inoiz baino dantzari 
gehiago zegoela taldeetan. Argi ikusi ge-
nuen dantza talde eredu zehatz bat zela 
krisian zegoena. Hango eta hemengo 
dantzak erreproduzitzen zituena modu 
fidelagoan edo ez horren fidel. Gu ho-
rietako talde bat ginen, horrek guztiak 
guretzat ez zuela zentzu handirik ikusi 
genuen eta, beraz, aldatu behar genuela. 
Garai hartan, gainera, ezagutu genuen 
Jesus Ramos Ortzadar taldeko kideak 
bere garaian Iruñeko dantzei buruz egin 
zuen lan mardula. XVI. mendetik XX.era 
arteko dantza ibilbidea aztertu eta eder-
ki erakutsi zuen hemen izandako tradi-
zio aberatsa. Eta hark Iruñeko Udalaren 
Dantza taldea, gure taldea alegia, kate 
luze horren azken kate-begi gisa koka-
tzen zuen. Hori jakitean leiho bat ireki 
zitzaigun eta, aldi berean, nolabaiteko 
ardura sentitu genuen. Bide luze baten 
kate-begia garela ulertuta, sentitu ge-
nuen gure hiria jarri behar genuela gure 
jardunaren erdigunean, gaur egungo 

Iruñean funtzio zehatz bat izanen zu-
ten dantzak sortu behar genituela. Ko-
munitate baten erreferentzia gisa balio 
zezaketen dantzak egin behar genituela. 
Hori dena oso modu irekian planteatu 
genuen eta gure baloreekin bat etorri-
ko ziren dantzak, genero bereizketarik 
gabeko dantzak esate baterako, egiteari 
ekin genion. 

zenbat dantza berri egin duzue?
Iruñeko festa egutegiari begiratu eta 
jai garrantzitsuak hautatu genituen 
dantza berriak sortzeko. Hamabi urte 
kosta zaigu gure errepertorioa berri-
tzea eta oraindik ez dugu amaitu, baina 
dagoeneko baditugu San Fermin Alda-
pakoaren Ezpata dantza, San Blas eta 
San Juan eta baita Batasunaren Pribi-
legioaren egunean dantzatzen ditugun 
soka dantzak, Sanferminetako zazpi 
trokeo dantza eta Euskarak 365 egun 
ekimenerako egin genuen soka dantza. 
Alde erritualaz gain alde soziala ere 
oso garrantzitsua da gure ustez. Izan 
ere, Karrikadantza, hilean behin egiten 
den dantza topaketa irekia, gure musi-
ka taldetik sortu zen. Modu berean, iaz 
sortu zen Iruinkokoa Iruñeko Euskal 
Inauterian ere oso sartuta gabiltza bes-
te elkarte batzuekin, dantza taldeekin, 
Antzerki Eskolako ikasleekin, gazte-
txeetako jendearekin eta musikari as-
korekin batera.

aritz 
ibañez 

lusarreta
iruñea, 1979

14

iruñeko duguna dantza taldeko 
dantzaria eta hango arduraduna 
duela hamazazpi urte. kazetaria 
da eta hainbat komunikabidetan 
aritu da lanean edota kolabora-
tzaile gisa (Dantzan.eus, Euskalerria 
Irratia, Gara, EITB, Berria…). eusko-
kultur fundazioan egiten du lan 
testigantzak biltzen Nafarroako 
unibertsitate publikoak abiatutako 
Nafarroako ondare immaterialaren 
artxiboa hornitzeko.
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oso harrera ona izan du libertimendu 
honek, ezta?
Iaz, lehen  aldiz egin genuenean, suizi-
dio moduko bat izan zen, ez genekielako 
oso argi zer emanen zuen, baina egia 
esan oso pozik gaude emaitzarekin, ba-
tez ere gazteen parte hartzea oso handia 
delako, eta aldi berean, hainbat alor eta 
belaunalditako jende asko egon delako 
lanean. Libertimendua dela esan daiteke 
libertitzen garelako, moldeak Iparralde-
ko inauterietako antzezlanen antzekoak 
dira, baina Iruñera egokituak. Esaterako, 
jazz musika lantzen duen Ion Celestinok 
atondu ditu dantzetarako musikak. Hel-
buru garrantzitsuenetakoa da gazteei 
plaza bat ematea, gazteak beraiek izan 
daitezela kontatuko denaren sortzaile.

Gure ustez oso garrantzitsua da eus-
karari esparru elebakarrak ematea eta 
horrez gain, Iruñeko euskal komunitate 
sakabanatuaren kideen arteko elkargu-
nerako ere oso baliogarria izan da eki-
men hau.

ohiko dantzak ere eskaintzen dituzue 
zuen emanaldietan?
Poliki-poliki sortu dugu gure erreper-
torio propioa eta gaur egun hori da 
gehienbat dantzatzen duguna. Beste 
dantza batzuk entseatzen segi-
tzen dugu gorputza lantzeko, 
erreminta gisa interesga-
rriak iruditzen zaizki-
gulako eta plazan ere 
tarteka eskaintzen 
ditugulako, baina 
a d i b i d e z ,  g e n e -
ro aldetik arazoak 
sortzen dizkiguten 
dantzak ez ditugu 
ematen. Bikoteko 
dantza batzuk, edo 
Nafarroa Behereko 
kontradantzak, esate ba-
terako, iruditzen zait hete-
ronormaren arabera sortuak 
direla eta horregatik momentu honetan 
ez zaizkigu eroso gure filosofian. Hor go-
goetarako gaia badagoela uste dut. 

zenbait tokitan batzuei zaila 
suertatzen ari zaie aldaketak 
onartzea, tradizioari traizio egitea 
bailitzan…
Niri tradizioa ulertzeko modu desegokia 
iruditzen zait. Euskal esaerak dio, da-
bilen harriari goroldiorik ez... Niretzat 
tradizioak daukan ezaugarri nagusia da 
garai bakoitzari egokitzeko daukan gai-

tasuna. Egokitzen ez bada ez da tradi-
zioa, zuri beltzezko argazki hutsa baizik. 
Erritoek momentu bakoitzeko gizartea-
ren baloreekin bat egin behar dute, bes-
tela gizartearekiko deskonexioa gerta-
tzen da eta ondoren desagerpena.  

Baina tradizioa eta tradizionala ez 
dira oso modako kontzeptuak, ezta?
Askotan tradizioa gauza atzerakoiekin 
lotzen da eta konnotazio txar horiek hel-
buru politiko bat dute. Euskal tradizioez 
maiz modu negatiboan hitz egiten da 
euskalduntasunari kalte egiteko. Ni ez 
nago ados. Niretzako tradizioa etengabe 
berritzen den zerbait da, aurrera begi-
ra mugitzen den zerbait. Oteizak zioen 
bezala, tradizioa traineru moduko bat 
da: atzera begira baina aurrera mugi-
tzen den zerbait. Gure erronka da errito 
zaharrak berritzea, gure iruditeria be-
rritzea, komunitatea sendotzeko helbu-
ruarekin. Horrela begiratuta, tradizioa 
ekimen iraultzaile bat izan daiteke.

Agian hasi beharko dugu esaten dan-
tza garaikide eta urbanoa egiten dugula. 
Eta egia da: garaikidea, azken urteotan 
sortutako dantzak egiten ditugulako, 
eta urbanoa hiriko kaleetan dantzatzen 
dugulako. Gu XXI. mendeko dantzariak 

gara, lehenagotik datorren dan-
tza ibilbidearen kate-begi 

berriak. Euskal kultura 
aspaldiko gauza zaha-

rruno bezala ikusten 
badugu, mespretxua 
baino ez dugu lor-
tuko.

 nola egiten dira 
dantza berriak?
2007an elkarlanean 

hasi ginen Argia Dan-
tzari Taldearekin, Juan 

Antonio Urbeltz eta Ma-
rian Arregirekin. Haiek 

‘Axuri beltza’ dantza bersortu 
zuten, adibidez. Elkarlan hau mugarria 

izan da gure ibilbidean.
Gure aurrekoak nola jardun diren 

ezagutu eta hortik abiatu gauza berriak 
sortzeko. Eta hori da, funtsean, haien-
gandik ikasi duguna. Hizkuntzarekin al-
deraketa eginen bagenu, esan daiteke 
dantzaren tradiziotik hitz solte batzuk 
baizik ez zaizkigula iritsi, eta gramati-
ka osoago bat faltan dugula. Argiako la-
gunek gramatika hori erakutsi digute. 
Orain lehenagoko hitzak ulertu ez ezik, 
hitz berriak ere sortzeko gaitasuna 

dugu. Mintzatzeko, alegia. Eta berdin 
beste kulturetako dantza baliabideak, 
jantzi, koreografiak… ezagutu, ikusi eta 
gurera ekartzeko askatasuna ere badu-
gula sentitzen dugu. Joxemiel Bidado-
rrek zioen dantzan dena asmatua zegoe-
la, kontua dela nola ordenatzen dituzun 
dauzkazun osagaiak. Lan egiteko molde 
horri “ontsa plagiatzeko metodoa” deitu 
dio Oier Araolazak, [Bernardo] Atxaga 
parafraseatuz, eta oso definizio umore-
tsu eta egokia iruditzen zait.

Niretzat tradizioak 
daukan ezaugarri 

nagusia da garai bakoitzari 
egokitzeko daukan gaitasuna. 

Egokitzen ez bada ez da 
tradizioa, zuri-beltzezko 

argazki hutsa baizik”

aUrrEsKUaK
“Berez dantza ekintza komuni-
tarioa da, beste gauza bat da zer 
bilakatu dugun. Adibide garbiena 
aurreskua da. Hau komunitatean 
sartzeko gonbitea da. Soka bere-
ko kide izateko gonbitea egiten 
zaio omenduari. Etimologikoki 
aurresku da aurreneko eskua, 
lehenengoa, horrek esan nahi du 
beste esku batzuk ere badirela. 
Eta gaur egun ez da horrela egi-
ten. Norbaiti dantzatzen zaion 
zerbait da, opari bat, besterik ez. 
Hamarnaka dantzatu izan ditut 
nik. Gehiegi. Dantzatu ditudan 
batzuk ez nituela dantzatu behar 
izan uste dut. Iruditzen zait ere-
du atletikoa eta pertsonalizatua 
elikatzen ari garela”.

tradizioa 
mEmoria 

KolEKtiBo gisa
"Tradizioa definitzeko beste 
modu bat izan daiteke memoria 
kolektibo gisa. Gure komunita-
teak baino indar handiagoa duten 
beste batzuek maiz esaten digute 
gure komunitatea zaharkituta da-
goela, tradizionala eta atzerakoia 
dela eta konplexu hori barneratu 
dugu. Horregatik iruditzen zait 
gehiegitan ibiltzen garela hemen-
dik kanpo homologazio bila”.

Maiatzak 3, 2020
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zergatik sartzen dira gazteak dantza 
taldeetara gaur egun?
Argi dago zerbait ateratzen diotela, 
bestela ez ziren etorriko. Niretzat gaur 
egungo zurrunbilo hauetan entsegue-
tara joatea oasi moduko bat da. Izerdia 
bota, irriak egin lagunekin, dantzatu… 
Lehengo egunean Itsaso Agirre lagunak 
aipu bat erakutsi zidan: dantza dela hel-
buru eta erabilgarritasun kapitalistarik 
gabe mugitzea. Eta oso polita iruditu 
zitzaidan. Kapitalismoaren kontrako bo-
tika izan daiteke dantza. Jendeak har-
tzen du beretako denbora bezala, bere 
komunitateko jendearekin partekatua, 
gainera. Dantza taldea esparru berezia 
da. Gurasoek seme-alabentzako ongi 
ikusten duten lagunartea eta gazteen-
tzat askatasun eremua.

Gazteak identifikatuta sentitzen ba-
dira, dantzak jarraipena izanen du. Erri-
tutik komunitatea sortzen da eta komu-
nitatetik erritu berriak.

harremanetan zaudete Euskal 
herriko beste dantza talde 
batzuekin?
Bai. Donostiako Argia taldean ere aritzen 
naiz dantzan. Eibarko Arrateko Amaren 
dantzarien kofradiako eta Andoaingo 
Santa Kruzeko ezpata-dantzarien kofra-
diako kide ere banaiz, ohore handiz.

Martin Zalakain ikuskizunean elka-
rrekin aritzen gara Eibar, Elgoibar, Bia-
rritz, Donostia, Portugaleteko... hainbat 
taldetako kideak eta hilero biltzen gara. 
Sare handi bat ehundu dugu azken ur-
teotan. 

zergatik izan da horren korapilatsua 
duguna taldearen azken urteotako 
historia?
Dantza Taldea Iruñeko Udalak sor-
tu zuen 1949an eta ekitaldi ofizialetan 
udalbatza laguntzea zen bere eginkizun 
nagusia. 1978an taldeak erabaki zuen 
bandelariak Iruñeko eta dantza taldea-
ren banderez gain, Nafarroakoa eta iku-
rrina ere eramango zituela. Hasierako 
urteetan ez zen arazo handirik izan, 
baina PSN sartu zenean hasi zen esa-
ten hori beste erkidego bateko bandera 
zela eta 87an, UPN sartu zenean, udalak 
esan zion taldeari ikurrina ez ateratzeko. 
Dantzariekin akordiorik ez eta udalak 
“inexistente” deklaratu zuen taldea. Tal-
dea elkarte independente gisa antolatu 
zen orduan, 1951n egin zuten ikuskizun 
baten izena hartuz, Duguna, alegia.

Nahiko traumatikoa izan zen taldea-
rentzat. Kale gorrian gelditu zen eta 

1996ra arte dantzariek Sanferminetan 
dantzatzen zuten, baina beren kabuz, 
ez modu ofizialen. 1996an [Jose Javier] 
Chourraut alkateak berreskuratu nahi 
izan zuen lehenagoko ohitura eta azke-
nean banderarik gabe ateratzeko akor-
dioa sinatu zuten. Kritika gogorrak jaso 
zituen taldeak. Urte latzak izan ziren 
eta niretzat pertsonalki ere bai. Ener-
gia pila galdu genuen horrekin, 
orain beste gauza batzue-
tara bideratzen duguna. 
Guk beti izan dugu 
garbi zer garen eta 
nor ordezkatzen 
dugun.  Gainera, 
esanen nuke az-
ken hamar urteo-
tan bere  onera 
etorri dela afera.

gaur egun zer 
harreman mota 
duzue udalarekin?
Orain udalak zerbitzu guz-
tiak externalizatuak ditu: txis-
tulariak, gaita jotzaileak, konpartsa, 
Pamplonesa eta dantza taldea. Urte ba-
tzuetarako kontratua dugu sinatua eta 
soilik taldearen bandera ateratzen dugu.

dantza gure gorputzarekin 
berradiskidetzeko aukera bat izan 
daiteke?

Zalantzarik gabe. Ez gara kontzien-
te dantzarekin zer altxor dugun. Gaur 
egun balio handia ematen zaio jendea-
ren osasun fisiko eta mentala manten-
tzeari eta guk hemen baditugu gorputza 
mugimenduan eta burua erne izateko 
aproposak diren dantza-jauziak, adibi-
dez. Eta gainera, dantzatzeak komuni-

tate bateko kide sentiarazten dizu eta 
sortzen duen plazera bikaina 

da endorfinak sortzeko.

dantzariaz gain, 
kazetaria ere 
bazara. zertan 
ari zara zehazki?
NUP Nafarroako 
ondare ez mate-
railaren artxiboa 
egiten ari da eta 

haiekin elkarla-
nean, Euskokultur 

Fundazioan, Nafa-
rroako herrietan XX. 

mende hasieratik nola 
bizi izan den erakusten du-

ten lekukotasunak biltzen ari gara. 
Pertsonalki adineko jendearekin hitz 

egin eta haien baloreak eta bizi mol-
deak ezagutzea oso aberasgarria iru-
ditzen zait. Oso goxoa da jendearekin 
hitz egitea eta ikasten duzu berritasu-
na, berez, ez dela on soilik berritasuna 
izateagatik.  

Askotan tradizioa 
gauza atzerakoiekin lotzen 

da eta konnotazio txar horiek 
helburu politiko bat dute.  

Euskal tradizioez maiz modu 
negatiboan hitz egiten da 
euskalduntasunari kalte 

egiteko”
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karmelo landa
historiALAriA Erabakiak hartu behar

Estatu arrotzen mende bizi gara, eta 
horren ondorioak oso nabarmen 
pairatzen ditugu krisi honetan. Ez 

gara gure buruen jabe, ez digute uzten 
premiazko erabakiak hartzen. Nahiz eta, 
krisiaren erdian, inoiz baino argiago 
ikusten dugun nondik datozen arazoak, 
zein den oraingo gabezien iturria eta zer 
den orain bertan behar-beharrezkoa.

  Krisiaren larritasunak berez atera du 
azalera eta guztion begien aurrera orain 
arteko gizarte-antolaketa sakon aldatu 
beharra, eta aldaketa horretarako ildoak 
ere bai.

Ez da inorentzat zaila une honetan 
behar ditugun aldaketen programa aur-
kezten: osasun sistema publikoak indar-
tu; zerga eta finantza sistema ekonomia 
sozialaren zerbitzura jarri; langile or-
dezkarien eta sindikatuen eragina ziur-
tatu plangintza ekonomiko berriak 
egiteko orduan; ezinbesteko diren lan 
eremuen berdefinizioa egin, lan sozia-
lak, etxekoak zein gizartekoak, lehen 
mailan kokatuz; feminismoaren propo-
samenak aktibatu eremu publiko zein 
pribatuan, bazterkeria eta genero-bio-
lentzia behingoz amaituz; tokiko eko-
nomiak eta nekazal mundua lehenetsi 
merkataritzaren globalizazio negatiboa-
ren ordez; nazioak,  eta ez indarrean di-
ren estatuak, hartu subjektutzat politi-
ka orokorren definizio eta aktibazioan; 
euskara gune zentralean kokatu Euskal 
Herrirako etorkizun berritua zabaltzeko 

orduan; krisiak indar berriz agertu duen 
krisi ekologikoari aurre egin, erregai fo-
silen gainbehera koiunturalaz baliatu 
eta energia iturri alternatiboak bultza-
tuz; hezkuntza sistemaren publifikazioa 
eta modernizazioa burutu; desmilitari-
zazioa eta demokrazia eredu berrituak 
indarrean jarri, maila askotan berrager-
tu den autoritarismoa lurperatuz. 

