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Zenbat eta beldur handiagoa izan zure bizitzagatik, orduan eta estuago besar-
katzen dituzu Estatua eta haren esanak. Inork ez du bere burua ikusi nahi, "guz-
tion" osasuna eta segurtasuna kaltetzen ari denaren paperean. Eta joko maltzur 
horretan ahots arauzaleena, zorrotzena, zigorzaleena gailentzen da, arrazoia 
edo enpatiaren gainetik. Madrilgo palazio batetik pentsatu eta idatzitakoa arau 
apurtezin bilakatu zaigu. Berdin dio norberaren kultura, bizitza soziala, egoera 
ekonomikoa, herria edo bizitokiaren ezaugarriak... Araua, bat eta bakarra. Men 
egiten ez badiozu, jarriko dizuten isuna bezalakoxea. Kalean uniformea jantzita 
edo balkoian gandorra aterata, "aitatxoak" ugaltzen ari diren garai surrealista 
hauetan, aginte bertikala naturalizatu zaigu. Areago, autonomia edo indepen-
dentzia aldarrikatzen dutenen babesarekin ere. 

   DaNi BlaNCo       aXier lopeZ



maiatzak 17, 2020

6 І paNoraMa

MOTZEAN

maiatzak 17, 2020

  arGia

Maiatzaren 11n deskonfinamendua hasi da Euskal Herri osoan. Hori bai, lurral-
dearen arabera ezberdin hasi dugu batzuek eta besteek. Espainiako Gober-
nuaren baimena jaso dute Hego Euskal Herriko lurraldeek, 0 fasetik 1 fasera 

igarotzeko. Lapurdi, Zuberoa eta Behe Nafarroan berde kolorearekin ekin diote deskon-
finamenduari, alegia malgutasun handienarekin atera dira konfinamendutik. 

NAfARROAN, 0-TIK 1-ERA
Deseskaladaren 1. fasean, berriz ere harreman soziala izateko aukera baimentzen da, 
hamar pertsona baino gutxiagoko talde txikietan. Beti lurralde berekoak edo erreferen-
tziazko lurralde-unitate beraren barruan izanik. 400 metro koadro baino gutxiagoko 
saltokiek soilik ireki ahal izan dute, 0 fasean bezala, baina jada ez da beharrezkoa izango 
hitzordua eskatzea, ezta banakako arreta ematea ere. Tabernetako terrazak beren gaita-
sunaren %50ean erabil daitezke, %30eko irizpideak kritika handiak jaso ondoren. Aire 
zabalean egiten diren merkatuen jarduera baimenduta dago, baita ere kirol-instala-
zioak aire librekoak badira eta jarduerek kontaktu fisikorik ez badakarte. Liburutegian 
ere martxan hasi dira, mailaka. Museoek irekitzeko aukera izan dute bisitari kopurua 
murriztuta, baita hotelek eta establezimendu turistikoek ere, gune komunak itxita.

EAE-N, MUGIKORTASUNA ETA JARDUERA UGARI MUGATUTA
Eusko Jaurlaritzak pertsonen mugimendua udalerri barrura mugatu du EAEn, eta 
soilik lanera edo eskolara joateko bidaiak eta salbuespen kasuetarako baimendu 
ditu. Ondoko herrira desplazatzea baimendu du azken orduan. Aire libreko kirol-ins-
talakuntza eta gimnasio pribatuak baino ez ditu baimendu; liburutegiak eta museoak 
itxita mantendu ditu, eta kulturari eta aisiari lotutako ekintzak debekatu. Saltoki 
txikiak eta terrazak irekitzea baimenduta dago, baina 1. fasetik baino 0 fasetik hur-
bilago utzi ditu Jaurlaritzak Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, jende ugari haserretu duen 
erabakian. Lehentasuna kontsumoari, lanari eta udan hauteskundeak egin ahal iza-
teari eman diotela kritikatu du hainbatek.

LAPURDI, BEHE NAfARROA ETA ZUBEROAN, BERDE 
Berde edo gorri, departamenduak zein kolore duen, muga gehiagorekin edo gutxia-
gorekin ekin diote deskonfinamenduari Frantziako Estatuan. Ipar Euskal Herriaren 
kasuan, berde abiatu dute deseskalatzea. Enpresak ohiko jarduerara bueltatu dira, 
komertzioak ireki dituzte eta askatasunez mugitu daitezke herritarrak departamen-
du osoan (100 kilometro inguru). Hori bai, Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko 
mugak itxita jarraituko du gutxienez ekainaren 15a arte. Ostatu eta jatetxeek ere 
ezin izan dituzte oraingoz ateak ireki. Datozen hiru asteetan berde mantentzeko gai 
diren departamenduetan, ekaina hasieran beharbada ireki ahalko dituztela iragarri 
du Frantziako lehen ministroak. 

Deskonfinatzen
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Konfinamendu egoeran 
ETB1ek emandako 
audientzia-datu eskasek 
bultzatuta (Trece kate 
espainiar eskuindarraren 
atzetik), sinadura-bilketa 
abiatu dute euskarazko 
kateak aldaketa behar duela 
eskatzeko. 

Ibrahim Gökcek musikari 
turkiarra hil da; 323 egun 
gose greban zeramatzan, 
salatzeko Erdoganen 
Gobernuaren jazarpen 
politikoa, sarekada 
kulturalak eta kontzertuak 
emateko bere taldeak zuen 
debekua.

Galesek legebiltzar propioa 
izatea lortu du eta bertako 
hizkuntzan eman diote izena. 
21 urteko prozesuaren ostean 
heldu da parlamentuaren 
onarpena.

Polizia indarkeria salatzeko 
aplikazioa sortu dute 
Frantziako Estatuan. 
Poliziaren indarkeria grabatu 
eta denbora errealean 
kanpoko zerbitzarietara 
bidaltzea ahalbidetzen du.

Koronabirusaren krisiari 
espetxeetan aurre egiteko 
neurririk ez hartu izana salatu 
dute Salhaketak, Sarek eta 
Etxeratek. Bestalde, dozena bat 
presok gose greba hasi dute, 
preso zaharrak eta larri gaixo 
daudenak askatzeko eskatuz.
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huMaNitateareN uNe GoreNak eZ haNka eZ Buru

aritZ GalarraGa

  aDur larrea
www.adurlarrea.com

“EdozEin Garaitan EGin dEzakEGUn lana zErGatik 
EGin bEhar zEn PandEmia bEtE-bEtEan?”

Nahiago ez

Hasieran, kaleratze-lan ikaragarriak egin nituen. Luzaroan 
ateratzeko gosez egon banintz bezala, nire irtenaldiez lepo 
egiten nuela zirudien. Ez nuen digestiorako astirik ere 

hartzen. Goiz eta arratsalde han aritzen nintzen, kale eta kale, 
eguzki-argitan nahiz hodei-argitan. Isil-isilik, adoregabe, meka-
nikoki. Halaxe nengoen, bada. Atzora arte. Atzo, ohiko tenorean, 
azken egunetan usadio bilakatu denez, paseora joatea galdegin 
baitzidaten; nik, nire txokotik mugitu gabe, aparteko ahots la-
sai-irmoz, zera erantzun nuenean: aukeran nahiago ez.

Baina Bartleby izkribatzailearen aldean, nire erresistentzia 
pasibo honek badu paper gainean jar daitekeen motibaziorik. Ez 
da hainbeste kutsatzeari beldurra –tira, pixka batean bai, bes-
tela ez nintzateke joango kaletik eslalomean–; ez da hainbeste 
berriz jendearekin elkartu beharraren nagia –tira, pixka batean 
bai, nahiz urruntze sozialak asko errazten duen suediarrarena 
egitea–; ez da hainbeste konfinamendu aurreko erritmora itzul-
tzeko zailtasuna –batez ere konfinamendu aurreko erritmorik ez 
dudalako sekula eduki–. Da, kontxo, etxeko bizimodu bare, lasai, 
patxadatsua osotoro laketgarri zaidala. Entrenatuta nengoen, 
egia da, bizitza guztia neraman honetarako prestatzen. Eta orain 
nire liburuez inguratuta nagoela, orain gustuko filmak nahieran 
ikus ditzakedala, orain gintonic normal bat –luzoker eta txo-
rradarik gabe– lasai ederrean –sofan luze etzanda– edan deza-
kedala, orain zertara atera behar naiz kalera? Giza tsunamiak 
aurretik eraman nazan? Arrazoizko argudio bakarra da hankak 
luzatzea. Baina pasilloko joan-etorriekin aski dut. Dei nazakezue 
ozpindu, noski. Ez oso ozen, hori bai, irakurtzen egongo naiz 
eta –edo pelikula bat ikusten, edo gintonic normal bat hartzen 
lasai ederrean–. Eta gaur berriz paseora joatea galdegiten dida-
tenean, berriz erantzungo diet Bartleby estimatuarena: aukeran 
nahiago ez. 

GONZALO RIffO, DONOSTIAKO METROKO LANGILEA
“oso litekeena da hamabost egun barru esatea kaleratuta nagoela argitara emateagatik 
metroaren obretan zer gertatzen ari den. badira segurtasun aldetik gauza oso larriak. 
mila volteko kable bat ohiko zinta batekin bilduta egotea oso larria da, lurrean eta urez 
inguratuta. lankide bat lurrera bota zuen argindar korronteak, eta txiripaz ez zitzaion ondorio 
larririk gertatu. istripu asko gertatu dira, oso larriak. makinak oso gaizki daude. balaztak 
likidorik gabe egoten dira gehienetan...”. funtsezkoak ez besteko jarduera ekonomiko guztiak 
eten zirenean lan egitera joan behar izan zuela ere salatu du. Berria (2020/05/05)
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aNalisia

  ZiGor oleaGa

Dena ondo aterako da”, “inor ez da 
atzean geratuko”… Halako esal-
diak jaurti dizkigute pandemiaren 

lehen unetik gobernu, instituzio eta bai-
ta finantza-erakundeek ere, gure askata-
sunak mugatzera eta mugatzera anima-
tzeko. Ez gaitezen engainatu. Sinpleki, ez 
delako egia, gezurra baizik: dena ez da 
ondo aterako. Eta asko atzean geratuko 
dira. Hori ez dio katastrofeen zoritxa-
rreko-iragarle batek, errealitate krudela 
baino ez da. Dena ez da ondo ateratzen 
ari: milaka hildako ditugu, asko osasun 
langileak; adinekoen egoitzak nazioar-
teko inbertsiogileen harrapakin bihurtu 
dira eta baliabide faltagatik izorratuta 
daude; eta politikari sarraskijaleek li-
zunki baliatzen dituzte heriotza horiek.

Eta aurrerantzean ere, elkarrekin 
bizi beharko dugun pandemiaren os-
tean, dena ez da ondo aterako. Kapitala 
estrategia prestatzen ari da. Gaur arte, 
Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko 
Espedienteez (ABEEE) eta diru publi-
koaz baliatu da ezinbestean, beraz, ezin 
izan ditu langileak kaleratu. Enpleguari 
eusten diola argudiatuta, bihartik aurre-
ra xantaia egingo die antolaketa-arra-
zoiengatik espediente berriak dituzten 
langileei, eta kontratuak deuseztatzea 
edo soldatak murriztea proposatuko du.

Hori dela eta, dozenaka mila langilek 
lana galduko dute eta beste hainbatek 
lan prekarioagoa izango dute; hamar-
naka mila gaztek ezin izango dute lehen 
lana lortu eta ezingo dute bizitza-proiek-
turik egin; emakumeak are zailago izan-
go du, migratzailea bada are gehiago…  
eta desberdintasuna handitu egingo da.

Nola atera daiteke dena ondo panora-
ma honekin? Ondo doakie betikoei, gale-
rak kutxa publikoekin sozializatu dituen 
kapitalari. Eta orain irabaziak pribati-
zatzeko prestatzen ari da, desberdinta-
suna, prekarietatea, enplegu murrizke-
ta eta soldata jaitsieren kontura. “Dena 
ondo aterako da, inor ez da atzean gera-
tuko”. Eslogan polita, baina faltsua. 

Pandemia bitartean Gasteizko Udalak etxegabeentzako zabaldu duen zen-
troan, Dorisek, Cristianek eta Manuelek bizipen gogorrak konpartitu zizki-
daten. Zentroan oso ondo daudela esan zidaten. Joatekoak ginela, Luisek hitz 

egiteko eskatu zidan. Elkarrizketa beste toki batera eraman zuen lehen hitzetik. 
Gurutze Gorriko langileei esker ona bai, baina baliabideen eta udal politiken gabe-
ziak salatzen hasi zen, bata bestearen atzetik: janariaren kalitatea, zerbitzu sozia-
len arduragabekeria, umetu nahi dituen karitate estigmatizatzailea, komunikabi-
deon trataera. “Nahikoa da gu kakaren pare tratatzeaz. Gasteizko zaborra garenez, 
zer gehiago nahi dugu? ‘Zertaz kexatuko dira kartoi artean egiten badute lo?’”.

Bere haserreak zentroaren baldintzekiko nire begirada konformaerraza exijen-
teagoa bihurtu zuen. Bere duintasunak eta jarrera aldarrikatzaileak harritu nin-
duen, eta nire harridurak lotsarazi. Luis asko behar ditugula pentsatuz egin nuen 
etxerako buelta, eta datozen garaiotarako ezinbestekoak zaizkigula. Deseskaladan 
sakontzen jarraituko dugu bestela: pribilegio izendatuz garai batean eskubide zire-
nak, iraganean haserretzen gintuzten apurrengatik esker ona sentituz orain, hain-
beste erabaki beldurretik hartzen ditugula ukatu eta beharra bertutez mozorrotuz.

Papur murriztuekin konformatzeko tentazioa handia izango da pandemia oste-
ko agertokian. Baina aukera txarra litzatekeena ezinezko hautu bihurtzen dute jada 
bortxatzen ari garen planetaren mugek. Desazkundea ezinbesteko bandera izango 
da alternatiba erradikalen eraikuntzan eta borrokan. Eragingarria izateko, ordea, 
jardun politizatu eta akademikoetatik harago hedatu behar da. Argi utzi beharko diet 
Luisi eta Luis guztiei desazkundeaz ari naizenean ez naizela guztiontzako desazkun-
de berberaz ari. Bere konfiantza irabaztea nire ardura da, baina ez da erraza izango.

Egun bertsuetan 163 días. La huelga de Bandas pelikula-dokumentala ikusi 
nuen, 1936ko gerra osteko lehen langile greba handiaz. Une batean, “ikasketak” 
zituen jende politizatuak kontatzen du nola esan zioten euren buruei langile bo-
rrokan parte hartu nahi bazuten langileekin bizi behar zutela. Beren bizitokiak 
utzi eta langile auzo pobreetan bizitzen hasi ziren. Langile batek kontatzen du nola 
pentsatu zuen orduan, “to, ematen du hauek benetan ari direla”. Hautu bera egin 
zuten beste askok. Eta hautu hura basamortu erdian ezusteko loratze matxino bat 
ekarri zuten hazien arteko bat izan zen, garrantzizkoa. Kontua ez da ezer kopiatzea. 
Kontua da orduko izpiritu hura berreskuratzeak zer eskatzen digun gaur, eta zer 
praktiketan gorpuztu asmatzea. 

d
o

s Po
r d

o
s

Luis eta iraultza

Dena ez da 
ongi aterako
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GIPUZKOA. Zubietako errauste-
gitik behera doan Arkaitzerreka 
errekan ehunka angila eta arrain 
aurkitu dituzte hilda maiatzaren 
9an. Ezin da baztertu isuri toxi-
koren bat gertatu izana. ARGIAk 
lekuko batekin hitz egin du. 
“Erraustegitik behera dator erre-
ka, ez dago eragina izan dezakeen 
bestelako jarduerarik hemen”. Gi-
puzkoako Hondakinen Kudeake-
tak erantzun du  jazoerak ez duela 
loturarik erraustegiarekin. URA 
Euskal Agentziak berriz, ikerketa 
abiatu du.zE
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gAsTu MiliTArrA

1,8 bilioi
dolarrekoa da gastu militarra urtean, Gerra hotzaren 
amaieran baino % 50 handiagoa. international Peace 
bureau erakundeak gastu militarra nabarmen murrizteko 
eskaera aurkeztuko du nazio batuen hurrengo batzar 
nagusian, eta diru kopuru hori bideratu dadila osasun 
publiko zein gizarte eta ingurumen beharretara. 
kanpainarekin bat egin du hainbat euskal erakundek.