Hilabeteotan bizi dugun egoerak ipin-
tzen ditu guztion begien aurrean aldake-
ten beharra eta hauen norabidea. Hori 
da egin behar dena, bai. Baina ezin dugu 
egin, ezin dugu erabaki halako progra-
marik. Non dira trabak? Agintzen du-
ten estatuen jokabidean eta kapitalismo 
neoliberal globalaren nagusitasunean, 
jakina. Baina ez hor bakarrik. Azter de-
zagun apur bat kontu hau. Espainia-
ko Estatuak kasurako, krisi hau apro-

betxatu egiten du jarrera autoritario, 
militarista eta zentralista indartzeko, 
“normalizaziora” itzultzea aitzakia hartu 
eta normaltze hori lehengora, edo hobe 
esanda, betikora itzultzea ulertuz eta 
inposatuz. Eta nork egiten dio kontra? 
Nork altxatzen du etorkizun eredu alter-
natiborik, lehen aipatu dugun programa 
ardatz hartuta? Argi esanda, Kataluniak. 
Katalunian bai, bertako Govern, herri 
erakunde eta gizarte sektore anitzek be-
ren kabuz erabakiak hartu eta autogo-
bernatzeko ahaleginetan ari dira. Eta 
Euskal Herrian? Hego Euskal Herrian 
ditugun bi gobernuek ez diote aurre egi-
ten Espainiako Estatuaren erasoaldiari, 
batez ere, honen “normalizazio” eredua-
rekin bat datozelako. Hori da kontua. 

 Egia da Euskal Herrian piztu eta in-
dartu direla herritarren artean etorkizun   
eredu berriak ekartzeko indarrak: lantegi 
handietako langileek planto egin diete-
nean seguritaterik gabeko irekitze-as-
moei; autonomoen protestak,  laguntzeta-
tik baztertuak izan direnean; nekazarien 
mobilizazioa beraien lana eta merkatua 
baztertuak izan direnean; euskalgintza, 
Euskaraldia berria krisi eta isolamendua-
ren erdian berretsiz; feministen bultzada 
isolamendu egoeretan erasoaldiak gel-
diarazteko helburuz; militar espainiarren 
presentziaren aurkako mugidak… Hori 
guztia Euskal Herri osorako plangintza 
bihurtzea falta da, eta erabakiak hartzen 
hasi. Berton eta bertarako erabakiak.  

hego euskal herrian 
ditugun bi gobernuek 
ez diote aurre egiten 
espainiako estatuaren 
erasoaldiari, batez ere, 
honen “normalizazio” 

ereduarekin 
bat datozelako
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sonia GonZáleZ 
idAzLeA etA AbAr antton oLaRiaGa

zeharkatzen erraza den 
zapalkuntza bakarra

Arraza, generoa, klasea... egokitu 
zaigun erreka ertzean ematen 
dugu bizitza. Agian borrokan, geu-

re tokiaz, egoeraz edo, nahi baduzue, pa-
tuaz jabetu eta “halabeharra” onartzen 
ez dugun momentutik, eta, bada, kolabo-
razionismo ziztrinaz, “suerte” hobeagoa 
daukatenen artean ezinezko toki bat ira-
bazten ahalegiten denik ere. 

Hala ere, diskriminazio eta zapalkun-
tza guztien artean, badago bat zehar-
katzen erraza dena, denok, salbuespen 
barik, atzean uzten duguna: adinak mar-
katurikoa. Egia da zahartzen garenean, 
adinagatiko diskriminazioa itzultzen 
dela, baina hori beste kontu bat da, beste 
momentu batean kontatu beharrekoa.

Denbora pasatzen uztea bezain erra-
za da zapaldutako taldekoak izatetik, 
zapaltzaileen taldeko partaide izatera 
igarotzea. Naturaltasunez, ez dagoela-
ko, azken batez, nagusitzea baino kontu 
naturalagorik. Ahaztu ohi dugu, ordea, 
oraingo nagusiok ume izan ginela. Area-
go, orduko umeak barruan daramatza-
gula. Zeharkatzen erraza izan bazen, 
ahazten are errazagoa bide da.

Hau idazten dizuedan momentuan, 
umeak oraindik daude preso eta aste-
bete falta dute. Eurak izan dira guztiz 
giltzapeturik egon den giza-kolektibo 

bakarra eta, gainera, hau egin da (egin 
dugu) hori ezartzen zuen zuzeneko ino-
lako agindurik gabe. Izan ere, mugimen-
duak mugatzera etorri zen dekretuan 
ez zen beren-beregi inon galarazi; bai-
na, arautu zen moduan, umeak de facto 
gelditu ziren legetik kanpo eta, horrela, 
edozein mugimendu galarazita. Heldu-
zentrismo hutsaz egin zen, umeak guztiz 
ahaztuta eta jendartearen parte oso bat 
ardura gabe diskriminaturik.   

Gainera, baimendutako mugimen-
duak azaltzen zituen artikuluaren idaz-
kera traketsa aldatu ostean, esan lite-
ke atea zertxobait ireki zitzaiela. Baina, 
ordurako, zabal onartuta zegoen kalea 
zapaldu ere ezin zutela egin, nahiz eta 
inorekin kontakturik ez eduki, hasiera-
tik kutsapen foko nagusitzat seinalatuak 
izan ziren eta.

Ez da inoiz funtsezko arrazoirik egon 
ezin irteteko aitari edo amari ogitan la-
guntzen, esaterako. Ez da arrazoirik egon 
txikienak kotxetxoan tarte batez ez ate-
ratzeko, esnetik D bitaminarik apenas 
jasotzen ez dutela jakinda... eta, bien bi-
tartean, gu erosketetan, txakurra atera-
tzen, zaborra botatzen, lanera behartuta... 
kutsapen fokoa izan gintezkeen arren. Gu 
izaki kontsumitzaile, produktibo eta boto 
emaileak gara. Umeak, ume baino ez.

Denok izan behar izan gara eta izan 
beharko gara inoiz zainduak. Eta de-
noi suertatuko zaigu inoiz zaintzea. 
Baina zaintzaile eta zaindari ez dira 
gauza bera. Eta, osasun krisi honen 
aurrean, botere politikoak, zaintzai-
learena egiten ari delakoan, batez ere, 
zaindariarena egin du.

Krisi honetan ez dira haurren esku-
bideak aintzat hartu, baina, hala ere, 
aintzat hartzen direnean ere, ez dira 
elkartasun eta justizia sozialaren ikus-
pegitik defendatzen, babes eta zaintza 
hutsetik baizik. Eta babes-objektua 
den hori bere eskubideen subjektua 
ere bada edo, behintzat, izan beharko 
litzateke. Baina umeen kasuan, harri-
garriki, ahaztu egiten dugu.

Kezkagarria da ume bat etxean, hai-
zea hartu barik, egon behar izana. Bai-
na niri ardura handiagoa ematen dit 
honek guztiak, tratatu ditugun mo-
duak, sorrarazi diegun beldur eta kul-
pak izan ditzakeen ondorioak. Zeren 
eta, horrelakorik ez gertatzen ahale-
gindu arren, umeak egun osoan ari 
baitira edonondik heltzen zaien infor-
mazioa prozesatzen, momentu oro be-
larriak artez eta antena xut, disimulu 
handiz, ezer esan barik, nagusien gau-
zak direnez gero.  
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iñaki barCena  
ekoLogistAk MArtxAN 
tALdeko kideA

Jaten dugunaz

zaldibar: 
tragediatik fartsara

K arl Marx: “Historia bi aldiz gertatzen 
da. Lehena tragedia handia bezala 
eta bigarrena fartsa ziztrina bezala”. 

Ez da metafora makala, zarama-politi-
koan pairatzen ari garena ulertzeko.

tragedia (artigas). Pilar Careaga Bil-
boko alkate faxistak, 1974an, udalerriko 
ertzean eta mendi aldean, Alonsotegitik 
gertu, zabortegi bat ezartzeko agindu 
zuen. Inguruko 5.000 lagunen sinadurei 
eta bizkaitarren protestei halaxe eran-
tzun zien: “Mi dimisión está por encima 
de la opinión del pueblo. Yo me debo a una 
superioridad… Arreglados estábamos los 
alcaldes si dependiésemos de estas cosas”. 
Argiago ezin! Ia 50 urte pasa eta gero za-
bortegiak  bertan jarraitzen du, bizirik. 
2014tik Bizkaiko Aldundiak kudeatzen 
du eta 2005ean, bere ondoan Zabalgarbi 
erraustegia ezarri zuten. Artigasi tokatu 
zaio bizkaitarren kakaleku handiena iza-
tea, gaurko ingurumen-agintariek alkate 
frankistaren ildoari jarraituz.   

Fartsa (zaldibar). Duela gutxi, Biz-
kaiko txoko toxiko honetatik Eitzagara, 
Ermua gaineko beste puntara joan da za-
ramaren kiratsa. Zaldibarko lurrak dira 
baina Artigas eta beste zabortegietan be-
zalaxe, “inpaktuak”, hots, isurketak, hatsak 
eta kamiokadak udaletxetik ia ez dira na-
baritzen. Dirua bai. Batzuek diotenez za-
borren negozioetan, garbiena zaborra da. 

Zaramaren “balorazioa” dugu gako 
nagusia, nire ustez. Verter Recicling en-
presak dioenez haiek “valorizar los resi-
duos que actualmente tienen como único 
destino depositarlos en vertedero” egiten 
dute. Akzionista bi eta sei langile.  

Datuen arabera,  2017.   urtean 
379.689 tona  bi ldu  z i tuzten  eta 
7.230.851 euro fakturatu. Atera kon-
tuak. Zergak eta gastuak kenduz gero 
1.744.876 euro libre. Urte berean Eus-
ko Jaurlaritzak diru gutxiago dedika-
tu zuen hondakinen kudeaketarako 
hiru herrialdeetan. 2018an eta 2019an 
540.667 eta 510.994 tona izan ziren. 
Irabaziak oraindik ez dira eskuragarri 
baina istripuak eragindako kalteak nork 
ordainduko ditu? 

Euskal ekologismoak duela mende 
erditik, herrialde guztietan, zarama po-
litika ustelak salatu ditu. Gutxitu, berre-
rabili, berziklatu leloa aspalditik lapurtu 
ziguten. Hondakinak ez dira gutxitzen 
prezio (truke balioa, ez erabilera) oso 
altua dutelako. Eta batzuen etekin eko-
nomikoa, guztion osasuna baino lehe-
nagoa da, antza. Koronabirusaren pan-
demiak ageri-agerian jarri du.  

Osasunak eta zaramak kudeaketa pu-
bliko eta gardenaren beharra dute. Far-
tsarik ez. Zaldibar argitu eta betirako 
lurperatu! 

Konfinamendua hasi zenean, uste 
nuen etxea goitik behera txukun-
duko nuela, ingeleseko workboo-

kak bukatuko nituela, apalategian ni-
tuen irakurri gabeko liburuei helduko 
niela, aspaldiko lagunei telefonoz dei-
tuko niela... Susmoa daukat erdibidean 
geratuko naizela. Galiziatik ekarritako 
galegozko poema liburuak irakurri bai, 
baina uste dut berdin gisan irakurriko 
nituela askatasuna deitzen dugun ho-
rretan. Beharbada nire kirola egiteko 
gogo falta estaltzeko, krisialdia hasi eta 
egin nuen lehendabiziko gauza kafea 
uztea izan zen. Ondotik gatza eta azu-

krea. Lehendabiziko egunetako buruko 
mina pasatuta, janaria prestatzen hasi 
nintzen. Nire bizitza osoan baino den-
bora gehiago eman dut sukaldean egu-
notan. Ondorioz etorri zen Zer jan, hala-
ko Baztan-eko bideoen zale amorratua 
egitea, eta nola ez, Elbeteko ostatuko 
Belen Urrutiarena. Ez dakit zerbait ona 
aterako dugun honetatik, noiz buelta-
tu ahal izanen garen Elbeteko ostatura 
paseo bat ematen Elizondoko plazatik, 
baina nik askoz ere tentu handiagoz 
erosten dut jaten dudana. Jaten dugu-
nak asko esaten du garenaz, eta, zer 
esanik ez, izan nahi dugunaz. 

Castillo suáreZ
idAzLeA
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ainGeru epaltZa 
idAzLeA etA itzuLtzAiLeA

Etxealditik atzeraldira

B                      irusaren ondoko gizartea ez da bi-
rusaren aitzinekoa bezalakoa iza-
nen. Gaitzerdi, makurragoa ez bada. 

Aste hauetan zenbait jende kontrakoare-
kin ametsetan ibili bada ere, pandemiak 
ez du egungo sistema sozio-politikoa de-
seginen. Haren zuloak utzi ditu agerian. 
Aldatu beharra. Irauli beharra ere, agian. 
Alta, horrek ez du batere segurtatzen na-
gusituko diren errezetak bide horretatik 
joanen diren.

Giroan dago. Sarraski sanitarioari sa-
rraski sozialak hartuko dio txanda. Iza-
tez, bateratsu gertatzen ari dira jada. 
Ospitaleetako ZIUak eta gorputegiak 
bete diren abiadura berean loditu dira 
langabeen zerrendak, ugaritu ERTEak. 
Etxealdiak hetsiarazi dituen enpreseta-
riko franko ez dira berriz irekiko hura 
laxatzen denean ere. Bertze batzuek 
plantillak murrizturik izanen dituzte. 
Apaldurik ere urruntze neurriek inda-
rrean iraunen dutenez, hilabete latzak 
iragartzen zaizkio turismoari, aisialdiari 
eta ostalaritzari.

Dirua aurrezteko aitzakian estatua 
mehetzea zer kario pagatzen den iza-

ten ari da, aunitzen iritziz, krisi honeta-
ko ikasbideetariko bat. Agerian gelditu 
dira osasunari eta gizarte ongizate sis-
temari azken urteetan aplikatu zaizkion 
murrizketen ondorioak. Ospitaleak, ohe 
faltan. Osasungintzako langileek, balia-
bide eta materialak eskas. Zahar etxee-
tan, baldintza negargarriak. Batailaren 
ondoren geldituko zaigun panoraman 
gizarteak inoiz baino gehiago beharko 
du botere publikoetatik. Estatuak, or-
dea, inoiz baino esku lotuagoak izanen 
ditu, jarduera ekonomikoak elikatzen 

baititu, oroz gain, administrazioaren di-
ru-sarrerak. Bankuei eman zitzaien di-
rua itzultzeko eta fortuna handiei beren 
abertzaletasuna zerga bidez erakusteko 
eskatzea izan liteke irtenbidea, baina ez 
dut uste halakorik ikusiko duten gure 
begiek. Europatik zerbait etorriko da. 
Hala ere, hobe horretan esperantza han-
dirik ez izan.

Etxealditik aterako gara atzeraldian 
sartzeko. Atzeralditik nola eta nora ate-
ra nahi dugun pentsatzen hasi behar 
genuke. Edo nora ez dugun atera behar. 
Hedabideetan irakurtzen ari gara zein 
diren pandemiari aurre egiten ongi as-
matu duten herrialdeak. Gurea ez dago 
horien artean. Ez estatuak, ez haien ba-
rreneko egitura autonomikoak. Dena 
ez zen egungo agintarien errua izanen, 
baina hori bost, ondorio praktikoei da-
gokienez. Jendea ez dago kontent, eta 
are haserreago egoteko arrazoiak iza-
nen ditu. Mendebaldeko historia hurbi-
lak erakutsi digu halako giroan aiseago 
loratzen direla faxismoa eta autoritaris-
moa, iraultzaren deia baino. Ez ahal digu 
atzeraldiak beheraldia ekarriko.  

etxealditik aterako gara 
atzeraldian sartzeko. 
atzeralditik nola eta 

nora atera nahi dugun 
pentsatzen hasi behar 
genuke. edo nora ez 
dugun atera behar
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ALBOAN
IZANGO GAITUZU

Sasoi trumoitsu hauetan 
inor ez dadila 

ARGIArik gabe geratu

ARGIA.EUS/EGINARGIAKOA

ARGIA txikitik eragiten
Komunitateak 
komunitatea babesten du
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   aitor Garmendia / tras los muros

Espainiako Estatua da txe-
rrien ekoizle –esplotatzai-
le– nagusia Europan, hi-
rugarrena munduan, eta 
aurreikuspenen arabera, 

sektoreak hazkunde handia izan-
go du datozen urteetan. Etxaldeek 
akuifero eta ibaietan eragiten duten 
inpaktu ekologikoari eta krisi kli-
matikoarekin duten lotura zuzenari 
buruzko eztabaida azaleratzeaz gain, 
animaliek jasaten dituzten gehiegi-
kerien inguruko kezka soziala haz-
ten ari da pixkanaka, eta haien aurka 
egindako indarkeria-irudiak gero eta 
leku handiagoa hartzen ari dira ko-
munikabideetan.

Irudi horiek, oro har, ikertzaileek 
lortzen dituzte. Kamera eskuan har-
tuta edo ezkutuko kamerak ezarriz, 
leku horietara trikimailuz eta abile-
ziaz sartzen dira. Baserri, hiltegi edo 
laborategietara ezkutuan sartzeak 
gero eta blindatuagoa den industria 
baten errealitatea erakusten dio jen-
deari, kontsumitzaileei. Animaliek 
sufritzen duten esplotazio sistema-
tikoari aurre egiteko jaio den mugi-
mendu politiko eta soziala ez litza-
teke egun dagoen egoeran izango, 
zenbait antolakunde eta ekintzailek 
egindako ikerketa grafikorik gabe.

Baina denak du prezioa. Aktibis-
ten eta antolakundeen aurkako gerra 
irekian, haien praktikak jendaurrean 
ikusgai egon ez daitezen, animalien 
esplotazioaren industriako lobby bo-
teretsuek beren instalazioetan egin-
dako ezkutuko ikerketak jazartzera 
bultzatu dituzte erakunde publikoak. 
Europolek Europako jarduera terro-
ristari buruz urtero egiten dituen 
txostenetako batzuetan, ezkutu-
ko ikerketa horiek aipatzen dituzte. 
AEBetan, non animalien eskubideen 
aldeko mugimenduak ibilbide histo-
riko zabala duen, industria blinda-

tzeko neurriak ez dira ikertzaileen 
infiltrazioa oztopatzera mugatu, eta 
haien boterea haratago hedatu dute. 
Azken hamarkadan, beren instala-
zioen barruan irudiak filmatzea edo 
lortzea jazartzen duten legeak bul-
tzatu dituzte lobbyek. Lege horiek, 
"Ag-gag" izenekoak, eztabaida handia 
sortu dute, eta auzitegi batzuek kons-
tituzioaren kontrakotzat jo dituzte. 
Katalunian, Espainiako Estatuan txe-
rri haragi ekoizpenik handiena duen 
lurraldean, berriki blindaje-neurriak 
ezarri dituzte instalazioen barruan 
baimenik gabe filmatzen dutenen 
aurka, gisa honetan informaziorako 
eskubidea eragotziz.

Haragi-korporazioen establezimen-
duen barruan gertatzen dena ezkuta-
tzeko interesaren eta haien propagan-
daren aurrean, ikerketek informazio 
garrantzitsua ematen diote gizarteari, 
eta industria horri aurre egiten dion 
mugimenduari tresnak ematen dizkio-
te. Horrela, jendea bultzatzen ari dira 
animaliek jasaten dituzten kalteen in-
guruan kontzientzia hartzera eta haien 
defentsan parte hartzera.

Hainbat hilabetez, animalien es-
kubideen aldeko ikertzaile anonimo 
talde batekin batera, Aragoi, Gazte-
la-Mantxa eta Gaztela eta Leongo 30 
txerri-ustiategi baino gehiagora sar-
tzea lortu dut. Beste behin ere, ani-
maliek jasaten dituzten izugarrikeria, 
gehiegikeria eta albaitarien eta era-
kundeen arretarik ezaren lekuko izan 
naiz, baita abere-industriaren gar-
dentasun falta eta animalien ongiza-
tearen legea urratzen dutela ikusi ere.

Datozen asteetan aurkeztuko du-
gun ikerketak mugimendu antiespe-
zistak sustatutako eztabaidari ekar-
pena egin nahi dio, gizakiak ez diren 
animalien esplotazio sistematiko eta 
estrukturalari buruzko informazioa 
emanez. 

Europako txerri-ekoizle 
nagusiaren erraietan
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EBEnsEE. Azken egunetan naziek 18.000 lagun pilatu zituzten Mauthausen ondoko zelai honetan. zenbait testigantzen arabera, 
beraien plana zen denak hiltzea tropa aliatuak iritsi aurretik, baina ez zuten lortu. irudian, askapenaren eguna. / UshMM
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  Ikertzaile bat txerri ustiategi baten perimetroa 
arakatzen, hara sartu aurretik. Bere helburua da 
abeltzaintza intentsiboko sistemaren pean animaliek 
jasaten dituzten gehiegikeriak dokumentatzea. 
2019ko azaRoa / GazteLa Mantxa

  Amatasun-eremurako sarreran, 
txerriei hazia jartzeko erabiltzen diren 
ehunka kanula daude. 
2019ko URRia / GazteLa-Mantxa

Txerriak amengandik banandu 
ondoren, trantsizio-eremura 
eramaten dituzte, eta, ondoren, 
gizentze-eremura. Lau edo 
bost hilabetez zementuzko 
parke txikitan bizi dira, beren 
pixa eta kakaren gainean. 
Azkenean hiltegira kamioietan 
bidaltzen dituzten arte.



Maiatzak 3, 2020

historia І 25

  Ikertzaile bat biosegurtasuneko edukiontzia 
filmatzen, txerri-ustiategi baten irteeran. Hilik 
jaiotzen direnez gain, txerri batzuk ez dira gai 
esplotazio bizi-baldintza horiei aurre egiteko.

  Amatasun gelak korridore 
batean zehar daude. 
Ikertzaileetako bat gelaz gela doa. 
2019ko aBUztUa / aRaGoi

Amatasun-kaioletan, txerriek 
ezin dute beren gorputzaren 

inguruan biratu eta beren 
gorotzen gainean erditzen 

dituzte kumeak. Hilik jaiotzen 
diren txerriez gain, ahul 

jaiotzen direnak albaitariaren 
arretarik jaso gabe hiltzen dira. 
Espainiako Estatuan animalien 

ongizateari buruzko legeak 
aukera ematen du txerri horiek 

baserrian bertan hiltzeko, 
buruan kolpe gogor bat emanda. 

2019ko Maiatza / aRaGoi
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Amatasun-kaioletan dauden 
txerrien gorpuak erabat 
immobilizatuta daude ernaldiaren 
lehen lau asteetan, Europako 
araudiak baimendutakoaren 
arabera. Metalezko egitura 
horiek, presio eta marruskadura 
etengabearen ondorioz, zauri eta 
infekzio ugari eragiten dituzte, 
oso gutxitan tratatzen dituztenak. 
2019ko aBendUa / aRaGoi

26 І historiaIkertzaile bat oraindik bizirik 
dagoen txerri bat argitzen. 
Gizentzeko eremuko 
korridorean hiltzen utzi dute. 
Gaixo dauden animaliak 
hiltzen uztea praktika 
arrunta da, eta ikerketan 
bisitatu ditugun etxalde 
askotan ikusi dugu. Horrek 
urratu egiten du animalien 
ongizateari buruzko araudia. 
2019ko aBUztUa / aRaGoi
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  Txerri batek ondesteko 
prolapsoa du. Isolatu 
egin dute, odolak beste 
txerriak erakar ez ditzan. 
Animalien ongizateari 
buruzko arauaren 
arabera, ebakuntza 
kirurgikorik egin behar 
ez bada, animalia hil egin 
beharko litzateke, haren 
sufrimendua saihesteko. 
2019ko azaRoa
GazteLa-Mantxa

  Ernalketa-fasearen 
ondoren, txerri emeak 
amatasun-eremura 
eramaten dituzte, eta 
han berriro burdinazko 
armazoietan sartuta 
egoten dira, beren 
buruaren gainean 
biratzea galarazteko. 
Kaiola horietan bost 
aste igarotzen dituzte 
txerrikiei titia kendu arte. 
2019ko MaRtxoa
GazteLa eta Leon

  Espainiako Estatuan 
eta Europako Batasuneko 
lurralde gehienetan 
legeak aukera ematen 
du ernaldiko lehen lau 
asteetan txerriak banakako 
kaioletan sartzeko, horietan 
immobilizatuta egoten 
baitira. Kaiolak baterian 
antolatuta daude, eta 
ehunka txerri har ditzakete 
bata bestean alboan. 
2019ko aBendUa / aRaGoi
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ainhoa etxaide 

Krisitik irteteko gure 
gidoia idatzi eta horren alde 

borrokatu behar dugu”

nola ari zara bizitzen aste hauek?
Antsietate handiz eta oso amorratua. 
Berehala etorri zitzaizkidan burura 
2008tik aurrera bizitakoak. Gatza, orain-
dik itxi gabeko zaurietan. Amorrua sen-
titzen dut batzuek etxeko lau pareten 
artean itxi gaituztelako, euren interesak 
askatasun osoz babesten eta borroka-
tzen dituzten bitartean. Ez gaude isilik, 
sareetatik, leihoetatik eta balkoietatik 
kritikatzen eta salatzen ari gara. Sindi-
katuak ari dira, ahal den neurrian. Baina 
ongi dakite horrela ez dugula botereari 
aurre egiteko gaitasunik.

zein agertoki irudikatzen duzu 
alarma egoera eta konfinamendua 
amaitzen direnerako?
Lan merkatuan ondorioak nabarmenak 
izango dira eta aurrekontuak berregin-
go dituzte. Esango digute diru iturriak 
txikitu direnez soldata, zerbitzu edota 
prestazio bidez iritsiko zaiguna askoz 
ere urriagoa izango dela. Krisiaren on-

dorioz, diote, baina egiten diren poli-
tiken emaitzak dira. Politikak aldatzen 
badira, emaitzak ere bai. Egiten uzten 
badiegu krisia langileok ordainduko 
dugu, eta botere ekonomikoak aukera 
paregabea izango du bere interesetan 
sakontzeko.

Espainiako bankuak BPgaren 
%6,6 eta %13,6ra arteko jaitsiera 
aurreikusten du 2020rako, eta 
%18,3 eta %21,7 arteko langabezia 
tasa. Frantziako Bankuak BPgren 
%6ko hondoratzea aurreikusten du 
urtarrila eta martxoa artean.
Koronabirusa agertu aurretik ekonomia 
moteltzen ari zen, BPGren jaitsiera po-
siblea zenbatekoa izango zen eztabaida-
tzen ari ziren, krisi hotsak biderkatzen. 
Orain, gutxi batzuentzat oso oparoa den 
eredu ekonomikoaren ibilbidea eten egin 
da tarte batez, eta egoera tamalgarrian 
utziko gaitu denak. BPG asko jaitsiko da, 
baina zergatik jarri arreta hor? Zegoe-

naz, dagoenaz eta ekonomia berreraiki 
behar dela esaten dugunean irudikatzen 
dugunaz gure argazki propioa egin behar 
dugu. Krisitik irteteko gure gidoia idatzi 
eta horren alde borrokatu behar dugu.

Enplegu merkatuari dagokionez, zein 
egoera espero duzu Euskal herrian?
Enplegu asko suntsitu da eta suntsituko 
da enpresek hori erabaki dutelako, haien 
errentagarritasuna irizpide bakarra dela 
ulertuta. Legeak eskuetan egingo dute, ba-
bes eta laguntza instituzional osoarekin.

Krisiaren aurrean zer zaintzen eta ba-
besten den da kontua. Enplegu gutxiago 
suntsituko da irabaziak dituzten enpre-
setan kaleratzeak debekatzen badituzte, 
gertuko ekonomia berpizteko eta sendo-
tzeko politika errealak eta eraginkorrak 
egiten badituzte. Enplegua sortuko da 
zaintzarako sistema publiko bat eraiki-
tzeko erabakia hartzen bada. Zerbitzu 
publikoak indartzen badira. Lanorduak 
murrizten eta berrantolatzen badira.

ainhoa etxaide amorrortu LaBeko militantea eta sindikatuaren eskola 
feministako arduraduna da. amorruz bizi du koronabirusa baliatuta 

botereak abiatu duen erasoaldia, 2008ko krisiaren ondorioak oso presente 
baititu. arrazoia ezkerrarena dela dio, baina botere kontua dela hau eta 
momentuz ez dagoela herritarren eskuetan. datorkiguna “ikaragarria” 
izan daiteke, ohartarazten du, baina, borrokatuz, boterearen agenda 

oztopatzeko eta alternatibak garatzeko aukerak daudela sinetsita dago.

  ZiGor oleaGa     hodei torres
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Eta ordaindu gabeko lanen eremuan?
Merkantilizatu dituzten espazioetan 
gaizki, eta arautu gabekoetan are oke-
rrago. Etxeko langileak eskubiderik gabe 
sartu dira krisi honetan eta asko kale go-
rrian geratu dira, paperik gabe askotan, 
inolako babesik gabe. Zahar egoitzetan, 
etxez etxeko zerbitzu edota garbiketa 
enpresa askotan baino segurtasun neu-
rri gehiago dituzte industriako hainbat 
enpresatan. Zerbitzu hauei baino balio 
gehiago ematen zaio AHTari edo Bilboko 
Supersur errepide zatiari. Eta hor daude 
ondorioak. Emakume asko gaixotu da eta 
egin diren salaketek ez dute beste borro-
ka batzuen oihartzunik lortu.

Jendarteko zein sektore izango dira 
kaltetuenak? gure belaunaldiak ikusi 
ez dituen pobrezia eta bazterketa 
mailak ikusiko ditugu?
Konfinatu gaituzte eta politika bera apli-
katuz ezberdintasunak areagotu dituzte. 
Etxeak eta familiak ez dira espazio se-
guruak indarkeria matxista bizi dute-
nentzat. Aurrezkiei esker bizitzea ez da 
aukera bat soldata oinarrizko premiak 
asetzen agortu dutenentzat. Etxegabeak 
ezin dira konfinatu. Berdin zaie. Eraba-
kiren bat hartu da, presioen ondorioz, 
baina fundamentuzko ezer ere ez.

Ez dago pobreziari buelta ematerik 
eskubide sozialen iturria enplegua bada 
eta politika sozialak jarduera ekonomiko 
kapitalistaren araberakoak badira. Pre-
karietatea eta bazterketa soziala derri-
gor handituko dira oinarrizko bizi pre-
miak merkatuan erosi behar badira. Ez 
baitira publikotik ziurtatzen, etxebizitza 
bereziki. Egoera horiek ez dira krisiaren 
ondorioak, ereduaren emaitza logikoa 
baizik.

Enpresa txiki eta autonomo asko 
desagertu daitezke, handien 
probetxurako.
Lehiakortasunaren izenean egin dituz-
te politika ekonomiko guzti-guztiak, eta 
gure oinarrizko egitura ekonomikoa izan 
behar duen gertuko ekonomiak –enpre-
sa txikiak, autonomoak...– ez du inolako 
aukerarik enpresa handiekin lehiatzeko. 
Komertzio txikia itxirik dago Amazon 
eta antzekoek negozioa egiten duten bi-
tartean. Edo negozioa egin dezaten. Han-
diak txikia jango badu, sarraskia ikaraga-
rria izango da.

Baina badago zer egin: jarduera eko-
nomikoaren etete partzialetik erato-
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rritako zorrak kendu, jarduera berres-
kuratzeko laguntzak eman, enpresa 
bakoitzaren errealitatearen araberako 
neurriak ezarri, enplegua mantentzen 
dela ziurtatu laguntzak ematerakoan...

Botere guneetatik irteera keynesiar 
eta ‘sozialago’ baten aldeko ahotsak 
ere entzuten dira: marshall plan 
berri bat Europan, gutxieneko 
errenta unibertsala syllicon Valleyko 
zenbait gururen ahotsetan...
2008an sistema finantzarioaren kontrola 
zorroztu behar zela entzun genuen. Ba-
daude eredu soziala indartu behar dela 
aldarrikatzen dutenak, kapitalismo ber-
dea posiblea dela pentsatzen duenik eta 
M8an benetako berdintasuna ezarriko 
duen feminismo liberala aldarrikatzen 
duenik ere. Sistema betikotzeko molda-
ketak lirateke. Hor ez dago alternatibarik.

Dena den, uste dut badagoela zer ez-
tabaidatu. Ez ditzagun lorpen errefor-
mistak baztertu, gutako batzuk neurri 
horiek gabe bizi gaitezkeelako. Politika 
sozialak herritar askoren bizi 
aukera bakarra dira. Bata 
edo bestea dikotomian 
zangotrabatu beharrean, 
alternatibek behar du-
ten trantsizio proze-
suaren eztabaidan sa-
kondu behar dugula 
uste dut.

EaJ zer posiziotan 
ikusten duzu?
EAJn ez da inolako sentsibili-
tate sozialik antzematen, oso esan-
guratsua da. Kontrakoa: aipatzen diren 
neurri edo politika batzuk EAJk zuzen-
dutako gobernuek ezarri zituzten –Diru 

Sarrerak Bermatzeko Errenta, kasu– eta 
orain horiek deuseztatzea da Jaurlari-
tzaren helburua. Ez dut uste lehengo eta 
gaurko EAJ denik aldea. Garai bateko ga-

raipen sozialak dira, behartuta 
hartu zituzten neurriak. Pasa 

den krisian asko suntsitu 
zuten eta oraingoan bide 
beretik doaz.

zaldibargo krisitik 
gentozen, krisi honen 
kudeaketan hainbat 

polemika piztu dira... 
EaJren kudeatzaile 

onaren mitoan arrakalarik 
ikusten duzu?

Bakoitzaren proiektuak eta balioak 
eguneroko erabakietan antzematen di-
rela ikusi genuen Zaldibarren. EAJk za-
borrak kudeatzeko sistemaren eta bere 
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EAJk pasa den 
krisian asko suntsitu 
zuen eta oraingoan 
bide beretik doaz”
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atzean dauden interes eta enpresen alde 
egin zuen hasieratik, langileei eta fami-
liei bizkarra emanez, eta herriari infor-
mazioa ukatuz. Baina Zaldibarkoa ez 
da kudeaketa kontua bakarrik. Zabor 
gehiegi sortzen da eta sortzen dugu. Ez-
tabaida sisteman eta bere ondorioetan 
kokatzen dugun neurrian galdu egiten 
du indarra EAJren kudeatzaile hobere-
naren irudiak.

Krisi honetan ere estatuek 
protagonismo eta eskumen handiak 
hartu dituzte nazioarte mailan, 
eta barne mailan zentralismoa 
eta militarizazioa indartu 
dituzte... Estaturik gabeko 
nazioentzako zer 
ondorio izango du 
horrek?
Aurreko krisian neu-
rri ekonomikoz mo-
zorrotutako errefor-
ma politiko oso bat 
inposatu ziguten, 
guztiz zentraliza-
tzailea, oso unifor-
matzailea. Egin ziren 
erreformekin kudea-
tuko dute krisi hau, atze-
tik zetorren joera indartuz. 
Madrilek erabakiko du lan arloan, 
arlo sozialean, aurrekontu politikan... 
Nafarroa eta EAEko gobernuen oniri-
tziarekin.

Azken asteek aztertzeko eta ezta-
baidatzeko asko eman dute. Estatu bat 
edukitzearen premia. Estatu ereduaren 
gogoetak duen garrantzia. Espainiako 
Estatuak errepresioa eta militarizazioa 
bere ADNan duela erakutsi du berriro. 
Gobernantza ereduen auzia ere azalara-
zi da: zein da udal erakundeen papera, 
zergatik ez da krisiaren kudeaketa le-
kuan lekuko planetan oinarritzen, zer-
gatik ez dugu erabakietan parte har-
tzeko inolako aukerarik herritarrok eta 
eragileok... Herri bezala egiten baditugu 
gogoeta hauek, baliagarriak diren eran-
tzunak bilatuz eta adostasun zabalak 
eraikiz, Estatuetatik kentzen diguten 
bizitza eta arnasa emango diogu Euskal 
Herriari.

Ezkerrera eta herrigintzara begirada 
bideratuz: zeintzuk dira erronka 
nagusiak eta zeintzuk horiei 
erantzuteko bideak?
Urgentzia sozialei erantzuteko Pobrezia 
0 plana: funtsezko zerbitzu eta presta-

zio publikoak eta unibertsalak ziurta-
tzea, bizi ahal izateko oinarrizko gauzak 
(ura, argia...) nazionalizatzea; politika 
horiek guzti-guztiengana iristen direla 
ziurtatzea.

Zaintzarako sistema publikoaren al-
deko borroka agenden lehen lerroan 
jarri behar dugu. Zaintza lanak berran-
tolatzeko eskakizuna proposamen po-
litiko bihurtuz, borroka bide oso bat 
antolatuz.

Eta noski, ezinbestez borrokatu 
beharko dugu enpleguaren suntsiketa-
ren kontra, lana eta aberastasuna bana-
tzea eskatuz, borroka gaur daukagun en-

pleguaren defentsara mugatu gabe. 
Bizitzak hobetu nahi baditu-

gu, lana barra-barra dago 
guztientzat. Gure bizi-

tzak, herria, hizkuntza 
eta kultura zaintzeko 
eta elikatzeko lan 
asko egin behar da. 
Nola antolatu, nola 
ordaindu, nola lortu 
eskubideekin egitea 

eta eskubide iturri 
izatea?  

Eta zein osasun 
egoeratan ikusten 

duzu ezkerra horri guztiari 
aurre egiteko? herritarrentzako 
alternatiba sinesgarriak eta  
sendoak dituela uste duzu?
Alternatibak sinesgarri egiten ditugu 
edukiz betetzen ditugunean. ‘Biziga-
rriak diren bizitzak’ aldarrikatzen ditu-
gu. Zer da hori? Ze aldatu behar da arlo 
ekonomiko, politiko eta sozialean 
guzti-guztion bizitzak biziga-
rriak izateko? Hori lortze-
ko zertan aldatu behar 
da ezkerraren estrate-
gia, zertan aldatuko 
gara maila pertsona-
lean?

Eta sendoak izango 
dira egoera iraultze-
ko bidean baliagarriak 
badira.  Herriak bere 
egiten dituen neurrian 
lortuko dugu ezkerra eta 
ezkerretik egiten diren alter-
natibak sendotzea. Mobilizazio ziklo 
berria indartzen ari zela bidali gaituz-
te etxera. Bide hori berreskuratu eta 
errotu behar dugu euskal langileen 
artean, herrietan eta auzoetan. Baz-
terrean dauden kolektibo eta sekto-

reetara iristen den bidea izango dela 
ziurtatuz.