Maiatzaren 11n bueltatu dira ikaste-
txeetara Ipar Euskal Herrian, ez po-
lemikarik gabe. Grebarako deia za-
baltzen ari dira sindikatuak. EAEn, 
maiatzaren 18an ireki nahi ditu es-
kolak Eusko Jaurlaritzak, eta hemen 
ere plantorako deia egingo dute sindi-
katuek,  osasun segurtasuna berma-
tzeko neurriak ez baditu administra-
zioak eurekin negoziatzen.

Ikastetxeetara 
bueltatzea, 
eztabaida iturri

SEASKAKO ZUZENDARIAK KExU
Progresiboki eta nahi duten familien-
tzat ireki dituzte ikasgelak Ipar Euskal 
Herrian. Seaskako lau kolegioetako zu-
zendariek ikastetxeen ateak irekitzeko 
“baliabide eskasak” salatu dituzte. An-
tolaketa pentsatu den moduan, “hiru 
lanpostu bete beharko ditu irakasle 
bakoitzak”, kritikatu dute. Gero eta 
gehiago dira baldintza sanitarioak ez 
badira errespetaturik, greba egiteko 
bidea ireki duten sindikatuak.

“ERABATEKO ARDURAGABEKERIA”
EAEn, gaur gaurkoz ikastetxeetara 
itzultzea “erabateko arduragabekeria” 
litzatekeela adierazi dute sindikatuek 
ohar bateratuan, osasuna bermatzeko 
baldintzak ez direla ematen iritzita. 
Jaurlaritzaren plana “motz geratzen 
diren segurtasun irizpide orokor ba-
tzuk jasotzera mugatzen” dela diote, 
eta baldintzak negoziatu ezean “lan-
gileak ez direla geletara itzuliko”. Hau-
rreskolak irekitzeko Jaurlaritzaren as-
moa ere gogor salatu dute.

dimisioa. Jon sanchez, osakidetzako osa-
sun-larrialdietarako burua, apirilaren 21ean 
Castro Urdialesen daukan bigarren etxebi-
zitzara joan zen. kantabriako herri horretako 
udaltzaingoak jarritako salaketaren ondo-
rioz jakin da ez duela konfinamendua bete. 
Jaso dituen kritikak tarteko, dimititu egin du.

etxegabetzea. hiru adingabe dituen familia 
kale gorrian utzi du Gasteizko Udalak. biolen-
tziatik ihesi etorri ziren Euskal herrira kolon-
biatik, asilo politikoa eskatu eta ezetza jaso 
zuten; konfinamendua gela bakarrean pasa-
tu, etxetik kanporatu eta pandemia betean 
zerbitzu sozialek kale gorrian utzi dituzte.

herritarrak zelatatzen. nafarroako Go-
bernuak ekin dio droneen bidez herritarrak 
kontrolatzeari. Gobernuak dio “esperien-
tzia pilotoa” martxan jarri duela. zuzeneko 
bideo irudi hauek sos deien nafarroako 
egoitzara bideratzen ditu eta irudien on-
dorioz salaketa jaso du hainbat herritarrek.

ErraUstEGitik 
bEhEra doan 
ErrEkan, 
EhUnka 
arrain hilda

 arGia
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  pello ZuBiria kaMiNo

Covid-19aren beldurra 
ez da aukera txarra 
plastiko gehiago sortu 
eta erraustuz jarraitzeko
bihotz oneko herritarrak, ia inork aurrez iragarri ez zion izurriaren lehen 
kalteen eraginpean groggy dabilela, mundu berri hobe baten etorrera 
ikusi dutenei sinetsi nahi lieke. baina aurreko mundu zaharraren jokabide 
zitalenak gaiztotzen ari direla ere ohartzen da. bat aipatzeko, erabilera 
bakarreko plastikoen beroaldi berria… errausketa masiboz osatua, noski. 
Garapen iraunkor bateranzko trantsizioa ez da berez eta erraz etorriko.

Apirilaren 27an jakin denez –herri-
tarren konfinamendu eta ekono-
miaren itxialdi betean–, Covid-19 

izurriagatik Espainiako Gobernuak eza-
rritako alarma egoera baliatuz, GHK Gi-
puzkoako Hondakinen Kontsortzioak 
Zubietako erraustegia kudeatzen duen 
Ekondakin korporazioari baimenduko 
dio lurralde honetan sortutako errefu-
sak erretzea,  funtzionamendu egoera 
normal batean bezala, frogatarako epea 
etenaz. Horra kolpe txiki batez Gipuz-
koako gizarteak gehien eztabaidatu 
duen azpiegitura bat osasun publikoa-
rentzako tresna zoragarri bihurtua, es-
presuki izurriaren kontra diseinatuta 
balego bezala.
 Koronabirusak ekarri duen atzeraldi 
ekonomikoak kutsaduraren gutxitzea eta 
sortutako hondakin kopurua jaistea eka-
rri dituela bistakoa da… denetan, Gipuz-
koan salbu –hemen Jose Ignacio Asen-
sioren kalkuluetan %6,7 ugaritu baitira, 
omen–. Gipuzkoa ez den gainerako mun-
du osoan gutxitu egin diren arren: Ma-
drilgo udalak %19ko jaitsiera aipatu 
du, Zaragozakoak %22koa, Bartzelonan 
%17 urritu dira, Bilbon bertan %12…
 Zubietako albisteak bat egin du den-
boran erabilera bakarreko plastikoen 
biziberritzearenarekin. El resurgir del 
plástico de usar y tirar laburbildu du El 
Pais egunkariak, itxialdian kontsumi-
tzaileen artean zabaldu diren ohiturak 
eta horien zergatiak azaltzerakoan. Bi-
rus gaiztoaz kutsatzeko beldurrez, lehen 
baino are gehiago biltzen omen da orain 

salgai oro plastikozko azal eta zorrotan. 
Ohitura osasungarriagoak hartuak zi-
tuzten herritarrak ere itzuli dira, antza,  
plastikoa hobestera: itxialdian eroske-
tara joatea izanik askorentzako kutsa-
tzeko arrisku ariketa bat, plastikotan 
bildutako jakiak eta ontziratuak lehene-
tsi ditu jendeak, jaki natural eta librean 
salduak eskuratzeko zaletasuna ahaz-
tuz. Ontzi berrerabilgarriak zerabiltza-
ten askok bazterrean utzi omen dituzte 
krisi honetan. Egia esan, askok ez dute 
beste aukerarik izan: borroka askoren 
poderioz arrainarentzako edo okelaren-
tzako ontzi berrerabilgarriak onartzen 
zituzten saltoki askok debekatu dituzte 
berriro,  eta hondakinen kudeaketan 
aitzindari den udalerriren batek ere bai. 
Horra noraino iritsi daitezkeen paranoia 
eta ezjakintasuna.
 Zeren eta zenbait ikerketak erakutsi 
dutenez, plastikozko azala daukan pro-
duktua ez da Covid-19rik ez edukitzeko 
bermerik handiena daukana. Espainia-
ko Osasun Ministerioak berak apirilean 
eguneratutako protokolo zientifikoan 
azaldu zuen koronabirusa zenbat ordu 
edo egunez bizi daitekeen material ez-
berdinetan. Profilaxiaren obsesionatuak 
harrituko lirateke haren rankinga ikusi-
ta: zura, oihala edo beirakiaren gainean 
egun bat edo biz biziraun dezakeen be-
zala, hiru eta lau egun arte iraun dezake 
plastikozko gauzen gainean eta altzairu 
herdoilezinean. Paperaren gainean, al-
diz, ordu gutxi batzuetan, eta berdin ko-
brezko tresna edo azaleretan.

 Jendeak justu alderantzizkoa uste 
badu, ez da kasualitatez eta hala era-
kutsi du AEBetatik Greenpeacek Plasti-
koaren industriak honela ateratzen dio 
etekina Covid-19aren beldurrari txoste-
narekin. AEBetako plastikoen lobbyak 
Manhattan Institute eta Competitive 
Enterprise Institute bezalako think tank 
kontserbadoreen bitartez plazaratu 
ditu artikuluak, iradokiz zorro berrera-
bilgarriak arriskutsuagoak direla erabi-
lera bakarreko plastikozkoak baino.

PLASTIKOA ESTERILA BAILITZAN
Patronalak desinformazio kanpainari 
ekin zion, pare bat unibertsitatek pla-
zaratu ostean koronabirusa gai dela 
bederatzi egunez ere bizirauteko plas-
tikoetan. Horri erantzuteko kanpai-
nan plastikoaren alde zabaldu dituzten 
artikulu gezurtietan, dio Ivy Schlegel 
Greenpeaceko arduradunak, “nahasi di-
tuzte oraingo eta aspaldiko ikerlanak, 
jendeari ikusarazteko birusaren kutsa-
dura saihesteko onena plastikozko zo-
rroak erabiltzea zela. Baina egia jus-
tu kontrakoa da”. Hala ere, maniobrak 
eman zituen bere fruituak eta berehala 
hasi ziren AEBetan atzera botatzen era-
bilera bakarreko plastikoak eragozteko 
legeak eta batzuk, New Hampshire es-
tatua kasu, iritsi dira poltsa berrera-
bilgarriak debekatzeraino. Eta topiko 
batek bestea dakarrenez, plastikoaren 
esterilitate eta segurtasunaren mitoa-
rekin batera iritsi da Covid-19aren bi-
rusa ukitu ahal izan duen material oro 



maiatzak 17, 2020

Net hurBil І 11

KONtsumItZaILEaK
berriro erosketetAn 
erAbiLerA bAkArreko 
pLAstikorA itzuLtzeA ez 
dA kAsuALitAtez gertAtu: 
industriAk bALiAtu nAhi 
du Covid-19Aren beLdurrA 
pLAstiko kutsAgArriAren 
irudiA zuritzeko. 

(ArgAzkiA: robyn beCk)

–plastikozko ia beti, izan maskara, bata, 
eskularru, poltsa…– erraustegian kiska-
li behar dela dioen araua. Herritarrek 
ere begi itsuan irentsi dute mitoa eta 
errausketaren kritikoak ere apenas au-
sartu dira protesta egitera, tragedia fri-
bolizatzen ari direla itxura ez emateko 
edo. Katalunian Terra Verda elkarteak 
auzitara eraman ditu Maresme eskual-
deko agintariak hondakin medikoak 
Mataroko erraustegira eramateagatik. 
Horiei esker jakin dugu Osasunaren 
Mundu Erakundeak gomendatzen due-
la erretzekotan hondakin sanitarioak 
hiri hondakinen erraustegietara ez era-
matea. 
 Filipinetatik salaketa bera zabaldu 
dute Zero Waste mugimenduko kideek 
eta unibertsitateko zenbait ikerlarik: 
“Koronabirusez kutsatutako hondaki-
nak erretzeak okerragotu egiten du ara-

zoa”. Filipinak dira munduko herrialde 
bakarretakoa hondakinen erraustea de-
bekatuta daukana eta berrikitan hango 
osasun agintariek hondakin sanitarioak 
erretzeko hartu erabakiari erantzun 
diote idatziarekin.
 Osasun zerbitzuetako hondakinetako 
asko erabilera bakarreko materialez 
eginda daude, hala nola eskularruak, 
mantalak, zain barneko injekzioetara-
ko osagaiak eta abar, gehienbat erre-
gai fosilez ekoiztutako plastikozkoak. 
Horiek erretzean gai toxikoak isurtzen 
dituzte, dioxina, furano, metal astun, 
eta bestelako kutsagarri asko, ARGIA-
ren irakurleak ondo dakienez. K o n t u a 
da koronabirusa suntsitzeko ez dagoela 
errausketa beharrik. “Covid-19 izurria 
eragiten duen birusa –diote filipina-
rrek– oso kutsakorra den arren, nahiko 
erraz suntsitu daiteke deskontamina-

zioz. Errausketa beharrik gabeko al-
ternatibak aspalditik erabili izan dira”. 
Zehazki aipatzen dituzte agintariek os-
pitaletako hondakinen tratamendura-
ko azken hamarkadan gomendatu izan 
dituzten desinfekzio sistemak: kloroa 
erabiliz garbitu, autoklabean egosi, al-
koholez edo hidrogeno peroxidoz de-
sinfektatu, mikrouhinezko labean… 
azken-azken errefusa inerteak ondo ba-
bestuta lurperatzeraino.

2020ko krisitzarraren erdian, plas-
tiko ekoizleek eta erraustegiek arnas 
berria hartu nahi dute. Beren iraba-
ziak denen kutsaduran oinarritzeko 
obsesio hori eskertuko die 2030a bai-
no lehen zabalduko den hurrengo bi-
rusak: Covid-19 honetan ikusi denez 
pandemiek maite baitituzte leku ku-
tsatuetan bizi diren herritarren orga-
nismo ahulduak. 
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2014ko bizkaiko bertsolari 
txapelketaren Finalaren 
aurkezpena bilbon. 

fokU / lUis JaUrEGialtzo
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Kristina mardaras
bertsoa eta borroka, bizipoz

  MireN artetXe sarasola

Oromiño auzoko baserri batekoa 
zara, eta auzoko eskolan ikasi zenuen 
haurtzaroan. Gerora ordea, ikasten 
jarraitu nahi, eta ezin.
Halaxe da. Muga hori deskubritu nuen 
hamalau urterekin. Orduan bi aukera 
zeuden: batxilergoa ikasten jarraitu, edo 
lanean hasi. Eta nik jarraitu egin nahi 
nuen, baina, amak esan zidan ezin nitue-
la ikasketak segitu. Ezta pentsatu ere. 
Gu etxe pobre bateko seme-alabak gara 
eta nik ulertzen nuen zailtasun hori, bai-
na, niri ikastea asko gustatzen zitzaidan. 
Kontua zen nire ostean zetozen bi nebei 
zegokiela ofizioa ikastea, eta niri jostea, 
bordatzea, eta etxeko lanetan aritzea. 

Eta oso gaizki pasatu nuen orduan. Erdi 
gaixorik, negarrez... Baina, handik hila-
bete batzuetara ama konbentzitu nuen, 
eta ikastetxe berri bat zabaldu berria ze-
nez hemendik bi kilometrora, hara joan 
nintzen administrazio ikasketak egitera. 
Makinaz idazten ikasi, kontabilitatea, 
eta horrelako kontuak ikasten ziren han. 
Hiru urte eskas egin nituen, eta bukatu 
orduko inguruko fabrika batean eskaini 
zidaten lana, eta haraxe. 