Eskubide sozialen Kartak 
greba deitu zuen urte hasieran, 
sindikatuek “udazken gorria” 
iragarri zuten... konfrontazioak zer 
paper jokatu behar du aro berri 
honetan?
Konfrontazioa izango da inposatu nahi 
diguten normalitate berriaren gainetik 
alternatibei bidea emango diena. Fun-
tsezko jarduerak eteteko auzian sindi-
katuak eta patronala aurrez aurre ikusi 
genituen. Disputa hori ezinbestekoa da 
normalak ez diren politika basatiak in-
posatzen dizkigutenean normalitatea ez 
dadin egonkortu.

Karta soziala aliantza markoa da po-
litikak aldatuko dituen konfrontazioa 
adosteko, antolatzeko eta herriratze-
ko. Bere papera baldintzak sortzea da, 
Euskal Herriak behar duen eraldaketa 
edukiz betetzea, prozesua borroka so-
zialarekin hauspotzea eta elikatzea, eta 
instituzioen aurrean ahots propioz ari-
tzeko aukera ematea sektore sozialei. 
Hori guztia behar beharrezkoa izango da 
krisi honetan ere, nola egin da erronka.

lurrikara baten erdian gaude, 
zaila ematen du ziurtasunak eta 
erantzun argiak izatea... ziurtasunik 
gabe saiatzeko eta arriskatzeko 
garaia da?
Gertatuko dena idatzia dagoela eta mu-
giezina dela sinetsiz gero, ziurra da ahal 
duten guztia kenduko digutela. Ziurta-
sunen arabera jokatzen badugu irabaz-

teko gutxi dugu. Arrazoia gurea da. 
Baina hori ez da nahikoa, hau 

botere kontua da eta bote-
rea eurek daukate.

2008an agenda neo-
liberala gure gainetik 
pasa zen, asko borro-
katu arren. Baina Al-
ternatiben Herriak 
erakutsi zuen Euskal 

Herrian badagoela es-
pazio sozial, sindikal eta 

politiko bat alternatibei 
bizitza eta ibilbidea ema-

teko, egin genuen borrokaren 
emaitzetako bat hori da zalantzarik 
gabe. Baldintzetan gaude gure gidoia 
idazteko, eta anbizioarekin borrokatuz 
gero botere ekonomikoaren asmoak he-
rri harresi sendo batekin topatuko dire-
la sinesten dut. 

biharamunari so І 31

Arrazoia gurea da. 
Baina hori ez da 

nahikoa, hau botere 
kontua da eta boterea 

eurek daukate”

Alternatibak sinesgarri 
egiten ditugu edukiz 
betetzen ditugunean. 

‘Bizigarriak diren bizitzak’ 
aldarrikatzen ditugu. 

Zer da hori?”
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ZAHAR EGOITZAK OSASUN KRISIAN

  onintZa irureta aZkune       dani blanCo

Bizkaian 378 eguneko greba. Gipuzkoan 243. greba 
egunean lanera itzuli ziren, CoVid-19ak dena hankaz gora 
jarri zuelako. egoitzetako langileek urteak daramatzate 
lan baldintza kaskarrak salatzen eta egoiliarrak 
ondo zaintzeko baliabideak behar dituztela esaten. 
konbentzituta zeuden ez zebilen zaintza sistema argitara 
aterako zuela birusak. aurreikusi zitekeena gertatu omen 
da: baliabide nahikorik ezean egoiliarrak eta langileak 
kutsatuta, 600dik gora egoiliar hil dira hego euskal herrian 
eta Gasteizko Caser egoitzan lehen langilea zendu da.

Birusak 
ipurdi bistan 
jarri du 
zaintza 
sistema

Aspertu arte entzun dugu osa-
sun krisi honetan ahulenak eta 
gehien babestu beharrekoak 
adinekoak direla. Beste kontu 

bat da esanek eta ekintzek bat egiten 
duten. ELA sindikatuak azken urteo-
tako bi greba luzeenetarikoak lideratu 
ditu Bizkaian eta Gipuzkoan. Yolanda 
Rovira eta Txomin Lasa egoitzako lan-
gile eta sindikatuko arduradun dira, 
hurrenez hurren, eta ondoko orrial-
deetan kontatu digutenaren arabera, ez 

datoz bat zaharrenganako babes hitzak 
eta egoitzetako kudeaketa. Egoiliarren 
senideak berriz, bakarrik sentitu dira, 
triste eta kezkatuta ezin dituztelako 
bisitatu, eta haserre, egoitzen kudea-
tzaile zuzen diren enpresak eta ardu-
radun nagusi diren foru aldundiak era-
ginkortasunez eta gardentasunez aritu 
ez direlako. 

Neurriak hartzen gaizki eta berandu 
ibili direla diote langileek eta senideek. 
Ondorio batzuk neurgarriak dira. Zi-

frak beti dira hotzak, baina laguntzen 
dute panoramari tamaina hartzen. On-
doren azalduko ditugun datuak api-
rilaren 23 bueltakoak dira. Kopuruak 
gora egingo zuen ordutik, zoritxarrez. 
Hego Euskal Herrian 1.525 pertsona hil 
dira eta horietatik 627 zahar etxeeta-
ko egoiliarrak dira (guztiaren %41,1). 
Herrialdeka alderaketa eginez gero, 
Araban 325 herritar hil dira eta 142 
(%43,69) dira egoiliarrak. Bizkaian 
579 dira hildakoak eta 157 (%27,1) 
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egoitzetako erabiltzaileak. Gipuzkoan 
220 hil dira eta 146 (%66,36) dira ho-
rien artean egoiliarrak. Nafarroan be-
rriz, 401 hildakoetatik 182 (%45,38) 
bizi ziren egoitzetan. Birusari aurre 
egiteko lanik handiena adin talde ho-
nek izango zuela bagenekien, eta agian, 
bateren batek pentsa dezake datuok ez 
direla hain aztoragarriak. Beste datu 
bat: positibo guztien %15 baino gutxia-
go dago egoitzetan. Deigarria da he-
riotzak egoitza batzuetan pilatu direla 

eta beste batzuetan koronabirusa ia 
agertu ere ez dela egin. Zirrikitua aur-
kitu duen tokietan sarraskia eragin du; 
senideen eta langileen iritziz, gelditu 
ez, baina geldotu zitekeen egoera bare-
tzeko neurriak ez direlako hartu. Beste 
egoitza batzuetan gauza bera gertatze-
ko arriskua dagoela uste dute.

ELA sindikatuak zortzi demanda 
jarri ditu langileen osasuna eta se-
gurtasuna babesteko neurriak hartu 
ez direlako. Gipuzkoan Ordiziako San 

Jose, Tolosako Iurreamendi eta Zuma-
rragako Argixao egoitzak kudeatzen 
dituzten enpresei eta Foru Aldundiari 
jarri zizkieten demandak eta Bizkaian 
Barakaldoko Miranda Fundazioari eta 
Sanitasi, Bilboko Gurena Txurdinagari, 
Arrigorriagako Arandiari eta Ermuko 
Abeletxeri. Epaitegiek arrazoia eman 
die zortzitik zazpi egoitzetan. LAB sin-
dikatuak EAEko Osasun Sailari hainbat 
egoitzatan zuzenean esku hartzeko es-
karia egin dio egoera larriaz jabetuta. 
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Handia da Miranda Fundazioa egoi-
tza. 230 egoiliarrentzako tokia 
dauka eta 200 inguru langile ari 

dira beharrean. ELA sindikatuak Bizkai-
ko beste lau egoitzatan bezala, hemen ere 
demanda jarri zuen osasuna eta segur-
tasuna babesteko neurriak ez zirelako 
hartzen. Baldintza kaskarretan lan egiten 
duten emakumeak (gehienak hala bai-
tira) direla dio Rovirak, eta COVID-19ak 
dena azalera atera duela: “COVIDak gau-
za asko kendu dizkigu, baina bat eman 
digu; inork ezin du esan zaintza sistema 
honek funtzionatzen duenik”.

zuzendarIaren kalkulu krudela
Lan handia dute egoitzan, egoera arrun-
tean baino handiagoa. Hala ere, lan-
gileen bajak ez dira ari ordezkatzen. 
Eusko Jaurlaritzak ezarritako ratioak 
(hainbeste langile hainbeste egoiliarre-
ko) betetzen dituzte, eta beraz, hain-
bat langile kontratatu badute ere, bajak 
betetzeko adina ez. Osasun krisiaren 
hasieran hala esan omen zien zuzen-
dariak langileei: “Ez zaitezte kezkatu, 
orain hainbat hildako izango dira eta 
berririk ezin dugu onartu egoera berezi 
honetan”. Martxoaren 1etik 30 bat hil 

dira eta Rovirak onartzen du egoiliar de-
zente gutxiago dutela zaintzeko. Baina 
haserre dio: “Hildakoak aurreikusi eta 
lasaiago ibiliko garela esatea gogorra 
da gero!”.  

Bajak, uste BaIno gutxIago
Rovirak baja gehiago espero zituen, 
nonbait. 200 langileko taldetik 50 bat 
bajan daude eta horietatik erdiek dute 
zerikusia osasun krisiarekin, alegia, 
25 horien artean daude positibo eman 
dutenak, kutsatzeko arriskuan egon di-
relako bakartuta daudenak eta arris-
ku taldeetakoak direlako sendagileek 
baja eman dietenak. Elkarrizketa egin 
dugunean (apirilak 23) langile guztiei 
egitekoak ziren testak egin gabe zeuden. 
Testak egindakoan baja gehiago egoteko 
arriskua zegoela zioen. Zuzendariak ere 
horixe zuen kezka: “Testen kontuare-
kin kezkatuta dago, zeren dio langileen 
ehuneko handi batek baja hartzen badu 
positibo eman duelako, ea nola moldatu 
behar duen. Aurpegian egoera lehertu 
baino askoz lehenago neurriak hartzeko 
aukera izan zuen, iragarria zegoen hau, 
ez genuen gelditzea lortuko, baina bai 
geldotzea”. 

Bost mInutu BehIntzat 
hIl-hurren dIrenekIn
Gaixoak zaindu behar dira, batzuk 
hil-hurren daudelako eta beste batzuk 
hain larri egon gabe ere koronabirusak 
jota daudelako. Senideek ez dute baime-
nik barrura sartzeko eta langileak dira 
egoiliarrekin dauden bakarrak. Ardura 
sentitzen dute: “Bost minutuz bada ere 
hil-hurren direnei eskutik heldu behar 
diegu, norbaitek egon behar du haien 
ondoan. Beste batzuk ez daude hain la-
rri, baina gaixo daude eta haiek ere arre-
ta handiagoa behar dute”. 

zenBat hIl ote dIra 
koronaBIrusak kutsatuta?
Buruz ari da Rovira: 35 bat hildako eta 
40 positibo egoiliarren artean. 35ak ez 
dira hil birusak jota, baina Rovirak uste 
du esaten duten kopurua baino handia-
goa dela egoitzetan COVID-19ak jota hil-

dakoena. Orain testak egiten ari direla 
dio, baina lehenago halakorik ez dutela 
egin eta haien aurrean ikusi dituzte hil-
tzen sintoma nabarmenak zituzten adi-
nekoak, positiboen artean agertuko ez 
direnak, testik egin ez zietelako: “Gu ez 
gara medikuak, baina sendagileak ia 200 
egoiliar artatu behar ditu eta gutako ba-
koitzak 20-30. Oso ondo ezagutzen ditu-
gu gure erabiltzaileak eta antzeman die-
gu sintomak izan dituztenei. Horregatik 
diogu birusak jotako hildakoen kopurua 
esaten dutena baino handiagoa dela”. 

txalorIk ez, esker gutunIk ere ez
Ez du uste irtenbide egokia denik lan-
gileak egoiliarrekin batera itxialdian 
egotea. Bere ustez horrek erakusten du 
zaintza zerbitzuetan gabeziak daude-
la, kudeaketa kaskarra azaleratzen da. 
Sarri esaten omen diete aparteko lan-
gileak direla eta Rovirak dio ez dutela 
apartekoak izan nahi, lana duin egiten 
duten beharginak izan nahi dute. Ez du 
haien aldeko pegatinarik edo paparre-
korik nahi, ezta txalorik ere. Bizkarreko 
zapladatxo goxoak ere soberan omen 
daude. Unai Rementeria Bizkaiko ahal-
dun nagusiak esker gutuna idatzi die: 
“Ez ditugu esker gutunak behar, orain 
gure eskura ez dauden baliabideak 
behar ditugu gure egoitzetan”. 

Barakaldon dagoen Miranda 
fundazioa egoitzako langilea da, 
baita eLa sindikatuko ordezkaria 
ere. 200 egoiliar inguruko 
egoitzan 30etik gora adineko 
hil dira martxoaren 1etik, 
batzuk CoVid-19ak kutsatuta. 
elkarrizketa egin genuenean 
40 erabiltzaile zeuden positibo 
emanda. 25 langile zeuden 
bajan birusa tarteko. Rovirak 
ez du Unai Rementeria 
diputatuaren esker gutunik 
nahi, baliabideak nahi ditu 
koronabirusari aurre egiteko.

“Ez ditugu esker gutunak nahi, 
baliabideak behar ditugu”

babes ekipoa kendu berri.
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G ipuzkoako egoitzetako ELAko ar-
duraduna da. Elkarrizketa apirila-
ren 15ean egindakoa da. Litekeena 

da esandakoren bat zahartua geratu iza-
na, osasun krisiari kolpeka erantzuten 
ari baitira gizartea, erakunde publikoak 
eta enpresak. 

gipuzkoako hiru egoitzatan demanda 
jarri duzue beharrezko neurriak ez 
hartzeagatik. ondorio gogorrenak 
horietan izan direlako ala bereziki 
toki horietan ez direlako bete 
protokoloak eta neurriak? 
Batez ere ondorioengatik. Hasieratik 
tranpa egin dute, batik bat protokoloei 
dagokienez. Protokoloak egin ziren kon-
tuan hartuta, batez ere, materiala falta 
zela. Protokoloak ez ziren prestatu pen-
tsatuta langileen eta erabiltzaileen segur-
tasuna eta osasuna bermatzea zela hel-
burua. Hiru egoitzetan ikusi da egindako 
guztia ez dela nahikoa izan. Neurriek ez 
dute ezertarako balio izan, eta ondorioak 
oso larriak dira, dramatikoak, hildakoak 
daude. Zori kontua izan da. Birusa sartu 
den egoitzetan sarraskia gertatu da eta 
beste batzuetan ez da agertu birusa. Neu-
rriak antzekoak dira batean eta bestean, 
ez dute balio izan.

osakidetzak zuzenean egoitzetan 
esku hartzea eskatu duzue. Ez 
da logikoagoa gaixoak ospitalera 
eramatea? adinekoak ospitalera 
eramatea saihestu da oheak ez 
betetzearren?
Irakurketa sakonagoa izan daiteke. Birusa 
etorri baino lehen ere esaten genuen: ta-
malez zahar egoitzetan dauden pertsonen 
bizitzek, bizimoduak, eta etorkizunak ez 
dute gainerako jendartearenak bezain-
besteko balioa. Tamalez, instituzioek eta 
enpresek onartzen dute horrelako egoera 
batean hainbat hildako egon daitezkeela 
egoitza batean eta hori onartzea oso la-
rria da. Bat dator greban eta urte hauetan 
guztietan salatu dugunarekin: zergatik 
egoitzetan daudenen bizitzak ez du ber-
din balio? Zure hipotesia ildo beretik doa. 
Instituzioek eta enpresek, behintzat, nor-
maltzat hartzen dute horrelako egoera 

batean egoitzetan batzuk hiltzea. Egoilia-
rrak azkenak dira eta nabaritzen da orain 
esaten ari garen gauza hauetan.

gipuzkoan hildakoen %70 egoiliarrak 
izan dira tarte batzuetan. zifra 
deigarria. 
Eta gainera seguru nago datu horiek ez 
daudela osatuta, ziurrenik hildakoak 
gehiago izango ziren. Horrek adierazten 
digu zein gaizki egin diren gauzak egoi-
tzetan Gipuzkoan. Etengabe elkar ukitzen 
dute lan honetan eta badakigu egoiliarrak 
zein egoera ahulean egoten diren. Neurri 
guzti-guztiak ez hartuz gero, bagenekien 
horrela egongo ginela. Gainera, abantaila 
genuen, Gasteizko eta Madrilgo gertaerak 
ezagutu genituelako. Orduan Gipuzkoan 
ez zegoen positiborik egoitzetan. Hasie-
ratik beharrezko neurriak hartu izan ba-
lira, ez ginateke egoera honetan egongo, 
hildakoak izango ziren, baina birusaren 
eragina txikiagoa izango zen.

langile batzuk egoiliarrekin batera 
itxi dira egoitzan. Borondatez 
hartutako neurri horiek dira 
irtenbidea?
Ez. Erabat errespetatzen dugu langileek 
hartutako erabakia, baina sindikatu ga-
ren neurrian uste dugu hori ez dela ir-
tenbidea. Txalogarria izan daiteke, baina 

arriskutsua da bide hori hartzea batez ere 
sektore soziosanitarioan edo sanitarioan. 
Jendartearekin zuzenean lana egiten du-
ten sektoreetan sistemak beti baliatu izan 
du langile horiek duten borondatezko 
lanaren kutsua, zaintzen dituzten per-
tsonekiko duten betebeharra. Ezaugarri 
horrek, beste arrazoi batzuekin batera, 
eragin du lan baldintza hain kaskarrak 
izatea sektore honetan. Sektore honetako 
langileek asko maite dute beren lana, bai-
na profesionalak dira. 

osasun krisia lehertu zenean 243 
greba egun zeramatzaten langileek. 
orduan aldarrikatu eta salatutako 
guztia gainazalera atera al da orain? 
Sektorea antolatzen duen sistema muga
-mugan zegoen eta koronabirusa muga 
hausteko azken ukitua izan da. Hainbeste 
urtean salatzen aritu garena agerian gel-
ditu da. Esaten ari ginen nahikoa langile 
ez zegoela egoitzetan, lan kargak handie-
giak zirela; esaten ari ginen bitartekoak ez 
zirela egokiak; horrelako egoera baterako 
ez geundela prestatuta, zeren ez da lehe-
nengo aldia halako egoera batean gau-
dela, jendartean ez dute halako eraginik 
izan, baina egoitzetan birusak lehen ere 
izan ditugu. 

Espero dugu jendarteari, elite politi-
koari eta enpresei txipa aldatzea. 