Eta eskolaz kanpo, zeintzuk ziren zure 
zaletasunak?
Futbolzalea izan nintzen oso. Urte as-
koan Athleticeko atezain izandako Car-

melo Cedrunen loba naiz ni –ama eta 
bera neba-arrebak–. Eta gure etxean 
kirola egin duten gehienak futbolistak 
izan dira. Neba, bi osaba, lehengusua... 
lehenengo dibisioan arituak hainbat. Eta 
nola ez nuen ba ikasiko? Etxean futbole-
rako botak eta baloiak izaten ziren opari. 
Ez niretzako, e! Baina nik nebarekin eki-
poa egiten nuen. Baserri ondoan baze-
goen landa bat eta han aritzen ginen. Eta 
oso ondo, gainera. Trebea nintzen, eta 
horrek bihurtzen ninduen ekipoko bat 
gehiago. Ez ninduten kentzen! Beti gus-
tatu izan zaizkit joko biziak. Nesken jo-
lasak eta... jolasten nuen, lagunak eta ba-
nituen eta jarduten nuen haiekin, baina, 

normaltasuna 
oraindik probokatu 

beharra dago 

kristina mardaras, beste gauza askoren artean, bertsolaria da. 
Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusian parte hartu zuen 

lehen emakumea izan zelako da ezagun, bertso munduan. baina, 
baita hamaika bertso-saiotako antolatzaile eta entzule gisa ere. 

izan ere, plaza utzi zuen, baina, bertsolaritza ez. Egunero egiten du 
bertsotan etxean eta gertutik jarraitzen du bertso-plaza. oholtzatik 

behera begiratzean, ez harritu kristina bertan ikusten baduzu.
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motel samarrak iruditzen zitzaizkidan. 
Nahiago nuen mutilekin ibili. Sardina 
latekin autoak egiten genituen, edo es-
parrago latekin kamioiak, eta aitzur txi-
kiarekin bideak egiten genituen, haritz 
tantai baten sustraien artean tunelak, 
garajeak... Niri hori izugarri gustatzen 
zitzaidan.

Orduan neska-mutikoak batera 
ibiltzen zineten, ala mutil artean 
zebilen neskatoa zinen?
Bakarra nintzen. Baina gero ez nuen 
futbolean jarraitu, adibidez. Hilekoa jai-
tsi zitzaidanean amak esan zidan: “Ezin 
zara joan mutilekin jolastera”. Adierazi 
zidan neskekin jolastu behar nuela, mu-
tilekin barik. Bestelako azalpenik barik. 
Ze gauza, e? Orduan etortzen zitzai-
dan tarteka burura, “zergatik jaio naiz 
neska?”. Mutilen askatasuna maite 
nuen, eta nesken loturak ez 
hainbeste. Orain ez naiz 
damutzen eta neska 
izatearekin konfor-
me, baina, orduan... 
Ez zen futbola soi-
lik, etxeratzeko ere 
guk ordua izaten 
genuen eta haiek 
ez. Nik ate batzuk 
z a b a l d u  n i t u e n , 
baina asko kosta-
ta, erretolika asko ja-
sanda eta gezur batzuk 
esanda ere bai. Auzotik he-
rrira jaitsi orduko edukiko ge-
nituen hamasei-hamazazpi urte, eta 
bitarte horretan auzoan entretenitzen 
jarraitu nuen. Baina, hemezortzi-heme-
retzi urte genituenean nesken futbol 
taldea egin genuen. Orduan Bizkaian 
sortu zen nesken liga moduko bat, eta 
Durangon taldea sortu zen. Ni izango 
nintzen baloia manejatzen ondotsuen 
moldatzen zena, nonbait, eta kapitain 
ibili nintzen.

Ordurako bazinen bertsozalea ere, 
ala hori geroagoko kontua da?
Banintzen,  bai .  Bertsozaletasuna 
etxean jaso nuen, lehenik. Aitaren fa-
milia oso kantuzalea zen, eta aitaren 
osaba-izeko batzuk trikitia jotzen zu-
ten, eta kantatu. Eta niri asko gustatzen 
zitzaidan kantatzea. Eta gero eskolatik 
ere bai. Abadeak etortzen zitzaizkigun 
katekesia irakastera, eta bederatzi bat 
urte nituela etorri zitzaigun abade gaz-
te bat, oso euskaltzalea. Hark erakutsi 

zigun euskaraz idazten eta irakurtzen, 
euskal kantak ikasi genituen, antzer-
kigintzan aritzen ginen, ipuinak idatzi, 
bertsoak buruz ikasi... Abade hark Ze-
ruko Argia aldizkariak ere ekartzen ziz-
kidan irakurtzeko, eta idaztera animatu 
ninduen. Eta dozena bat urte eskasekin 
auzoko berriak bidaltzen nituen Zeru-
ko Argia-ra –auzoko ezkontzak, kirol 
kontuak... berri sinpleak–. Haurrentza-
ko Euskaltzaindiako azterketa batzuk 
egitera ere eramaten gintuen. Eta az-
terketako proba bat izaten zen bertso 
bat kantatzea. Galdera batzuk erantzun, 
ipuin txiki bat sortu, eta bertsoa. Eta 
buruz ikasitako bertso bat denen au-
rrean kantatu behar izaten genuen. Ur-
tero-urtero, hamar eta hamalau urte bi-
tarte horretan, bertsoa kantatzen nuen 
han. Eta sariak eta ematen zizkiguten! 
Zuk badakizu zer den auzo txiki bate-

ko neskato batentzat Campos 
Eliseosera joan, Bilbora, eta 

han denen aurrean ber-
tsoa kantatu eta diplo-

ma jasotzea? Eta txa-
loak! Orduan, etxeko 
lanak egiten nituen 
bitartean, oheak egi-
ten eta, nire kontura 
kopla txikiak asma-

tzen hasi nintzen.

Bertso-eskolarik ez 
zegoen orduan, baina 

Durangon sortu zenean han 
eman zenuen izena.

Bai. Bertso-eskolan hasi nintzenean 
edukiko nituen hogeita hamar bat urte. 
Ezkonduta nengoen ordurako, eta ume 
bi nituen. Bertso-eskolak sortu berriak 
ziren, 1978an, Durangon behintzat. Eta 
zaleak ginenoi gonbidapena bidali zigu-
ten. Han elkartu ginen Durangoko ikas-
tolako beste andereño bat, Zornotzako 
neska bat, Eibartik etortzen zen beste 
bat... Hasieran lau bat edo izango ginen 
neskak. Gerora ez zuten plazara jauzi 
egin, baina, orduan baginen batzuk. Eta 
pare bat urtera edo jende gazte asko 
hurbildu zen eta gu geu hasi ginen gaz-
teagoei erakusten. Taldean bazen neska 
mordoska bat, eta auzoetan eta kan-
tuan ibili ziren gurekin, baina gero utzi 
egin zuten.

Gaurko begiradatik zaila da 
irudikatzen, baina garai haietan 
ez zebilen emakume bakar bat ere 
plazan. Ispilu falta sentitu zenuen 

Kristina
mardaras

sedrun
iurreta, bizkaia, 1957

Jarri bertsotan hiru 
neska eta mutil bat. 

Edo lau eta bat. Eurek ere 
sentitu behar dute hori. Egin 

behar da, ohitu daitezen 
egoera horretara. 

Zergatik ez?”

14

iurretako oromiño auzoan jaio eta 
bertan hazi zen. gaztaroan “herri-
ra jaitsi” eta laster sartu zen buru 
-belarri hainbat -gintzatan. herri 
gaztedin, gau eskoletan euskara 
irakasten, edo ikastoletan irakas-
le. Akronimoz eta proiektu kolekti-
boen izenez beterik ageri da bere 
bizitza-ibilbidea. Aek, ehe, ueu, 
Hik Hasi, bertsozale elkartea. “ipur-
di batekin lau aulki, badakizu”. el-
karrizketa bat baino gehiago egin 
dakizkioke kristinari, eta hau da 
horietako bat.



oholtzara jauzi egin zenuenean?
Sumatzen nuen lehenago ere izango zi-
rela emakume bertsolariak. Pentsatzen 
nuen baietz, baina, ez nekien. Argitara-
tuta zegoen guztia gizonezkoena zen. 
Aranalderen Auspoa sail guztian gizonak 
baino ez zeuden. Nik pentsatzen nuen 
nonbaiten egon behar zuela emakume-
ren batek. Kontziente nintzen ezin zela 
XX. mendean sortutako fenomeno bat 
izan. Baina nik ez nuen ezagutzen eta 
horren falta sentitu nuen. Erreferentzia 
falta. Nola kantatzen ote zuten, zeren 
inguruan... 