“Instituzioek eta enpresek onartzen dute 
hildakoak egon daitezkeela egoitzetan”
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  miel a. elustondo     Zaldi ero

Lehen eta bigarren hizkuntzen jabe-
kuntzak ditu ikergai Hanburgoko 
Unibertsitateko Jurgen M. Meisel 

(1944, Heilbronn, Alemania) irakasleak. 
Aspaldi du Euskal Herriarekin lotura egi-
na, hemengo haurren elebitasun proze-
suaz arduraturik, eta gurean da noiznahi, 
bateko jardunaldi eta besteko biltzar, 
elebitasunaz ez ezik eleaniztasunaz go-
goetan. Azkena, UEUren eta Elebilaben  
ikastaroan gertatu ginen Meiselekin, 
orain hilabete batzuk.

zertan gertatu 
zitzaizuen argigarri 
haur euskaldunen 
ikerketa?
Artean 70eko hamar-
kadan esaten zen haur 
elebidunek nahaste 
fase bat igarotzen zu-
tela. 80ko hamarkadako 
zenbait ikerketak –hala 
gure lanek nola beste zenbait 
ikerlarik egindakoek–, hori ez 
zela egia erakusten zuten. Agerian de-
nez, elebidunek noiznahi aldatzen dute 
hizkuntza; baita esaldi beraren barruan 
ere. Normala da. Elebakarraren kasuan, 
berriz, ezinezkoa da hori. Elebiduna hiz-
kuntza batetik bestera jauzika ibiltzeak 

ez du esan nahi, hala ere, hizkuntzak be-
reizten ez dituela, ezpada komunikazio 
estrategia jakin bat baliatzen duela! Urte 
eta erdiko haurrak ere horretarako gauza 
dira, bi hizkuntzetako osagaiak baliatzen 
dituzte enuntziatu berean, baina ez dute 
horrelakorik egiten haien aurrean dagoen 
pertsonak bi hizkuntzak ez dakizkienean. 

zer ondorio segitzen da hortik?
Haurrak eragozpenik gabe jabetzen 

direla bi hizkuntzaz, zeinahi 
direla ere. Ikusia zuen hori 

lankide batek Kanadan 
frantsesa eta ingelesa-
rekin, baita beste batek 
ere irlandesa-ingele-
sarekin. Guk, alema-
na-frantsesarekin… 
Baina beti, hizkuntza 

berdintsuak ziren, zuz-
tar berekoak. Horrega-

tik jo genuen bi hizkuntza 
zeharo ezberdinak ziren ka-

sua ikertzera. 

Eta, emaitza…
Gauza bera dela, haurrek berdin ikas-
ten dituztela jokoan diren bi hizkuntzak, 
hauen arteko kontrastea txikia izan, 
nahiz handia.

Elebitasun guztiak berdinak al dira?
Bai.

zalantzarik gabe esan diguzu.
Bai. Haurrentzat, jaiotzatik, ez dago hiz-
kuntza zailik, hizkuntza guztiak berdi-
nak dira horretan. Joan deneko 30 ur-
tean asko ugaritu dira ikerketak batean 
eta bestean. Gogoan dut inuiten finlan-
dierari buruzko ikerlana, adibidez, eta 
beti bat eta bera da emaitza: haurrak ha-
siera beretik dira hizkuntzak ezberdin-
tzeko gai. Gaur egun, askoz ere ikerketa 
zorrotzagoak egiteko gai gara, eta bada-
kigu, esate baterako, jaio eta astebetera 
ere haurrak diferente erreakzionatzen 
duela hizkuntza batean eta bestean. Zer-
gatik? Jaio aurretik ere, umetokian ber-
tan entzuten duelako. Ez dute ulertzen, 
baina umetokiko haurraren sistema fo-
nologikoak aditzen dituen bi hizkuntzak 
bereizten ditu. 

Elebitasunaz ari gara, baina 
eleaniztasuna da oraingo eguneko 
gorabehera: zenbat hizkuntza 
beregana litzake haurrak aldi 
berean?
Zaila da horri erantzutea. Gure sistema 
kognitiboak ez luke mugarik, nik daki-
dala, bederen, baina nekez eman nezake 

hainbat uste ustelak direla esatera dator jurgen Meisel. irakurle 
askok pentsatuko du jada gaindituak ditugula halakoak, baina 
gutxien espero dugunaren ahotik entzungo ditugu. haurrak bi 
hizkuntzaz jabetzen dira eragozpenik gabe, baita hizkuntzon arteko 
desberdintasuna handia bada ere; umearentzat hizkuntza zailik ez 
dago; gizakiak kognitiboki hizkuntzak ikasteko mugarik ez du... eta segi. 

JurgEN MEisEl, hiZkuNTZAlAriA

«Estandarra ez dira 
elebakarrak, elebidunak eta 
eleaniztunak baizik»

Gure sistema 
kognitiboak hizkuntzak 

ikasteko mugarik ez luke, 
nik dakidala, bederen, 

baina nekez eman 
dezaket frogarik”
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frogarik. Hala ere, bada muga praktiko-
rik: esposizio denbora. Esposizio den-
bora bat behar da. Zorigaitzez, ez naiz 
esposizio horren muga zehazteko gai, 
horixe lantzen ari baikara oraintxe. Eta, 
badiotsut, zaila da hori jakitea. Badira 
zenbait ikerlan haur elebakarren ingu-
ruan, eta haur batzuetatik besteetara, 
hamar punturen aldea ere badago espo-
sizioari dagokionean. Alegia, guraso ba-
tzuek beste batzuek baino hamar halako 
hitz egiten dute beren haurrekin. Nola 
definitu, beraz, zein den araua, zenbate-
koa behar duen esposizio horrek?

oraintxe, gai horixe ikertzen ari 
zaretela esan diguzu...
Bai… Esposizioari dagokionean, bi hiz-
kuntza baldin badira jokoan, %50eko 
denbora dutela biek ere, ez dago arazo-
rik. Esposizioa %30ekoa denean, hau 
da, jokoan hiru hizkuntza diren kasuan, 
esposizio ehuneko hori ere aski luke 
haurrak, hizkuntza horiez ama-hizkun-
tza balitu bezala jabetzeko. Uste dut es-
posizioaren muga %20-25ekoa izan li-
tekeela. Hori baino esposizio txikiagoa 
izanez gero, ikusi egin behar! Eta, bestal-
de, haur batzuetatik besteetara ere bada 
aski diferentziarik. Batzuek errazago eta 
azkarrago ikasten dute beste batzuek 
baino, nahiz eta denak ere ongi hitz egi-
tera iristen diren.

hortaz, hiru hizkuntza batera bai, lau 
hizkuntza gehiegi litzateke.
Muga hor dagoela ematen du. Esposizio 
denbora da arazoa, ez haurraren gaita-
suna, ezen badirudi gure sistema kog-
nitiboak ez duela mugarik. Badira hogei 
hizkuntza hitz egiten dituzten pertso-
nak. Ez dakit hizkuntza guztietan ongi 
hitz egingo duten…

zer ekarri egin dio haur euskaldunen 
gaineko ikerketak hizkuntza 
jabekuntzari?
Euskarak erakutsi digu hizkuntza ez in-
doeuroparra izateak ez dakarrela elebi-
tasun arazorik. Hizkuntza guztiak berdi-
nak dira, eta ondorio horretara iristea ez 
da debaldekoa, oso garrantzizkoa baizik. 
Besterik da gramatikaz, morfologiaz edo 
bestez ari bagara, euskara hizkuntza in-
doeuroparrak ez bezalakoa baita, aditz 
sistema konplexu horri dagokionean be-
deren.
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aditz sistema konplexua da 
euskararena? Usteko nuen oso zela 
erraza!
Erraza, euskaldunarentzat! Konplexua, 
niretzat! Saiatu nintzen ikasten, baina 
ezinezkoa gertatu zitzaidan: aditzaren, 
subjektuaren eta objektu zuzenaren 
edota zeharkakoaren arteko komunzta-
dura hori, izan ere! Ezin izan nuen ikasi. 
Aldiz, haur euskaldunek ez dute pro-
blemarik. Marijo Ezeizabarrenak badu 
ikerketa interesgarririk horri dagokio-
nean.

hizkuntzaren jabekuntzari buruzko 
ikerketei behar besteko garrantzia 
ez zaiela aitortzen aditua diet 
han-hemengo ikerlariei.
Ados naiz kexu horrekin. Hara, mun-
duan, gizon-emakume gehienak elebi-
dunak dira, Unescoren definizioaren 
arabera, bi hizkuntza erabiltzen dituzte 
egunerokoan. Psikolinguistikan ari di-
ren lankideek ere horixe esaten digute, 
alegia, mundukoak elebakarrak bagina 
bezala hitz egiten dela bazterretan. Us-
tea aldatzen ari da, dena den. Oraingo 
egunean, duela hogei urte baino hobeto 
gaude uste horri dagokionean. Linguis-
tarekin hitz egin, psikologoarekin hitz 
egin, eta denek onartuko dizute elebi-
tasunaren garrantzia, baina, egiaz, ez 
dute horren arabera jokatzen. Badio-
tsut, dena den, gauzak aldatzen ari dira. 

hemendik atzera, geroan, nondik 
eta nora jo beharko lukete 
hizkuntzaren gaineko ikerketek  
zure ustez?
Esate baterako, hizkuntzaren esposi-
zioaren input hori ikertu beharko luke. 
Elebitasunari buruzko ikerketetan ere 
politikoki zuzena izan beharra nagusi-
tzen ari da. Elebakarrak hartzen dituzte 
estandartzat, baina zergatik konparatu 
behar dituzte beti gauza guztiak eleba-
karrekin? Estandarra ez dira elebaka-
rrak, elebidunak eta eleaniztunak bai-
zik. Ni, hasteko, horretan ari naiz joan 
deneko 30 artean, beren haurrentzat 
hezkuntza elebiduna nahi duten gura-
soekin lanean. Hala ere, dudatan dira 
beti, galdera berak egiten dituzte beti: 
“Ez al ditu hizkuntzak nahastuko? Ez 
al da atzean geratuko?”. Eta esan beha-
rrean zaude: “Hara, elebakarrekin alde-
ratuz gero, haur elebidunak hobeto ari 
dira, emaitza hobeak dituzte hizkuntze-
tan eta gai guztietan”. Dena dela, gaur 
egun, Europan, arazoa ez da elebitasu-
na, eleaniztasuna baizik. 

Elebitasuna lehen, eleaniztasuna 
orain?
Bai. Gurasoek egiten dizkidaten galde-
rek horixe adierazten didate: “Turkiar 
emakumea naiz, senarra errusiarra dut, 
Berlinen bizi gaituzu, alemanez jakin 
behar dute, badakit hori, baina nahi 
dugu gure seme-alabek beren aitaita-a-
mamekin beren hizkuntzetan hitz egi-
tea”. Badakite alemanez ere jakin behar 
dutela, han bizi direnez, baina baita ar-
basoen hizkuntzak ere. Hortaz, beti-be-
tiko galdera: “Zein da gutxiene-
ko esposizio denbora?”, eta 
ez dakigu galdera horri 
zuzen eta artez erantzu-
ten. Faktoreen gaineko 
ikerketa gehiago behar 
ditugu, zerk errazten 
duen hizkuntzaren 
jabekuntza, zerk zail-
tzen duen jabetze hori. 

Badakigu sistema 
kognitiboa malgu dagoe-
nean, haurtzaroan, hizkun-
tzez jabetzeko gaitasun han-
dia dugula, badakigu orain dela 30 
urte uste genuena baino askoz gauza 
gehiago egiteko gai garela. Hala ere, al-
derdi batzuk zorroztu behar ditugu. Ba-
dakigu, esaterako, adimenak ez duela 
garrantzirik, buruargiak izan edo ez, 
berdin ikas ditzakegula bi edo hiru hiz-

kuntza. Esposizio denbora da faktorea, 
nahiz eta ez dakigun gutxieneko denbo-
ra zehazten. Elebidunen kasuan ez da 
arazorik, baina eleaniztunen kasuan? 
Ikergaietako bat duzu, ezbairik gabe.

harrigarria da, eta ez da, gurasoek, 
han nahiz hemen, kezka berak 
dituzte, galdera berak beti.
Bai, eta askotan galdera horiek egiten di-
tuzten gurasoak jakinaren gainean dau-
de, badituzte galderen erantzunak, bai-

na “lagun batzuek esan digute” 
hasten direnean, orduantxe 

kito! Horretan okerrenak 
pediatrak dira. Badiru-

di sendagileek iritzi bat 
izan behar dutela ele-
bitasun gaietan. Baina 
hizkuntza jabekun-
tzaz ezer ez dakitenez, 
hizkuntza garapenari 

buruzko arazoren bat 
denean, “aldi berean bi 

hizkuntzarekin ari da eta” 
diote lehen-lehenik. Alabai-

na, hizkuntza garapenari buruzko 
arazoak berdinak dira haur elebakarre-
tan nahiz elebidunetan. Inguru elebaka-
rrean, elebitasuna planteatzen denean, 
gurasoak zalantza artean bizi dira. In-
gurua elebiduna denean, galderarik ez 
dago, euren ebidentzia propioa dute! 
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Haurrek berdin 
ikasten dituzte jokoan 
diren bi hizkuntzak, 

hauen arteko kontrastea 
txikia izan, nahiz 

handia”
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Jose Luis Zumetak badu esanahi 
berezi bat Argian. Momentu 
puntualetan egin bada ere lotu-

ra zuzena, haren estiloak, haren ko-
loreek badute zer esana hedabidea-
ren ibilbidean. Euskal kulturaren 
iruditerian ezaguna, GAUR taldeko 
sortzaileetako bat, Ez Dok Amairun 
ibilia, Mikel Laboaren azalen egilea, 
beste hamaika liburu-azal eta afixa-
ren sortzailea...  

JoxAnton Artzeren txoriak ma-
rraztu zituen Zumetak 1973an, Laino 
guzien azpitik... sasi guzien gainetik 
lanari irudia jarriz. 2002an Argia-
rentzat espresuki egindako laminan 
nolabaiteko jarraipena eman nahi 
izan zioten bi artista usurbildarrek ia 
hogeita hamar urte lehenago eginda-
ko lanari. Ordurako euskal munduan 
hain sinboliko bilakatutako Artzeren 
Txoria Txori poema oinarri hartuta 
(1969an argitaratutako Isturitzetik 
Tolosan barru liburuan aurki daite-
ke) pintatu zuen txoria. Norberak 
bere askatasun osoz bere interpre-
tazioa egiteko moduan. XXI. mende 
hasierako Durangoko Azoka hartan 
banatu zuen Argiak bere harpidedu-
nen artean lamina.

Eta hedabidearen 90. urteurre-
naren ospakizunerako beste irudi 

bat ere sortu zuen 
margolariak. 2009a zen eta 
Bertsozale Elkarteak Argiari es-
kaini zion Bertso Txapelketa Na-
gusiko sari bat ematea. Zerbait 
berezia eman nahi sari gisa, eta 
Zumetari eskatu zioten koadroa 
egiteko. Jon Maiak jaso zuen saria. 
Margolan honekin, eskuz egindako 
200 serigrafia egin zituen Zume-
tak, eta honen azken aleak orain-
dik eskuragai daude Argiaren 
Azokan (azoka.argia.eus).

2008ko urtarrilaren 13ko da-
tarekin argitaratutako astekarian 
Amets Arzallus Antiak margolaria-
ri egindako elkarrizketa irakur de-
zakezue edo baita Xabier Gantza-
rainek 2017ko urtarrilaren 19ko 
aldizkarian Zumetaren pinturaren 
eta ibilbidearen inguruan idatzi-
tako artikulua ere, Zumeta zer eta 
nor izan den sakonago ulertzeko.

Gure kulturaren azken hamar-
kadetako iruditeria konprenitzeko 
gakoetako bat, gakoetako bat izan 
den bezalaxe Argiarentzat ere. 

  itsaso Zubiria etXeberria

Historia ulertzeko 
beharrezkoak

honezkero ohar tua izango zara ArgiAk 
beste hedabideek egindako kazetaritza 
lanei oihartzuna ematen diela eguneroko 
jardunean, naturaltasunez. hainbat bide 

ditu horretarako: batetik, herrialde katalanetako La 
Directa, espainiako estatuko Pikara Magazine, La Marea 
eta El Salto, aragoiko Arainfo, alemaniako Redfish 
eta aeBetako Roar Magazine hedabideen artean 
harreman adostua dugu elkarren edukiak itzuli eta 
zabaltzeko. Bestetik, herri ekimeneko komunikabideok 
geure buruari ezarritako lizentzia librea aldarrikatu eta 
praktikara eramaten dugu, egiletza aitortuz informazio 
horiei oihartzuna ematen diegu ArgiAko euskarrietan. 
hirugarrenik, ArgiAren webgunean Eragileen Plaza 
atala daukagu, eta leiho horri esker, bertan izena 
emandako hedabide eta eragileek argitaratzen 
dituzten informazioak automatikoki erakusten ditugu 
ArgiAren webguneko orri nagusian...
 Gaurkoan, balioan jarri nahi dugu kide garen 
hedabideen nazioarteko sarea. elkarlan harreman 
adostua dugun nazioarteko sarean, oinarrizko 
filosofia partekatzen dugu: kazetaritza proposamen 
eraldatzaileei ahotsa emateko eta indar ekonomiko 
eta politikoak fiskalizatzeko erreminta moduan 
ulertzen dugu. 
 kide garen hedabideon artean partekatzen ditugu 
gure irakurleentzat interesgarri izan daitezkeen 
edukiak, eta formula honen bidez iristen gara lurralde 
eta gai zehatz batzuetara, bestela, oso zaila genuke 
gutako bakoitzak gure baliabide hutsez hori lortzea. 
Medio bakoitzaren eguneroko lanak posible egiten 
duen neurrian, albiste iturriak, ideiak eta informazioak 
ere partekatzen ditugu, eta egin izan ditugu hainbat 
lan elkarlanean, batera argitaratu ditugunak.
 Lehia lehenesten duen negozio eredu honek 
bultzatzen du besteak baino lehen iristea, eta 
konparatzen aritzea nork dituen bisita eta klik kopuru 
gehiago webgunean... baina lehiazko eredu horren 
aurrean, medio bakoitzak besteari bere edukiak 
zabaltzen laguntzeak indartzen du kazetaritzari 
buruzko beste ikuspegi bat: informazioa guztion 
ondasuna da eta ez salgai huts bat, eta kontatzen 
ditugun interes orokorreko historiak zenbat eta jende 
gehiagorengana iritsi hobe da, historia horiek ezbaitira 
norberaren jabegoa.
 egungoa bezalako momentu zailetan, kide ditugun 
hedabideon arteko sarea inoiz baino gehiago atera nahi 
dugu plazara eta gonbidatzen zaituztegu hedabide 
hauek irakurtzera, jarraitzera eta babestera. elkar 
babesten duten kazetaritza ekimen gehiagoren alde! 

lEHIAZKO KAZETARITZAREN 
AlTERNATIBA
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Gaur bizi dugun ez bizitze hau, 
iraute hau, datorkigunaren ataria 
besterik ez dela gero eta maizago 

entzuten ari naiz. Kontuak dira orain 
jendartearen eman-hartuaren aukera 
bakarra. Gaur goizean janari dendan 
kuadrilako hiruk topo egin dugu pasi-
logurutze batean eta koadrilako lauga-
rren baten amaren heriotza izan dugu 
hizpide. Denon bihotzeko ama izan 
zena, eta bazirudien gauza txar batean 
ari ginela, minutu pare bat besterik ez 
dugu hitz egin eta Polizia azalduko ote 
zen beldurrez bezala jokatu dugu. Uti-
kan egoera hori...