Ezaguna da zuk kantatzen zenuenean 
beti aipatzen zenuela, hain 
zuzen, zure emakume izaera eta 
emakumeekiko bazterkeria. Beti 
aipatzen zenuela gaia.
Beti saiatzen nintzen. Mugimendu femi-
nista hasi berria zen bertso-eskolen has-
terako sasoi hartan. Bilbon, batez ere. 
Herrian ez zegoen oraindik mugimendu-
rik. Egongo zen talde txikiren bat behar-
bada, baina, ni ez nintzen jakitun. Eta en-
tzuten nituen Bilbokoen aldarrikapenak, 
kantaldiak, bilerak... horren berri baneu-
kan. Baina, niri sekula ez zaizkit gusta-
tu ismoak. Gehiago naiz harri borobila 
ertzduna baino. Heltzea gehiago kosta 

arren, sinisten dut urrunago iritsi daite-
keela horrela. Hori da nire izakera. Eta 
orduan ez zitzaidan hain erakargarria 
egiten mundu hori. Ez nengoen kontra, 
baina, ez ninduen erakartzen. Haiekin 
harremana eduki nuen, gehienbat haiek 
deituta. Gogoratzen dut feministek anto-
latuta joan izan nintzela martxoaren 8ko 
saioetara, batez ere. Baina saio horieta-
tik kanpora ere nik beti kantatzen nuen 
aldarrikapenen bat. Pentsatuta erama-
ten nuen ze mezu bota saio bakoitzean, 
eta han edo hemen sartzen nuen. 

Ordurako kalean galtzak jantzita 
ibiltzen bazinen ere, bertsotara 
beti gona jantzita joaten zinen garai 
hartan.
Bai. Niri gaztetan asko kostatu zitzaidan 
prakak janztea, ze normalena zen nes-
kak gonarekin joatea. Baina niri prakak 
ere gustatzen zitzaizkidan. Eta nire ama 
joslea zen, eta nire lehen prakak berak 
josi zizkidan. Senargaiarekin motorrean 
ibiltzeko beharrezkoak nituela esaten 
nion. Eta gero ohitu egin nintzen praken 
erosotasunera. Baina bertsotan hastean 
pentsatu nuen irudian ere antzeman 
behar zuela berritasunak. Eta erabaki 
nuen oholtzara igo behar nuenean gona 
eramatea, gehiago antzeman zedin ema-

kumea nintzela. Gauza bat da kantatzen 
duzuna, baina irudia ere hor dago. Ar-
gazkiak hor gelditzen dira. Eta nik irudi 
hori hor gera zedin nahi nuen.

Irakurri izan dut orduan gizon 
batzuek uko egin ziotela zurekin 
kantatzeari.
Niri zuzenean ez zidaten esan, noski, 
baina, jakin nuen, bai. Eta elkarrekin 
kantatutakoak ginen saio batean baino 
gehiagotan! Baina, badakizu, zenbat eta 
gehiago dominatu teknika, orduan eta 
gehiago ausartzen zara pentsatzen du-
zuna esaten. Teknika menperatu arte, ni 
behintzat bareago ibili nintzen. Hasie-
ran ez nintzen gai nahi nuena esateko. 
Hogeita hamar urterekin bertso-esko-
lan hasi eta hogeita hamalaurekin pla-
zan nenbilen. Eta bitartean gau-eskolak 
ematen, umeak hezten, etxea eramaten, 
magisteritza ikasten, eta konpromisoz 
ere topera lanean. Etxean, familia mo-
duan oso ondo moldatzen ginen, baina, 
tarte handirik gabe. Orduan, plazaz pla-
zako ibilian joan nintzen trebatzen, pix-
kanaka, eta gauzak argiago esateko gai 
izan nintzenean, deserosoagoa bihurtu 
nintzen. Egia da ez dela erraza. Ni han 
nengoenean ezin zuten esan nahi zuten 
guztia nahi zuten bezala. Emakumezkoei 
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Ezkerreko argazkian, mayi iza, maialen lujanbio 
eta kristina mardaras; eta eskuinekoan, karmen larrañaga, 
arantzazu loidi, maria Jesus berrotaran eta kristina mardaras.
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buruz hitz egiteko modua aldatzen zi-
tzaien, nahi ala ez. Gizonezkoek askata-
suna galdu zuten.

Eta zerk eutsiarazi zizun? Zein zen 
zure kanturako motibazioa?
Ba, egia esan, neketsua egiten zitzaidan, 
plazako jarduna bera. Gozamen iturri 
zen, baina baita min iturri ere. Egune-
roko martxaren zamaz gain, oholtzako 
sufrimendua ere handia izaten nuen nik. 
Eta nik garbi neukana zen atzetik neska 
gehiago etorri artean jarraituko nuela, 
baina haiek iristen zirenean plaza utziko 
nuela. Nirekiko esaten nuen: “Iraun. Dei-
tzen dizuten bitartean, neska gehiago 
etorri arte, segi.” Gero erretiratuko nin-
tzen eta kito. Gazteagoak hasi zirenean, 
ikusten nuen nahiko ondo moldatzen 
zirela, eta haiengan ez nuen hainbeste 
sufrimendu ikusten. Gerora konturatu 
naiz haiei ere berdina gertatu zitzaiela. 
Baina kontatzen ez baduzu inork ez daki 
sufritzen ari zarenik.  Gerora konturatu 
naiz. Hala, plaza utzi nuen berrogeita 
askotxo urterekin, eta geroztik ez naiz 
plazara itzuli. Harrapatzen banauzu eta 
esaten badidazu “egingo dugu bertso-
tan orain?” bertsotan egingo dut. Baina, 
esaten badidate hamabost egun arinago 
bertsotan egiteko, ez dut lorik egiten.

Orain jakina da azken urteetako 
emakumeen saioak eta elkarguneak 
garrantzitsuak izan direla 
bertsolaritzaren garapenerako. 
Baina, zuek ere antolatu zenituzten 
orain hamarkada batzuk 
emakumezkoen saioak eta topaketak 
ere, ezta?
Saiakera batzuk egin genituen. Bat go-
goratzen dut, emakume batzuk Donos-
tian kantatu genuenekoa. Uste dut Amaia 
Agirre izan zela, Arantzazu Loidi, Itxaro 
Borda, eta Algortako bi ahizpa, Iriondota-

rrak. Gaiak aurretik emanda egin genuen 
saioa. Donostian bazegoen halako talde 
feminista bat eta baliteke handik hots 
eginda izatea. Hondarribian ere Emeki 
taldeak antolatu zuen bertso-saio bat 
martxoaren 8aren inguruan, eta Maiale-
nek eta biok kantatu genuen Egaña eta 
Peñagarikanorekin, eta hango jendeare-
kin batera saiatu ginen bertso-mundu-
ko neskak biltzen, eta mugimendu bat 
sortzen. Pake Garcia eta Maria Jesus 
Berrotaran saiatu ziren horre-
tan. Behintzat jabetze bat 
edo emakume izatearen 
kontzientzia hartze 
bat gertatu zedin. 
Bi lera  batzuk-e -
do egin genituen 
bizpahiru urtean. 
Nahi genuen nes-
kak biltzea, baina 
ez genuen lortzen. 
N e s ka k  b a ka r r i k 
ez ziren animatzen. 
Bertso-eskoletako mu-
gimenduan neska-muti-
lak elkartzen ziren, herrial-
de mailan, lehiaketen harira... 
Eta taldetasun hori bizi zuten. Orduan 
neskak eta mutilak elkartu genituen 
1994ko Bertsolari Gazteen Topaketan. 
Baina bilera batzuetan neskak bakarrik 
ere bildu ziren. Dena daukat koaderno-
tan bilduta. Noizbait ganbara txukun-
tzen hasten naizenean han azalduko 
dira kontuak!

aldizkari honetarako miel anjel 
Elustondok egin zizun 2005eko 
elkarrizketan honakoa bota zenuen: 
“sei emakumezkok kantatzea arraro 
egiten ez denean, orduantxe izango 
dugu normalizazioa”. Orduan, ahal 

dela, jada normala da. 
Joan dira urte batzuk, eta… 
Nola ikusten duzu kontua? 
Emakumezkoak kantuan ikustea nor-
maltasunez hartzen da, baina ez da nor-
mala sei batera ikustea. Hori oraindik 
gogor samarra da askorentzat. Baina 
horrelako saioak badaude, eta ikusi dut 
progresio bat. Interesantea iruditzen 
zait ikustea gu geu ere ez gaudela ohitu-

ta elkarrekin kantatzera eta saio ho-
riei esker horma batzuk apur-

tu direla. Kanta dezakegu 
guk nahi dugun gaiei 

buruz. Guk barre egin 
gure buruari. Eta nik 
izugarri gozatzen 
dut. Aldea izuga-
rria da. Askoz sol-
teago, askoz kon-
fiantza gehiagogaz 
kantatzen dugu. 

Orain urte batzuk 
nork hitz egiten zuen 

hilekoari buruz, edo ti-
tiei buruz edo beste gau-

za askori buruz? Edo nork 
hitz egiten zuen mutilek mutile-

kin eta neskak neskekin bizitzearen es-
kubideari buruz? Ez zuzenean, ez zehar-
ka, inork ez. Eta gaur egun horretaz hitz 
eginaz gozatzen dugu, eta asko betetzen 
nau horrek. Ordua zen! Baina, normalta-
suna oraindik probokatu beharra dago. 
Eta hori egin daiteke. Jarri hiru neska 
eta mutil bat. Edo lau eta bat. Eurek ere 
sentitu behar dute hori. Egin behar da, 
ohitu daitezen egoera horretara. Zerga-
tik ez? Jendeak hori ere ikusi behar du. 
Eta esango du “Kontxo! Lau neska eta 
mutil bat!”. Ba, bai. Aldatzen ari da kon-
tua eta gizarteari ispiluak eman behar 
zaizkio, ohitzen joateko. 

Baina bertsotan hastean 
pentsatu nuen irudian 

ere antzeman behar zuela 
berritasunak. Eta erabaki 
nuen oholtzara igo behar 
nuenean gona eramatea, 
gehiago antzeman zedin 

emakumea nintzela”

argazkian mardaras eskuinean. bertso eskolek indarra hartu ahala, belaunaldi berrietan 
emakumezkoen kopuruak gora egin zuen etengabe. 
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Mikel ZurBaNo
ehu-ko irAkAsLeAKrisietatik ikasia

Osasun krisiaren testuinguruan es-
tatuko 250 ekonomia eta gizarte 
zientzietako irakasle eta akademi-

koek sinatu dugun agiriaren berri eka-
rriko dut aste honetako zutabera. Krisi 
berriarekin aurreko errakuntzak saihes-
teko deia egiten da agiriaren goiburuan 
eta ondoko hausnarketarekin dator. 
Pandemiaren aurrean bizitza eta osasu-
na babesteko asmoz hartutako neurriak 
pentsa ezinak ziratekeen aste batzuk 
lehenago. Krisi honen hasierak erakutsi 
digu, besteak beste, arazo larri bati bu-
ruzko kontzientzia soziala eta borondate 
politikoa dagoenean errealitatea errotik 
alda daitekeela.

Koronabirusaren krisiak klima la-
rrialdiaren aurrean jartzen gaitu. Izan 
ere, ez dugu aurreko egoerara itzuli nahi, 
baizik eta modu planifikatuan plane-
tarekin bakean dagoen ekonomiarantz 
urratsa eman eta, era berean, egungo 
ereduaren jasanezinezko desberdinta-
sunak murriztu.

Halaber, osasun arretaren arloko zein 
menpeko pertsonen zaintza edo garbike-
ta bezalako zereginak izan, pandemiak 
batez ere emakumeek egiten duten zain-
tza lanen garrantziaz ohartarazi gaitu. Ka-
litatezko osasungintza publikoa eta ema-
kumeen bizkar egon ordez kalitatezko 
zaintza bermatuko duten politika publi-
koak lehentasun gisa ezarri behar ditugu.

Ikusi dugu distantzia luzeko joan-e-
torri orokortuek tokiko epidemia pan-
demia bihurtzen. Baina are gehiago, en-

presen hornidura arazoak eta oinarrizko 
ondasunak eskuratzeko nazioarteko 
lehia biziak erakutsi dute koronabiru-
saren krisiak globalizazioaren aurpegi 
garratzena azaldu duela. Lankidetza uni-
bertsalaren alde egin behar dugu, baina 
baita ere tokiko eta eskualdeko ekonomia 
autozentratuen alde, arrazoi ekologikoak 
zein ekonomikoak tarteko.

Bestalde, Europako Batasunaren (EB) 
ahultasuna egiaztatu dugu beste behin 
ere. Izan ere, daukagun egoera larriaren 
aurrean EB ez da gauza izan era batera-
tuan jarduteko, ez epidemiari aurre egi-
teko garaian ezta ere neurri ekonomiko 
eta sozial nahikoak eta partekatuak inda-
rrean jartzeko. Jarduera ekonomikoaren 
zati oso zabala gelditu duen salbuespe-
neko egoerak gastu publikoa handitze-

ko neurri ausartak eta mutualizatuak 
eskatzen ditu. 2008. urteko finantza kri-
sian gertatutakoa, zorraren zamaren me-
taketa alegia, ekidin behar da. Horren 
ordaina finantza merkatuen atzaparre-
tan erortzea izan baitaiteke eta, horrekin 
batera, orain arte erabat ankerrak izan 
diren murrizketa politikak berrindartze-
ko aitzakia ere. Horretarako Europako 
Banku Zentralaren (EBZ) orain arteko 
papera berraztertzea nahitaezkoa da, 
zorraren mutualitate mekanismoak eza-
rri behar dira, eta diru likidezia gehiga-
rria bankuetara bideratu ordez zuzenean 
gobernuetara edo herritarren eskuetan 
uztea premiazkoa da. Horrela bada, doi-
kuntza politiken neurriak berriz ere ak-
tibatzea saihestuko litzateke. EBZren 
dirua zuzenean produkzio ehunera eta 
jendearengana iritsi beharko litzateke 
eta ez luke, orain arte bezala, burbuila 
espekulatiboa gizentzen duen finantza 
sistemaren bitartekaritza erabili behar.

Krisiek aldaketarako aukerak zabal-
tzen dituzte. Bizitzarako inportante de-
naz eta, beraz, ekonomi politiken lehen-
tasunez hausnartzeko aukera ematen 
du krisiak. Lan eta jendarte eskubideak 
eta zerga politika aurrerakoiak lehen le-
rroan ipini behar dira. 2008ko finantza 
krisiak  errepikatu behar ez diren atzera-
pauso larriak ekarri zituen. Gainean du-
gun krisitik irteteko estrategiak jendar-
te bidezkoagoa, berdinzaleagoa eta arlo 
ekologikoan iraunkorragoa hurbiltzeko 
xedea izan beharko luke. 

bizitzarako inportante 
denaz eta, beraz, 

ekonomi politiken 
lehentasunez 

hausnartzeko aukera 
ematen du krisiak. lan 

eta jendarte eskubideak 
eta zerga politika 

aurrerakoiak lehen 
lerroan ipini behar dira
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juNe FerNÁNDeZ
kAzetAriA

antton olariaGa

Josebaren ama minbiziz hil egin da. 
Dolua are eta tristeagoa da itxialdi 
egoeran, konpainia eskasarekin, be-

sarkada gutxirekin. Joseba aitari bisi-
ta egitera joan da eta klandestinitatean 
nerbioak sentitu ditut bidean. 