Kontuak alde batera utzi, eta hel die-
zaiogun baratzeari. Izan ere, baratzea da 
aukera bat, ia bakarra. Bigarren Mundu 
Gerran, 1943an, Garaipen Baratzeak sor-
tzeko eskuliburua argitaratu zuen James 
Burdettek AEBetan. Gakoa sinplea zen: 
bakoitzak bere etxean edo inguruko lur 
publikoan baratzea lantzea. Janaria sor-
tzea ingurukoentzat: sendia, aldamene-
koa, auzoa, behartsua... Baratze haiek 
komunitatearen eta herritarren bizitza 
hobetu zuten, eta gerra amaitutakoan ere 
lagungarri izan ziren. Garaipen Baratzeak. 

Liburuxka hori oraindik ere ereduga-
rria da. Gaur, gudua baino okerragokoa 
bizitzen ari gara eta, kontuak alde batera 
utzita, datorrena datorrela, hel diezaio-
gun baratzeari. Gero gerokoak. Baina 
geroa beroagoa izango da baratzeduna-

rentzat, samurragoa. Jarrera horri heldu 
eta egokitu egin dute liburuxka hura; 
hona emaitza. 

Baratzea hutsetik sortu nahi duena-
rentzako aholkuak. Baga: ingurua eza-
gutu. Ez da gauza bera Bakion, Angelun 
Eskuernagan edo Abaurrean baratzea 
egitea. Biga: lurra ezagutu. Edozein dela 
ere, ongarri naturalak, eta ahalik eta one-
nak erabili. higa: zerrenda zorrotz bat 
osatu, zenbat janari beharko duzu? Doitu 
zure lana, zenbat uraza jango dituzue? 
Hamabostero 24 edo 48 letxu txiki lan-
datuko ditut. Mozkin batzuk kontserba-
tzeko modukoak dira; ikasi horretarako 
bide egokienak. laga: behar dituzun lan-
dareak landatzeko erosi edo etxean hazi-
tik sortu? Landare bakoitzak bere zikloa 
du eta erein eta hilabetera jango duzu 
errefautxoa, baina urtebetera porrua. 
Plangintzarako garrantzitsua da. Boga: 
baratze eremuaren banaketa egin: tau-

lenak, loreintziak, bazterrak... Landareak 
elkarren aldamenean, bata bestearen la-
guntzaile bezala zeintzuk ariko diren ika-
si. sega: sasoian sasoiko lanak egin. Urte 
garai bakoitzean egin beharreko lanak 
zehaztu; egutegia garrantzitsua da, baina 
giroa eta eguraldia garrantzitsuagoak. 
zai: hasten hasteko inguruan landareak 
saltzen dituenari galdetu eta erosi. zoi: 
luarra egin, nahitaezkoa. Etxeko eta ba-
ratzeko hondarrak ongarri bihurtu. Bele: 
ez ahaztu laguntzaileak: polinizatzaileak, 
txoriak, eta izurriteei tamainan eutsiko 
dieten animaliak. Zer egin beharko dugu 
baratzera erakartzeko?

Zauden moduan zaudela, beti izango 
da garaipena baratzea. Zerori garaituko 
zara. Zeure burua garaitu. Zailena egina 
izango duzu. Gainontzekoa, poetak esan 
zuen bezala, saguzarraren eguerdiko do-
ministikua izango da. Huskeria, horixe: 
gerra. 

gerrarI Buru egIteko 
Baratzea sortu

"datorrena datorrela, 
hel diezaiogun baratzeari. 

Gero gerokoak. Baina 
geroa beroagoa izango 
da baratzedunarentzat, 

samurragoa"



2014an sortu zuten Sarde Sardexka 
elkartea Jenofa Irubetagoyenak eta 
Gabrielle Arrese-Igorrek Ezpele-

tan. “Elikadurarekiko apustu berak zu-
zenean lotzen ditu sardea eta sardexka”, 
diote beraien webgunean. Ekoizleekin, 
kontsumitzaileekin, eskolekin eta oro 
har gizarteko esparru guztiekin elika-
duraren gaia lantzen dute, beti ere eli-
kagaien jatorrira eta ekoizpenera joz 
eta osasunarentzat nahiz ingurumena-
rentzako modu jasangarriak bultzatuz. 
Eragile eta herritarrak harremanetan 
jartzen dituzte, kalitatezko eta arduraz-
ko elikadura osasuntsurantz laguntzeko.

sentsIBIlIzatzea ardatz
Enologoa da Irubetagoyena, eta ardoa-
ren munduan egin zituen lehen urteak, 
Frantziako Estatuan hasieran eta Txilen 
gero. Baina handik bueltatzean, sotoak 
utzi eta profesionalentzako formazio 
saioak proposatzen hasi zen. Partikula-
rrentzat animazioak ere egiten zituen, 
eta pixkanaka eskoletan ere dastakete-
kin lotutako ekintzak egiten hasi zen. 
Orduan egin zuen topo egungo bere ki-
dearekin: “Bera ordurako hasia zen bere 
kabuz lanean elikadurarekin lotutako 
sentsibilizazio tailerrak eskoletan ema-
ten, eta horrela elkar ezagutu eta pixka-
naka elkartea sortu genuen”. 

Publiko zabal bat elikaduraren eta 
laborantzaren inguruan sentsibilizatzea 
da elkartearen helburua gaur egun, eta 

eskoletan eta haurrekin egiten dituzten 
ekimenez gain zerbitzu gehiago ere es-
kaintzen dituzte beste zenbait alorretan: 
tailerrak elkarteekin, formazioak ekoiz-
leekin, etxaldeak ezagutzera emateko 
aholkularitza edota festetan jolas, tailer 
edo animazioen eskaintza. “Guk elika-
dura osotasunean ulertzen dugu: lotura 
egiten dugu osagaiekin, baita ingurume-
narekin, ondare kulturalarekin, kontsu-
moaren alorrarekin, zentzuen pizteare-
kin... ere”. Elikagaien bueltan diharduten 
aktore guztiak harremanetan jarri eta 
tokiko ekonomia sozial eta solidarioa 
bultzatzea dute asmo. 

jolasa BIde
Jokoak ere sortu dituzte eta “Maleta lu-
do-pedagogikoa” osatu dute. Jolas mo-

duan planteatutako maleta honen bidez 
elikadurarekin zuzeneko harrenanean 
dauden beste  esparruak lantzen dituz-
te haur eta gaztetxoekin: ingurumena, 
kontsumoa, kultur ondarea eta osasuna. 

Aurten Lur’istorioak izeneko aktibi-
tate berria ere abiatu dute familientzat. 
Etxalde batean jendea bildu eta tailer 
ezberdinak egiten dituzte: bata ekoiz-
learekin produktua nola ekoitzi ezagu-
tzeko, bestea Sarde Sardexka elkarteko 
kideekin produktuak nola dastatu ikas-
teko, eta azkena Biharko Lurraren El-
kartearekin laborantza biologikoa jolas 
bidez lantzeko. Koronabirusaren kri-
siarekin ekimen hori momentuz bertan 
behera gelditu bada ere, uda partean 
berriz martxan jarri ahal izatea espero 
dute. 
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Unibertsaltasuna, gure 
herrian behintzat, gureari uko 

egitea bezala ulertzen da”  
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2015ean, mantso-mantso, zerbait be-
rria hasi zen niretzat, nire taldearekin 
kantak zuzenean aurkezten hastea. 

Halako batean Orion egin genuen, herriko 
kiroldegian. Teknikariek grabatu zuten, 
pasa zidaten eta txukuna zela iruditu zi-
tzaidan. Ordurako ari nintzen pentsatzen 
hurrengo diskoa nola landu, bilduma bat 
egitea nuen asmoa, egundo egin gabe nin-
tzelako. Ez nekien bilduma nola egin eta 
azkenik Orion zuzenean egin dugu. Zuze-
nean eroso ari naiz, musikariak oso profe-
sionalak dira, prestutasun handiz ari dira 
eta eskaintzen didaten ziurtasunak ere la-
guntzen dit une hunkigarriak bizitzen zu-
zenean. Benetan babestua sentitzen naiz”.

Orion zuzenean diskoa ez zegoen aldez 
aurretik pentsatua, beraz. 
Bada, ez. Askok esan didate: zer soinu 
ona duen! Mikrofonoak zuzenekoak dira, 
emanaldia disko bihurtzeko asmoa izan 
bagenu, agian beste materialez egingo ge-
nuen, potentzia handiagokoez. Izan ere, 
gustatuko zitzaidan publikoaren txaloak 
eta hurbiltasuna hobeto jaso izana. Alde 
horretatik bere hartan utzi dugu, eta kan-
tek egin dezatela lana.

Kantu baten bila nabil (1991, Elkar)  
izan zen zure lehen diskoa. 30 urte 
beteko ditu laster. nola gogoratzen 
duzu garai hura, gaur egunera 
etorrita?
Egia esan, garai hartan neuzkan errefe-
rentziak ez ziren gaur egun dauzkadanak 
inondik inora ere, aukeratutako musika 
tresnak ere baldintzapean jartzen nin-
duen, baina sentitzen nuen, beste alde 
batetik, mundu zabala nuela aurrean es-
perimentatzeko, hori oraindik ere sen-
titzen dut. Benito eta bere belaunaldiko 
kantariak eta gero, musika zeltaren era-
ginak iristen zitzaizkigun. Halaber, beti 
argi izan dut gure hizkuntzan kantatuko 
nuela. Batzuentzat muga izan daitekeena 
beste batzuek nortasun gisa ikusten dugu 
munduari eskaintzeko, izan ere, nortasu-
na esparru guztietan ona baita, eta arte 
munduan, musika barne, zer esanik ez. 
Gaur egun, nire musika erreferentziak 
orduan baino ugariagoak dira. Hor jarrai-
tzen dut gustuko ditudan soinuetatik edo 
aireetatik zerbait hartu eta nire baliabi-
deekin –tresnak, ahotsa, hizkuntza, ideo-
logia, filosofia…– erantzun bat ematen, 
kanta forman. 

olatz zugasti abeslaria eta 
harpa-jotzailea. Ezohikoa gurean.
Hemen ezohikoa, Irlandan ohikoa. Be-

nitoren Altabizkar/Itzaltzuko bardoari 
diskoaren garaian, 1981ean, Irlandatik 
heldu ohi ziren diskoak lortzen genituen 
nola edo hala, Alan Stivellenak besteak 
beste. Haren disko bat eskuratu nuen eta 
liluratuta geratu nintzen. Berak ematen 
zion berezko aura horrekin, ez hain tra-
dizionala, Irlandan entzun ohi dena. Be-
rezkoa zen, kreatibitate handikoa. Berak 
berreskuratu zuen harpa zeltikoa, bere 
aita luthierra zen, aitak sortutako harpa 
batekin hasi zen…

Harpa ikasi nahi nuen, harpa zeltikoa 
zuen pertsona batekin topo egin nuen eta 
utzi egin zidan. Autodidakta modura hasi 
nintzen, kasetetan grabatutako Stivellen 
musika errepikatzen nuen, aurrera-atzera, 
haren piezak ikasi arte. Orduan hemen ez 
zegoen harpa zeltikoaren ikasketarik, bai-
na bai klasikoa, eta horrela hasi nintzen 
kontserbatorioan.  

diskoko kanta askoren letra-egilea 
zara. zure alde ezkutua al da? Edo 
agian, neroni ez naiz horretaz ohartu.  
Alde ezkutua? Ez hainbeste. Ezkutuan ez, 
suge bat bezala egon dira letrak, agian 
kamuflatuta... [irribarretsu]. Orain arte 
nire buruari zuzenean jotzeko aukera gu-
txi eman diodanez, baliteke kanten letrak 
diskoan geratu izana, jendeak irakurri ez 
izana; egia esan jendeari ez dio gehiegi 
axola nork idatziak diren kantak. Orain, 
zuzenekoetan kantak aurkeztean, bada, 
kantaren sorrera kontatzen duzu eta 
agian orain ageriago geratzen dira.

Sena kantaren aurkezpenean, 
unibertsaltasunaren tasun-ari kritika 
egiten diozu. Kezkatzen zaitu herri 
honen egoerak? 
Ez diot unibertsaltasunari kritika egiten, 
kontua da nola ulertzen den unibertsal-
tasuna! Unibertsaltasuna, gure herrian 
behintzat, gureari uko egitea bezala uler-
tzen da. Ez dago ezer unibertsalagorik 
norberaren aitortza baino, norberaren 
herriaren aitortza baino. Beraz, uniber-
tsalaren aldarrikapenak oso okerrak dira 
sarritan, izaera zerutiarra balute bezala. 
Zentzu horretan, oker planteatutako al-
darrikapen horiek gure herriaren ukape-
na adierazten dute. Haatik, kanta horien 
hitzak idazteko beharra izan dut, nire 
ideiak adierazteko modua da.

Benitorekin batera, horren 
defendatzaileak zarete nolabait. 
nola sentitzen zarete rol “politiko” 
horretan?  
Gu nola sentitzen garen gutxienekoa da. 

hernani, 1965. kantaria 
eta harpa-jotzailea. Benito 
Lertxundiren alboan egin 
du bere ibilbide musikala. 
alta bada, bakarka ere bide 
oparoa osatu du. Kantu 
baten bila nabil (elkar, 
1991) izan zen bere lehen 
lana eta Orion zuzenean 
azkena (kantaita enea, 
2019). iraganaz eta orainaz 
jardun dugu. esperientzia 
interesgarri baten 

lekukotasuna duzu 
solasaldia. 

  mikel asurmendi     
  dani blanCo
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Politiko esan duzu, baina kanta batek ez 
du eragiten politikoki, pertsonak hun-
kitzen eta emozioak sorrarazten ditu, 
kanta batek ez du ezer aldatzen. Beste 
batek okupatua izateko zorigaitza izan 
du herri honek eta hori salatzea dago-
kio. Nazioarte osoan egin diren hainbat 
eta hainbat erabaki dira adibide, eta hain 
zuzen ere, erantzun horren gabeziak na-
rama kantetan gai hori azaleratzera, ja-
kitun izanik kantek ez dutela afera ho-
rretan ezer aldatzeko ahalmenik.

zer aldatu da frankismoaren garaitik 
garai honetara? artista behartua al da 
rol hori hartzera?

Okupaturik jarraitzen dugu, baina orain 
herriaren ustezko ordezkari politikoen 
babesarekin. Euskaldunon zapalkuntza, 
gure Nabarrako Estatuaren okupazioa, 
mendeetan eragindako eraso basatiaren 
ondorioa da. Eraso horien oinarrietan 
eraikita dago gaur egun ikusten duguna, 
edo ikusten ez dena. Adibidez, 70eko 
hamarkadan normaltasun osoz burutu 
zen erregimen baten estetika operazioa, 
non kriminalik handienak bat-batean 
demokrata bilakatu ziren. Euskal Herria-
ren erantzun politikoak oso bestelakoa 
izan behar zuen. Hala ere, berau alda-
rrikatzen dugun heinean herria bizirik 
dago, baina aldarrikatze horrek jarrera 

bat eskatzen du, salaketa ere inplikatzen 
du, okupazioaren salaketa, baita etxe ba-
rrutik hori laguntzen dutenena ere. Ba-
koitzak bizitzea tokatu zaion horretatik 
egiten du guztia, baita kantariak kantak 
ere, baina ez du inolako obligaziorik.   

Kantaren bila aritzeak dakarren 
emaria al da Orion Zuzenean diskoa?
Bai... Irakurri nuen diskoari buruzko 
zure iritziak zer pentsa eman zidan. “Hitz 
asko ote dauden?”, pentsatu nuen. Nire 
aitak hori leporatzen dit. Agian arrazoi 
du. Kanta xumeak estimu handian ditut, 
hitz gutxirekin doinuek zu “eramatea” 
lortzen dutenak, mugitzea eta hunkitzea 
era batean edo bestean, horiek maite di-
tut. Tira, nire kezkek ekarri naute disko 
honetara. Bai, hori da emaria.

Besteak beste, hona Mezularia 
kantaren hitzak: “gauak zuen doinu 
hori, idatzi arazia mezu bat bailitzan 
zure eskutik zait iritsia”. nor dago 
kantaren atzean? 
Hitzen atzean nire alaba dago. Berak ez 
dakit badakien ere... Gratxina piano jotzen 
ikasten hasi zen, baina ez zuen aparteko 
nahikaririk. Halako batean esan nion: “Ez 
ezazu gehiago jo, utzi”. Eta handik bolada 
batera bere kabuz hasi zen jotzen. Chopi-
nen Nocturnoa jotzeari eman zion jo eta ke, 
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Ez dago ezer 
unibertsalagorik 
norberaren herriaren 
aitortza baino, 
beraz, unibertsalaren 
aldarrikapenak oso 
okerrak dira sarritan, 
izaera zerutiarra balute 
bezala”

“Kanta batek ez du 
eragiten politikoki, 
pertsonak hunkitzen eta 
emozioak sorrarazten 
ditu, baina kanta batek 
ez du ezer aldatzen”
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obsesio batek hartuta bezala, presiotik as-
katu bezain laister. Mezu baten eran ulertu 
nuen: pertsona bizitzan aurrera egiteko 
behar duen adimenarekin etortzen da eta 
bere kabuz aurkitu behar ditu bidea eta ba-
liabideak, askatasunez erabakiak hartuz.

“lorratz argia duzu nigan utzia...”, dio 
kantak.
“... uhinen gaindi zoazen mezularia”. Gra-
txina da bai, arraunean ibilia. Ama batek 
asko jasotzen du seme-alabengandik.

aita eta ama musikari ezagunen alaba 
izanda, ez zuen erraza izango bide 
egitea.
Bai, bere borrokatxoa izan du, baina be-
rak ez du erakusten alde hori, momentuz 
gurekin ari da, berak ikusiko du zein bide 
landu, urratu….

gratxina zer da zure jardun 
musikalean?
Inongo esparruan baino hobeto molda-
tzen gara musikan. Bestela, bi sumendi 
gara… Gratxinak albo batera utzi zuen mu-
sika, ez guztiz, bigarren plano batean. Ikas-
keten zereginetatik libre sentitu zenean, 
bere kabuz hasi zen berriro ere musika 
lantzen, bere gustuko kantak jotzen. Isil-
pean izan zen, eta halako batean teklatu
-jotzaile bat behar nuela esan nion. Kon-
turatu nintzen akordeak eta sekuentziak 
berehala hartzen zituela, koruak ere egin 
zitzakeela jo bitartean. Gustura ari da.  

alaba, zu zeu. itxaro Borda eta 
henriette aireren hitzak dira 
diskoan, besteak beste. diskoak badu 
emakume airea... 
Baina testuak ez ditut emakumeak dire-
lako hautatu, baizik eta oso aproposak 
direlako nik kantatzeko. Arrazoia hori da.

zein iritzi duzu feminismoaz? 
Galderak izaera politikoa du eta erantzu-
na ere klabe politikoan ematen saiatuko 
naiz. Estatu baten barruko edo nazioar-
teko afera sozialei ezin diezu aurre egin, 
zure estatua, zure nazioa okupaziopean 
baldin badago: arrazoi horrengatik fe-
minista –langile, enpresari, hezitzaile, 
hizkuntzalari, musikari…– euskaldunek 
ezin diote beren estatuari legeak aldatzea 
aldarrikatu, euren herriaren nazioarte-
ko independentzia eskubidea, oinarriz-
ko eskubidea eta beste eskubide guztien 
aurrekoa kendu baitio inperialismoak. 
Beste era batera esanda, herri okupa-
tzailearen feministak herri okupatuaren 
feministen zapaltzaileak dira! Espainia-

ko Kongresuan eta Gobernuan ba omen 
daude feministak: Euskal Herriari bere 
autodeterminazio eskubidea urratzen eta 
ukatzen diote, izaera bera ukatzen diote, 
inperialistak baitira feminista horiek ere. 
Orduan, nori aldarrikapena? Ez nago joko 
horretan inondik inora. Okupatzailearen 
politikak hobetzera jokatzen badut, nahi 
edo ez, okupazioa legitimatzen ari naiz.   

Brendan graham irlandarraren 
jarraitzailea zara, haren eragina 
agerikoa da zure ibilbidean. musika 
zeltaren maitalea zara. diskoak, hala 
ere, baditu bestelako erritmo eta 
doinuak ere. Estiloen bila ari zara 
betiere.
Nire kantagintza ez da estilo bakar bati lo-
tua izan, badaude zertzeladak handik eta 
hemendik hartuak… Garai batean, Euska-
di Irratiko Kantaita saioa egiten nuenean, 
Munduko musikak deiturikoek asko eman 
zidaten. Biziki ikasi nuen doinu eta kultu-
ra haietatik, herrietatik, batzuk munduan 
agertzen ez direnak. Haiengandiko era-
gina jaso dut noski. Bob Dylan, Suzanne 
Vega, Judy Collins edota Leonard Cohen 
ere gustukoak ditut, besteak beste, bai-
ta Mediterraneo aldetik heldu zaizkigun 
doinuak ere. 

Benitorekin 40 urte daramazu 
jardunean, zure kasa ere bai. Pentsatu 
duzu inoiz, bera gabe bestelako 
musikaria izango ote zinatekeen? zer 
eman dizu Benitok? zerbait kendu al 
dizu? 
Kantu baten bila nabil diskoa egin nue-
nean –Benitorekin aspalditik ari nintzen 
ordurako– bi emanaldi egin nituen, bat 
Getxo Folken, bestea Donostiako Antzo-
ki Zaharrean. Besterik ez. Ordurako bi-
dea egina nuen berarekin, bera oso tinko 
eta indartsu zebilen. Nirea ez nuen hain 
erraz ikusten eta albora utzi nituen zu-
zenekoak; ez nuen nire burua ongi ko-
katzen. Nire gauza izan zen, neuk hartu 
nuen erabakia. Onestasuna falta zitzai-
dala sentitu nuen, ez dakit ere hala den, 
nola esan... Gehiegi nengoen argitan, une 
hartan oso ezagun egin nintzen, eta ez 
nion nireari eroso ekiten –nire izenean– 
eszenatokian, “ez naizen hori” erakutsi 
behar banu bezala. Ez nion horri neurria 
hartzen jakin. Behinola, nire eta beraren 
kontzertuek kointziditu izana gogoratzen 
dut, niretzat lehentasuna zen berarekin 
egiten nuen lana, oso gustura egiten nue-
lako. Sentitzen nuen ekarpen bat egiten 
nuela, Benitok kontuan hartzen zituela 
nire emanak. Beraz, zer kendu? Deusik 

ez. Bestelako erabaki bat hartu izan banu, 
beste zerbait garatuko ote nuen nire ibil-
bidean... Gustura nago hartu nuen eraba-
kiarekin. Orain nire kasa areago aritzeko 
unea dela sentitzen dut. 

zure azken diskoaren ekoizpen 
lanetan aritu da Benito lertxundi, 
baina atzean.
Zuzenekoan bera entzule egon zen, gero 
diskoaren produkzioa egin du. Berak 
esan zidan ongi zegoela eta diskora era-
man behar zela. Nire ibilbide guztian ez 
dut erabili nahi izan Benitoren presen-
tzia. Berari musikari askok eskatzen diote 
euren diskoetan parte-hartzea. Nik ez dut 
horretan “erori” nahi izan. Nire ibilbidea 
egin dut, nire gorabeherekin eta ondorio 
guztiekin. Beti pentsatu dugu bakoitzak 
berea defendatu behar duela. Diskoan 
bera egon gabe, haren hitzak eta kanta 
batzuk ere ekarri ditut diskora. 

hernani eta orio herriak ezagutzen 
dituzu. zein da aldea? zein 
kontrastea?
Izugarria. Kilometro gutxitan kontraste 
handia dago. Etorri baino lehen ere, Be-
nitorekin harremanetan hasi  nintzenean, 
esaten nuen: “Itsas herri bat, arrantza-
lea... ez soilik kostaldekoa. Hernaniar ba-
tentzat, niretzat behintzat, kultura hori 
aurkitzea exotikoa izan zen”. Izan ere, eli-
teko Arraun Elkartea dago, arraunaren 
inguruan sortzen den giroa aparta da. 
Kultura berezi bat. 

Neguko arratsalde batean kantaren 
historia polita da. hernanin gertatua. 
harpa-jotzaile batek –zuk zeuk– beste 
harpa-jotzaile batekin topo egiten 
zuenekoa.
Bai [irriak...]. Ikusten ari naiz mutiko 
hura. Bi sartu ziren etxeko atarian, haie-
tako bat oso zakarra zen, bestea berriz 
goxoa, bizia eta musika zalea zirudien, 
harpa nola jotzen den jakin nahi zuen. 
Harrituta bera eta harrituta ni.  

olatz zugasti & Benito lertxundi 
bikoaren lana entzunen dugu inoiz?  
Guk ez dugu aldez aurretik bidea bila-
tzen. Aukera hori sortuko da unea heldu 
bada. Ez dugu esaten “hau egingo dugu…”. 
Ez gara irizpide horretakoak. Nire zuze-
neko kantaldietan Benitoren Itsas ulu zo-
lia diskoko Marruz olak hirian ematen 
hasi naiz. Hernanin dauka background 
edo atzealdea. Berak musika sortu zuen 
eta nik letra jarri nion. Horrela atera zen, 
aurrerantzean nork daki? 
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Antsietate handiegiz bizi gara denok da testuaren izenbu-
rua eta Kontzientzia Prekarioaren Institutua izeneko tal-
de batek sinatzen du. 2014. urtean argitaratu zen lehen-

biziko aldiz Plan C webgunean (https://labur.eus/tE5Le), 
baina sei urte pasa diren arren, koronabirusari aurre egiteko 
agindu duten etxealdiaren ondorioz, kasik idatzi zenean baino 
gaurkotasun handiagoa dauka une honetan. 

Kapitalismoaren fase bakoitzak afektu nagusi baten ingu-
ruan funtzionatzen duela esplikatzen du talde horrek; eta afek-
tu nagusi hori “sekretu publiko” bat dela, hura formulatzen de-
nean bakarrik has daitezkeela herritarrak menperakuntzatik 
askatzen. XIX. mendean “miseria” izan zen, alegia, aurrerapen 
tekniko eta industrialek aberastasuna sortzen zutela zioen na-
rratiba ofizialaren azpian ezkutatzen zen milaka pertsonaren 
gosea; behin formulatuta –garai hartako nobela entzutetsue-
netako bat, hain zuzen, Victor Hugoren Miserableak da–, domi-
nazio-afektu hori borrokatzeko ateak ireki ziren, hamarkadak 
iraun zituen iraultzen maratoi bati hasiera emanez. 

Hurrengo geltokia, Kontzientzia Prekarioaren Institutuaren 
arabera, II. Mundu Gerra osteko kapitalismoa da, ekoizpen ere-
du fordistarekin eta honen eskutik datorren afektu nagusiare-
kin: asperdura. Beharbada 1960ko hamarkadako situazionistak 
izan ziren horri erantzunik borobilena eman ziotenak, adierazi 
zutenean ez zutela nahi mundu bat zeinean gosez ez hiltzeko 
garantia bakarra erabat aspertuta hiltzea zen. Kontrakultura, 
sexu askapena edo aurreko hamarkadekin konparatuta hain zu-
rrunak ez diren antolatzeko forma politikoak izan daitezke fase 
honetako afektu nagusiaren kontra asmatutako irtenbideak.

Baina, testuaren egileen arabera, erantzun horiek agortuta 
daude jada, gaur egungo kapitalismoan beste afektu bat nagu-
situ baita: antsietatea. Bizitzen prekarizazio masiboak, segur-
tasun ekonomikorik ezak, isolamendu sozialak eta etengabeko 
bitartekaritza teknologikoan ardaztutako sozializatzeko modu 
berriek ezinegon konstantean bizi den gizartea sortu dute. 
Kontzientzia Prekarioaren Institutuak zioen –eta gauzak ez 
dira asko aldatu– afektu zapaltzaile hori ez dagoela oraindik 
problematizatuta; eta beraz, tresna zaharrekin ari garela arazo 
berriei aurre egin nahian.

Kulturan ere hori gertatzen dela esateko arrazoiak ez dira 
falta: miseriaren problema bukatu zen –kultura gaur egun he-
rritar guztientzat da irisgarria–; eta asperdura ere desagertu 
da, paroxismoraino ugaritu diren entretenimendu-aukerekin. 
Antsietatea, ordea, bere potentzia guztiarekin ari da funtzio-

natzen, konfinamendua hasi bezain pronto ikusi den moduan: 
mota guztietako sortzaileak presatu dira egoeraren aurrean 
zerbait ekoiztera, lehenago ere itogarria zen dinamika bat, eten-
gabe agertu eta zeresana eman beharra, are gehiago indartuz. 
Gainera, bestelako lan kulturalik ez dagoen bitartean etxealdian 
egiten diren gehienak doan egin behar direla dirudienez –strea-
ming kontzertuak edo solasaldiak, adibidez– prekarietatearen 
gurpila are gehiago elikatzen dute eta, ondorioz, antsietatearen 
txorrota toperaino irekita dago une honetan. 

Baina gurpil zoro hori geldi dezaketen praktika kulturalen 
premia ere, geroz eta begi-bistakoa bihurtu da. Hemen eta orain, 
askatzailea izan nahi duen kultura-eredu batek antsietatearen 
auziari aurre egin behar dio. Eta hori egiteko, irisgarritasunaren 
eta batez ere entretenimenduaren paradigmatik abiatzen ziren 
formulak gainditu behar ditu. Euskal kulturak ere hor bila deza-
ke, agian, kamustuta daukan puntarentzat zorroztarria. 

Kulturgintza 
antsietatearen garaian
“etorkizuneko, barneko eta mugatu gabeko arrisku baten aurreko 
segurtasunik eza” gisa definitzen du hiztegiak “antsietate” hitza. 
konfinamenduak agerian utzi dituen gauzen artean, sentsazio horrek 
gaur egungo gizartea artikulatzeko daukan ahalmena dago. eta 
kulturgintza ere ez dago bizitzeko modu angustiagarri horretatik aparte.

   Gorka bereZiartua mitXelena       piCkpik
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Gökhem (Suedia), duela 4.900 urte. 
Frälsegården korridorean 20 urteko 
emakume gazte bat hil zen izurriak 

jota. 2018an Göteborgeko unibertsitateko 
ikerlari talde batek jakinarazi zuen ema-
kume haren hortzetako DNA aztertu zute-
la eta bertan Yersinia pestis bakterioaren 
andui bat topatu zutela, gizakiengan izurri 
pneumonikoa eragiten duten aldagai ge-
netiko berberak zituen anduia. Neska hura 
hil zuen anduia mende batzuk lehenago, 
duela 5.700 urte inguru, Cucuteni-Tripilia 
kulturan sortu zela ere ondorioztatu zu-
ten, Itsaso Beltzaren iparraldean, egungo 
Moldavia, Errumania eta Ukraina ingurue-
tan. Ordurarte uste zen izurria Asian sortu 
zela eta mendebalderantz egin zuela bi-
dea, baina azterketa genetikoaren arabera, 
erdigunean sortu eta alde banatara, Asiara 
zein Europara hedatu zen.

Baina hortz horietan aurkitutakoa bere-
ziki garrantzitsua da gizakiaren historiako 
lehen pandemiaren froga genetikorik zaha-
rrena delako. Erdi Aroan izurri beltzarekin 
gertatukoaren antzera, Neolitoaren amaie-
ran, Eurasiako populazioak nabarmen egin 
zuen behera, %30 eta %60 artean. Hiri eta 
herrixka asko erre eta abandonatu zituz-
ten, eta hortxe amaitu zen Harri Aroa.

Litekeena da hura ez izatea lehen pan-
demia eta etorkizunean pandemia zaha-
rrago baten arrastoak aurkitzea? Adituek 
ezetz uste dute, izurri haren arrazoia Neo-
litoa bera izan zelako, garai hartan gerta-

tutako aldaketak gaixotasunentzat haztegi 
ezin hobea izan zirelako.

Nekazaritzak ordurarte nomadak zi-
ren komunitateak sedentarizatzea eka-
rri zuen; ez zuten batetik bestera ibili 
beharrik elikagai bila. Bizimodu seden-
tarioan ugalketa errazagoa da eta popu-
lazioa asko hazi zen. Populazio hori gune 
jakinetan kontzentratzen ari zenez, den-
tsitateak ere nabarmen egin zuen gora 
eta, jende metaketa oso aproposa da gai-
xotasunak kutsatzeko. Gizakiek kontsu-
mitzeko nahiz abereak eta laboreak haz-
teko ura ezinbestekoa zenez, urguneen 
inguruko kokalekuak aukeratu ohi zituz-
ten; urguneetan intsektuak pilatzen dira 
eta gaixotasunen kutsatzaile bikainak 
dira. Eta jakina, abeltzaintzak ere izan 
zuen eraginik; gizakiak eta etxekotutako 
animaliak elkarrekin bizitzeak zoono-

sia bultzatu zuen, hau da gaixotasunak 
gizakien eta beste animalia espezie ba-
tzuen artean kutsatzea. Animalia horiek 
gainera ez ziren beti etxean geratzen. 
Gurpila eta, ondoren, gurdia asmatuta, 
produktuez gain, gaitzak ere garraiatzen 
hasi ziren. Garai hartan ez zen giza mi-
grazio mugimendu handirik izan, baina 
merkataritzaren hastapenak bete zuen 
transmisio lana.

Eta gizakiez gain, patogenoek beraiek 
ere eboluzionatu zuten nekazal komu-
nitateetan eraginkorrago, kutsakorrago 
izateko. Jendarte nomadetan birusak, 
bakterioak edo onddoak ezin zuten hain 
birulentoak izan, ezin zuten ostalaria uz-
teko arriskua hartu; auskalo noiz topa-
tuko zuten beste giza gorputz egoki bat. 
Nekazal gizarte sedentarioetan, aldiz, 
bazuten non aukeratu. 

zazpi milioi dokumentu eskura
Artxibo historikoak ez dira publiko zabala 
bildu ohi duten guneak. Garrantzi handiko 
ondarea gordetzen duten guneotara bisita-
riak erakartzeko asmoz, eta konfinamen-
duaren aitzakia baliogabetuz, 40 artxibo di-
tuen Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya 
erakundeak zazpi milioi dokumentu ipini 
ditu sarean, denen eskura. Twitterren, esa-
terako, #arxiusacasa traolak bisita anitza 
egiteko aukera ematen du.

 Besteak beste, prentsa hemeroteka 
1808. urtetik aurrera kontsulta daiteke. 
Alerik zaharrenak hamairu mende dauzka, 
845. urtekoa da. Dokumentuen irudiaz eta 
edukia eskura izateaz gain, zenbait kasu-
tan dokumentuak zaharberritzeko proze-
sua ere jarri dute ikusgai. Adibidez, 1313ko 
Era Querimonia (ezkerreko argazkian) Jau-
me II.a erregeak Vall d’Arani eman zizkion 
pribilegioak jasotzen dituena. 
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 liburua

Pello añorga jokin Mitxelena

Natura ezagutzen

Hazi baten istorioa kontatzen digute Pello Añorgak eta 
Jokin Mitxelenak liburu eder honetan. Biak dira kontala-
ri, batek hitza darabil, besteak irudia, baina bien arteko 

mezu horri esker ezagutuko dugu hazi baten garapena. 
“Haizeak putz eta putz, Hazi Txiki hegaldatu egin zen airean 

barrena, paraxuta zabalik.” Esaldi horrekin ekiten diote kon-
takizunari, esaldia eta bi orriak betetzen dituen irudiarekin, 
belar artean lore bati helduta haizeak daraman protagonista 
txikia. Hazi Txikik gora egingo du, errepideak gurutzatu, men-
diak pasa, errekak atzean utzi eta harkaitz handien artean har-
tuko du lur. Hazia da protagonista, baina pertsonifikatuta ageri 
zaigu, haur txiki baten itxura gehiago du hazi batena baino, eta 
alde horretatik hegaldatzen egin duen bidaiak abentura bat di-
rudi, edozein haurrek pozik bizi nahiko lukeen abentura.

Baina bidaia hori ez da izan Hazi Txikiren abenturarik bi-
ziena, ez; Barbantxo bezala behi batek jango du gure prota-
gonista eta haren sabelean… “A zer oihuak bota zituen Hazi 
Txikik, batez ere behiaren tripa barruan sartu eta hasi zenean 
bueltaka, jiraka-biraka!”; baina herri ipuin ezagunean bezala 

Hazi Txikik “Zorionez, kanpora irtetea lortu zuen. Nola? Bada, 
ipurditik, behiak kaka egin zuenean”.

Hurrengo orrietan Hazi Txiki, eguzkiak lagunduta, aldake-
tak nabaritzen hasten da eta burutik irteten zaizkio urrezko 
ileak, “eguzkiaren izpien gisakoak”. Lore horietatik beste hazi 
batzuk zabalduko dira inguruetan haizeak bultzatuta eta kolo-
re biziko ingurua bilakatuko harkaitzetako ingurua.

Añorgak eta Mitxelenak modu sinple eta poetikoa erabi-
liz ederki azaltzen dute naturako gertakari baten eboluzioa. 
Ipuin bat da, baita naturaren garapenaren adibide argia ere, 
baina bi kontu horien artean bat gailentzen da inolako zalan-
tzarik gabe, kontakizunaren poetikotasuna, edertasunaren 
bila eginiko apustua. 

Irakurtzen hasi berrientzako liburua da Hazi Txiki hau, 
baina oso aproposa da baita ere, dituen irudi handi eta lor-
tuei esker, haur txikiei kontatzeko, erakusteko, bai altzoan bai 
talde txikian. Haurrek ederki gozatuko baitute Hazi Txikiren 
abenturekin, gertakari horiekin… eta, bide batez, natura eza-
gutzen. 

  Xabier etXaniZ erle

hazi txiki
testua: Pello añorga 
ilustratzailea: jokin mitxelena
BeGiko, 2019 - 36 oRRi. haURRentzat
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Krzystof Penderecki XX. mendearen 
bigarren erdian gertatu zen polo-
niar musikaren berpizkunde itzela-

ren zati izan zen, Gorecki eta Lutoslaws-
ki bezalako musikariek eman zigutena, 
Pendereckiz gain.

Horiek guztiek ekarpen handiak egin 
zizkioten musika garaikideari, eta, jus-
tiziaz, gure garaiko musikari garrantzi-
tsuenetakotzat jotzen dira. Hori dela 
eta, Pendereckiren heriotzak, joan den 
martxoaren 29an, hainbat omenaldi eka-
rri ditu musikari ospetsuen eskutik. Eta 
omenaldi horietako askotan azken ha-
markadetako handienetako gisa izenda-
tu dute Penderecki. 

Bere lanak bertute bikain bat zuen, 
beste askoren artean: berea hizkuntza 
garaikidea izan arren, inoiz ez zuela mu-
turrera eraman eta ezein joeratan parte 
hartzeari uko egin ziola. Horrexegatik 
bere musika sailkatzea zaila da benetan.

Egia esan, Pendereckiren lana oso adie-
razkorra eta berezia da. Alde batetik, bere 
lanaren zati handi batek izaera erlijio-
soa du. Konpositore moderno gutxietako 
bat da –Arvo Part-ekin batera–, fedearen 
adierazpena bere sorkuntzen gaitzat due-
na. Baina, kontrastean, lan horien ondoan, 
beste mota bateko lanak idazten jakin 
zuen, Loudun-en deabruak izeneko ope-
ra erotikoa bezala, pixkanaka-pixkanaka 
errepertorio lirikoan sartzen ari dena.

Beharbada, bere konposiziorik eza-
gunena Hiroshimako biktimen aldeko 
Trenodia da, errukia sakoneraino trans-
mititzen duen lan bat, baina baita lehen 
bonba atomikoaren heriotza horiengati-
ko amorrua ere. 

Hala ere, gure irakurle batzuek pen-
tsatuko dute ez dutela egile handi honen 

musika ezagutzen. Oker daude. Exorzis-
ta (1973) eta Distira (The shining, 1980) 
filmen unerik zirraragarrienak Pende-
recki handiaren musikak azpimarratzen 
ditu. Une horietako bakar bat ere ez li-
tzateke berdina izango poloniarraren 
musikaren sakontasun eta adierazkor-
tasunik gabe. Ikus itzazue berriro film 

hauek eta gozatu haien soinu-banda zo-
ragarriez.

Bere heriotzarekin, Bigarren Mundu 
Gerraren ondoren sortu zen konpositore 
belaunaldi handia desagertu egin da, eta 
ez dago oso argi horien ordezkorik da-
goenik. Horregatik Pendereckiren herio-
tza bi aldiz penagarria da. Goian bego. 

kultur-kritikak І 49

 musika

Penderecki: konpositore 
ezezagun bezain ezaguna

  montserrat auZmendi  del solar 
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Zentzumen sentsudunak

Berehalako geroa erabat ezezaguna 
eta hurbileko iragana guztiz pen-
tsaezina den honetan, bizi dugun 

errealitate dardartian arrakalei eusten 
dioten bi mundu ezberdin ditugu gaur-
koan: liburuak eta lurrinak. Gizakion 
zentzumenek bizitasunez beteta esna-
tzen jarraitzen dute mugapenez ingu-
ratutako egun luze hauetan. Hori dela 
eta, usaimena eta ikusmena denbora tar-
te batez asetzeko asmoz egin dute Ines 
Garciak eta Maddalen Marzolek Insta-
grameko zuzenekoa. 

Tobaccos Days liburu-dendako eta 
Hunky Dory Laboratory lurrindegiko bi 
literatur zale hauek 10 liburu aukeratu 
eta bakoitzari lurrin bana egokitu dio-
te. Mimo handiz hautatutako eskaintza 
literario zabalean murgilduko gaituzte 
saiakerak, entseguak, konstelazioei bu-
ruzko istorioak, misteriozko pasarteak, 
eleberri psikologikoak eta askotariko 
lurringaiak azalduz. 

Lehen liburua Leila Gurriero kaze-
tari eta idazle argentinarrak idatzitako 
Teoría de la gravedad bilduma da. Gar-
cia eta Marzolen ustez, gardentasunean 
igeri egiteko beta ematen du, eguneroko 
errealitatea erakutsi eta gure barnean 
ezkutatutakoei argia ematen die. Libu-
ruan sarri aipatzen da jasmin usaina eta 

horregatik,  Viadeimille etxeko Gelsomi-
no lurrina jarri diote. 

Usain eta irudimen munduan barne-
ratuz, La interprete del dolor (Jhumpa 
Lahiri) AEBetan bizi diren Indiako etor-
kin familien gizartea irudikatzen duen 
liburua dugu hurrengoa. Haien kultura 
oinordetza nola bizi duten azaltzen da, 
eta kasu honetan, D.S & Durga etxeko Ra-
dio Bombay perfumea jarri diote. 

Hirugarrenik, Garciak eta Marzolek 
oso gustuko duten Siri Hustvedten La 
mujer que mira a los hombres que miran 
a las mujeres feminismoaren, artearen 
eta zientziaren inguruko entseguak go-
mendatu dituzte. Oraingoan, Pierre Gui-
llaume etxeko Ilang Ivohibe usaina auke-
ratu dute, baina idazlearentzat hautatua, 
ez liburuarentzat. 

Gero, Irene Solá idazle katalanaren 
Canto yo y la montaña baila maitagarrien 
ipuina erakutsi dute. Kolore anitzetako 
eta baso hostotsuetako mundu berezi 
eta misteriotsu horri Spiritus izeneko in-
tsentsu ukitua duen jaboi berde usaina 
egokitu diote.

Fikzioarekin jarraituz, Ghost World 
(Daniel Clowes) mamuei buruzko ipuina 
aipatu dute. Paristar batek Los Angeles 
hiria nola ikusten duen azaltzen duen 
liburu honi, Paris L.A. izeneko azukre 

usaina duen lurrina egokitu diote. Go-
xoki usain horrekin batera, Ozeko Aztia 
ekarri digute gogora, eta 1873 Collete 
lurringaia jarri diote. 

Misteriozko istorio batekin jarraituz, 
Patricia Highsmithen Extraños en un tren 
liburuan bi lagunek burututako hilke-
ta da nagusi. Iluntasuna, misterioa eta 
beldurra kontatzeko Nerotic lurringaia 
aukeratu dute. 

Marguerite Durasen El amante ele-
berri autobiografikoan, aldiz, koloniza-
tutako Indotxinan bizi den frantziar ja-
torriko nerabe baten istorioa kontatzen 
zaigu. Haren familiaren egoera ekono-
mikoak lurra jo eta gero, mutil dirudun 
batekin duen harremana kontatzen digu. 
Lurraldearen izena aitzakiatzat hartuz, 
Indochine perfumea jarri diote Durasen 
kontakizun honi.

Ordubeteko zuzeneko honi amaiera 
emateko, bi hizlariek amankomunean 
duten astronomiako El atlas de las cons-
telaciones liburua aipatu dute. Gau bel-
tzean dirdira egiten duten puntu zurien 
inguruko hainbat istorio azaltzen ditu, 
gaueko zerua margotzen duten 88 kons-
telazioena, hain zuzen ere. Experimen-
tum Crucis lurrina jarri diote azkenengo 
liburu ilustratu honi, entzuleak usain eta 
letren munduko ametsera erakarriz. 

 marta sendiu      tobaCCo days
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Txarki, 
gaizki

-----------
Ados

Errukitsu
-----------

Zakur
Haur hizke-
ran, txakur

Sasitza
-----------
Ganibet 

tolesgarria

Orea 
egiteko 

aska
-----------

Nafarroako 
udalerria

Alabaina, 
izan ere
-----------
Uneren 
batean

Sustrai
-----------
Ez eme

Pertso-
naiaren 

izena
-----------

Mila kilo

Elikatu
-----------
Aztertu

Deus ere ez
-----------
Zerbait 

onuraga-
rria izan

  
          

Itzulinguru
-----------

Birika

Gatz gehiegi 
duena

-----------
Modura

Inolako
-----------
Labain, 

irristakor

Berke-
lioaren 
ikurra 

-----------
Ohitu

Gehitze
Jokamoldea

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

Laztana, 
kuttuna
-----------
Zereala

Arkume 
jaio berria

Ebaki 
sakona
-----------

60 minutu

Urrearen 
ikurra

-----------
Ur asko 
duena

Mendixka
-----------

Saldu 
aditzaren 
infinitiboa

Bai zera!
-----------
Garoa, 
iratzea

Txirrinaren 
hotsa

-----------
Euskal 
fonema

Uranioaren 
ikurra

-----------
Zerez 

atzizkia

Neurtu
-----------

Zerbaiten 
analisia 

egin

Ikaraz, 
dardaraz
-----------

Tona

Arazo, ga-
tazka
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Hitz gezidunak

5x5
zehArretArA etA goitik beherA, 

hitz berA.

1. izan ezik
2. Beharbada

3. aske
4. sakona

5. denbora bitarte aski laburrak

Sudokua
bete itzAzu geLAxkAk 1etik 9rAko 

zeNbAkiAk idAtziz, zutAbe, Lerro etA 3x3 
koAdro bAkoitzeAN errepikAtu gAbe.

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

ebaZpenak

5X5:
1. sALbu 

2. AgiAN

3. Libre

4. bArNA

5. uNeAk

745326198
821795643
693184275
436518927
278943561
519267384
354672819
167859432
982431756

OESMH

AKORTLABANA

ERROSAIOA

ARUTJTIRRIT

KAKOMAKOGAZI

BIRIINONGOBK

ROLAMAITEA

UGARITZESAKIA

AUMUINOAATX

URTSUTIRRINU

IZARTUDARDAR

ANALIZATUAUZI

Alde!, ospa!
-----------
Oiloek 

erruten 
dutena

dANi bLANco
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zerk eraman zintuen esperientzia 
traumatikoen biktimen inguruko 
EhUren gradu-ondokoa egitera?
Kriminologia gradua diziplina ani-
tzekoa da; nik genero indarkeria au-
keratu nuen, biktimen ikuspegitik, 
praktikak eta gradu amaierako lana 
egiteko. Ohartu nintzen biktimak 
batzuei traba egiten dietela, ohar-
kabean pasatzen direla edo auzitan 
jartzen direla, biktimarioak baino 
gehiago. Gradu-ondokoan, berriz, 
era guztietako biktimez jardun gi-
nen, baina terrorismoaren biktimak 
aukeratu nituen, biktimologiaren 
ikuspegitik lantzeko.

indarkeria politikoaz ere ari zara 
lanean.
Gesto por la Paz mugimenduak 
90eko hamarkadan zioen indarkeria 
politikoa zela Euskal Herrian moti-
bazio politiko zehatzekin egindako 
indarkeria. Gustuko dut definizio 
hori. Hortik aurrera indarkeria poli-
tikoaren biktimak definitzera pasa-
tzen gara: ETAren indarkeriarenak, 
GALenak eta antzeko ezaugarriak 

dituzten bestelako talde antiterro-
rista baita talde parapolizialenak, 
non zuzeneko indarkeria jasotako 
pertsonez gainera, euren senideak, 
mehatxatuak, estortsionatuak edo 
bahituak gehitu behar diren. Defi-
nizio horretan kale indarkeriaren 
biktimak ere sartzen dira, baita se-
gurtasun indarren gehiegikeriaren 
biktimak ere.

sariketa-diskurtsoan Etaren 
indarkeria amaituta sortuko 
zen eszenatokiaz eta bizikidetza 
moldeaz galdetu zenuen. 
Beti errepikatzen den akatsa du 
galderak; alegia, bizi izan dugun in-
darkeria terrorista ETAren aldetik 
bakarrik datorrela ulertzea. Herri 
honetan talde terrorista asko egon 
dira; beraz, ETAk eragindakoak bai-
no biktima gehiago daude. Hori 
onartzea aurrerapauso handia litza-
teke; hartzen dugun bidea hartzen 
dugula ere, minez bizitzen jarraitu-
ko dutenak biktimak direlako. Ezin 
dugu ezikusiarenak egin inongo 
biktimaren aurrean. Beraz, lehen-

biktimologia 
gizarteratzen
informatika arloan lan egiten du, da-
tuen tratamenduan. datuetatik hara-
go joateko, pertsonen historiak eza-
gutzeko eta ulertzeko balio izan dio 
ikerketa-lanak. izan ere, “biktima bakoi-
tza indibiduo bat da, bere mina, bere 
erreakzioak eta bere sentimenduak 
ditu. ez dugu inoiz jakintzat eman 
behar nola jokatu behar duen ekin-
tza beldurgarri bat bizi izan duenak”. 
Biziki interesgarria litzatekeela dio bik-
timologiaren ideia gizarteratzea, eta 
era guztietako biktimak eta delituak 
ikertzea, “estigmatizatu ez ditzagun, 
beldurrik izan ez dezaten, deserosoak 
direla senti ez dezaten eta uler deza-
gun guztioi gerta dakigukeela, edo-
zein deliturengatik”.

inés duvis aldavek kriminologia ikasi zuen eta ondoren 
"esperientzia traumatikoetako biktimekin lan egitea" 
gradu ondokoa ehUn. horri esker, 2018-2019 antonio 
Beristain saria irabazi zuen Terrorismoaren biktimen ahotsak 
entzuten lanarekin. “Badirudi biktimek ez dutela interesik 
eragiten, eta egiten diren ikerketa –eta literatura– lanak 
delituan eta biktimarioan fokatzen dira, ez biktimetan”. 
terrorismoaren gaiari eman zion biktimologiaren 
perspektiba, horixe azpimarratu zuen epai-mahaiak.

“hartzen dugun bidea 
hartuta ere, minez 
bizitzen jarraituko 
dutenak biktimak dira”

  marijo deoGraCias horrillo      ehu

Bik tiMoLoGia ikeRtzaiLea 

Inés Dunis 
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dabizi oso garrantzitsua da den-denak 
aitortzea. Bigarrenez, ezinbestekoa da 
aintzat hartzea banan-banan, ez kolekti-
boki. Eta hirugarrenez, beharrezkoa da 
helburu politikoekin erabiltzeari uztea, 
eta bizikidetzan egingo diren urratsak 
haiekin egitea. 

Biktimen testigantzetatik zerbaitek 
harritu zaitu?
Bai karreran, bai gradu-ondokoan, esan 
izan digute biktimek ez dutela mende-
kua bilatzen, aurrera egin nahi dutela. 
Horretan lagungarria litzateke euren 
biktimarioek onartzea biktimizatu egin 
zituztela, eta barkamena eskatzea. En-
tzuten dituzun arte ez zara horren kon-
tziente. Gehienek mina gainditzeko du-
ten gaitasun erraldoi horretaz ohartzea 
biziraupenaren eta giza handitasunaren 
ikasbidea da.

indarkeria bizi izan duen pertsona 
bakoitza bat eta bakarra da, ez 
kolektibo bat. hala ere, kolektibizatu 
egin dira, interes politikoekin erabili.
Horixe zen nire lanaren helburua; ho-
rregatik izenburua. Emakume eta gizon 
bakoitzak beharrezko duelako besteen 
laguntza, aldarrikatzeko, hitz egiteko. 
Bakarrak zaila izaten du entzunaraztea; 
normala da elkartzea. Normala ez dena 
da taldekatu direlako dagokien indibi-
dualtasunaren kontzientzia galtzea. An-
tzeko egoerak bizi badituzte ere, ez dira 
berdinak. Ez diote modu berean aurre 
egiten, jasaten dituzten ondorioak ez 
dira berdinak; eta diozun bezala, erabi-
liak izan dira, erruki barik. Terrorismoa-
ren biktima izateko hautatu zituztenean 
ere erabiliak izan ziren. Euren bitartez 
gizartea beldurtu nahi izan zen. Inork ez 
dauka eskubiderik behin eta berriz bik-
timak erabiltzeko. Duintasuna zor zaie, 
ez bakarrik biktimizatu dituenaren al-
detik, baita erakundeen eta gizartearen 
aldetik ere. Biktima guztiek behar dute 
hori, bereizketarik gabe.

lekukotzek zertan balio diezagukete 
gizarte gisa?
Agian galdera beste bat da. Agian bikti-
mei balio die gizarteak euren historiak 
ezagutzea; zor diegu. Terrorismoaren 
biktimak petxeroak dira; era guztietako 
terrorismoarenak. Zigor izugarria ego-
kitu zaie gainerako herritarrak izutzeko. 
Hurrengoak izateko beldurrez, bai, bai-

na lasai antzera bizi izan gara eta eurak 
dira gizarte osoari zuzendutako indar-
keria jasaten dutenak. Egin dezakegun 
gutxienekoa da proaktiboki entzutea.

Etak indarkeria utzi zuenetik aldatu 
da Etaren biktimekiko gizartearen 
pertzepzioa?
Beti joan da aldatzen. Hasieran “zerbait 
egingo zuen” esan eta bizkarra ematen 
zitzaien, beldurragatik edo ideologia-
gatik. Ahotsa altxatu zutenean enpati-
koagoa izan zen gizartea. ETAk erailke-
tak laga zituenetik, biktimez “gogaitu” 

gara. Erosoagoa da gertatu zena oroitu 
gabe bizitzea, biktimak ahaztuta. Gazte 
askok ez dakite ezer orain 50 urte he-
rri honetan egon zen minaz. Terroris-
moaren biktimen inguruko albisteren 
bat entzuten dutenean fikzioa iruditzen 
zaie. Denbora pasatzen uzten ari gara 
eta hori ez da ona ez biktimentzat, ezta 
gizartearentzat. “Oroitzen ez baduzu, 
gertatu ez zen seinale”, ez du balio. Ger-
tatu zen eta berriro gerta daiteke. Bikti-
ma guztiek dute ukatzen zaien aitortza, 
duintasuna, erreparazioa eta memoria 
eskubidea. 

iNÉs duvis ALdAve, 
ezkerreAN; "ex AeQou" 
irAbAzi zueN ix. ANtoNio 
beristAiN ikerketA 
biktiMoLogikoko sAriA, 
iAzko AzAroAN.
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kroNikA seriosA egiteko

bidALi zure hArrikAdAk: berandueGi@arGia.eus

Azken hilabetean jasan duten esan ezinezko sufrimenduaren 
ondoren, haurrak abandonatzeko eskubidearen alde agertu da 
hamar gurasotatik zazpi. 

Sasoian mantentzen lagunduko 
zielakoan, ezinezko kontortsioak 
egiten hasi diren euskaldunak 
masiboki ospitaleratu behar izan 
dituzte. 

haurrak kalera ateratzea lortu 
ondoren, ez daitezela berriz 
etxera itzuli eskatuko dute 
orain haien gurasoek

Konfinamendua 
hasi zenetik, 
etxean 
Yoga egitea 
bihurtu da 
bigarren 
heriotza 
kausa nagusia 
Euskal herrian

UEUk kurtso berezi bat prestatu du gazte 
horientzat, paperezko orrialdeetan ezkerretik 
eskuinera scroll egiten dela ikas dezaten. 

amazon bidez liburu 
bat eskatu duten 
millenniallek galdetu 
dute ea nola kargatzen 
den traste hori

umore 
konFinatua
entzun podcasta 
astean behin 
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