Okindegiaren ilaran entzun dut andre 
bat besteari esaten baserritik kotxez eta 
ez oinez jaisten dela orain. Bidea bakar-
tia izan arren, beldurra ematen dio poli-
ziak ez sinestea erosketak egitera doala 
eta ez paseatzera. 

Leirek hamar urte ditu. Noizbehinka 
txakurra ateratzera animatu dute bere 
amek, baina joan zen azken egunean ez 
zen eroso sentitu. Auzokoen bigilantzia 
eta epaia nabaritu omen zuen. 

Albak jaioberri bat du. Gau neketsu 
baten biharamunean, paseatzeko behar 
psikologiko handia zuen. Belaze eta or-
tuen arteko bide bakarti bat aukeratu 
zuen. Ehun metro ibili eta buelta eman 
zuen, erruak jota. Bere baitako poliziak 
geldiarazi zuen. 

Auzoko familia bat arratsaldero ate-
ratzen da gure kalera baloiarekin jolas-
tera. Balkoiko zelatariak izan nahi ez 
dugun arren, disimuluan begiratzen di-
tugu, gaitzespenez eta baita inbidiaz ere. 

J. Marcosek zerrendatu ditu Pikara 

Magazin-en “pandemia kapitalistak” utzi 
dituen biktima politikoak: besteak beste, 
“intsumisoak, errebeldeak, lotsagabeak”.

Alabaren tronaren bila joan behar 
izan dut Pikara-ren erredakziora, herri-
tik Bilbora. Lankideen oparia da, bai-
na ekarri behar ziguten egunean agin-
du zuen Espainiako Gobernuak alarma 
egoera. Dekretuaren arabera zilegi da 
mendeko baten zaintza arrazoiengatik 
etxetik ateratzea, baina ez dakit polizia-
ri trona bat premiazko gaia irudituko 
zaion. Badaezpada, baimen bat eraman 
dut esanez erreportajeak egiteko zir-
kulatu behar dudala. Urduri jarri naiz 
dena den, txarto daramat-eta ziria sartu 
beharra. 

Igandea da eta autobian apenas da-
goen trafikorik. Lasaitasun apokaliptiko 
horrek are gehiago urduritu nau. Hirira 
sartu eta udaltzain-auto baten atzean 
itxaron behar izan dut semaforoa berde 
jarri arte. Bihotz taupadak azkartu egin 
zaizkit. Bidaia aprobetxatu dut lagun 
batekin alaben arropen trukea egiteko. 
Nire asmoa zen pitxer elektrikoan infu-
sio pare bat prestatu eta bilera klandes-
tino horrez apur bat gozatzea. Ez naiz 
kapaza izan. Onartu diot urduriegi na-
goela eta Larrabetzura itzuli nahi dudala 

lehenbailehen. “Lasai, gustorago arituko 
gara bideodeiez”, erantzun dit.

San Frantzisko auzoan dago Pikara
-ren egoitza, eta han ez dira berriak ez 
poliziaren kontrola ezta auzokoen begi-
rada akusatzaileak ere. Baina lehen ko-
lektibo estigmatizatu batzuek pairatzen 
zutena orain orokortu egin da —ez neu-
rri berean, noski, arrazializatuak baitira 
itxialdiaren koartadarekin poliziak au-
zoan jipoitutakoak—. Pastora Filigranak 
dio salbuespen egoera hau momentu 
ona izan daitekeela enpatizatu dezagun 
beti kriminalizatuak bizi direnekin, bes-
teak beste top-manta saltzaileekin eta 
auzo periferikoetako ijitoekin: “Kalera 
ateratzen bazara delitugile zara kontra-
koa frogatu arte, eta horrela bizi da jen-
de asko egunerokoan”. 

“Larrialdia ez da inoiz amaitzen eta 
normalizatu egiten da”, diosku Edward 
Snowdenek. Antzeko iragarpena egin du 
Auzoetatik Piztu Bilbok: “Salbuespena ez 
da sekula normaltasunera itzultzen, bere 
normaltasun propioa produzitzen du”. 

Pribilegiatuak gara orain arte (pare 
bat manifetan baino) poliziaren eta auzo 
zelatarien beldur izan ez garenok. Ikusi-
ko dugu zer gertatuko den “normaltasun 
berria” heltzen denean. 

Poliziaren beldur
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haiZea NuñeZ palaCio
AbokAtuA

leire NarBaiZa ariZMeNDi
irAkAsLeA

Iraultza txikien etxeak

Faltan

Noizbait Itziar Gandarias kide femi-
nistari entzun nion Euskal Herriko 
Emakumeen Mundu Martxako pro-

zesuan emakume migratuek egindako 
kritika: “Zuen etxera gonbidatzen gaitu-
zue, etxe barruko gauzen ordena alda-
tzeko aukerarik gabe. Baina denon etxea 
izateko gauzen ordena guztion artean ez-
tabaidatu eta erabaki behar dugu”. Egungo 
konfinamendu egoeran Abaraska Etxebi-
zitza Kooperatiboak ‘etxea’ kontzeptua-
ren inguruko hausnarketa irakurtzean 
Euskal Herriko Mugimendu feministari 
arrazakeriaren aurkako ikuspegitik egin-
dako interpelazio hura etorri zait burura: 
“Etxea, izaera materialetik harago, bizi-
tzan aurrera egiteko garrantzitsueneta-
ko bat da, bertan oinarrizko harreman 
taldea finkatzen delako eta gure bizitzek 
egonkortasuna eta etorkizuna irudika-
tzeko baliabidea ere badelako”.

Mundura jaurti nindutenetik gaur-
daino, ausaz edota klinamenaz, hamabi, 
atera kontuak, hamabi etxetatik pasa 
naiz, bata bestearen atzetik. Horiek guz-
tiak ‘etxea’ izan dira, hurrenez hurren. 
Etxekoak ere aldatzen joan dira. Hasie-
ran familia heteronuklearra zen: ama, 
aita, anaia, ahizpa eta bostok. Horiek 
ginen gu, arrotza egiten zitzaigun eta 
arrotzak ginen hiri batean. Arrotzak, gu, 
etxekoak. Memoria, denbora, aliantza 
edo ausardiarik gabe inon sustraitze-

ko, inori gure etxeko ateak zabaltzeko. 
Inoiz gertu izaten ez genuen famili za-
balago, herri eta diaspora baten parte, 
urruneko satelite. Auskalo defendatuko 
genuen gure etxe hura non zegoen, non 
kuadrilla, non komunitatea eta non he-
rri-batzarra.

Bosgarren etxebizitza zen hartatik 
ihes egin nuen askatasuna, asanblada, 
horizontaltasuna, kolektiboa, autoges-
tioa, elkartasuna eta hiztegi sozialistaren 
hainbat hitz, teoria eta praktikari jarraika. 
Okupazioa zen gure tresna iraultza txi-
kien etxeak irekitzeko, behin-behinean 
eraikitzeko, hurrengo desalojoaren zain. 

Ibilbide pertsonal honekiko gaitzon-
doa sentitu dut, inbidia inguruan ditu-
dan komunitatedun, kuadrilladun, fami-
lia modernodun hemengo lagunekiko. 
Egun hauetan, batez ere konfinamendua 
oraingo etxean bakar bakarrik pasatzea 
egokitu zaidan aste luzeetan, bi emozio 
horiekin konektatu dut: gaitzondoa eta 
inbidia. Etxearen esanguraren askatu 
gabeko korapiloa: galdutako etxeetan 
ikasitakoarekin eraikitzeko dugun ater-
pea. Alarma egoeran ilegalizatu diguten 
sare afektiboko kideon artean elkarla-
guntza eta elkarbabesa zimenduak di-
tuena. Paperek kontrakoa esan arren, 
elkarren etxeko dugulako polizia siste-
mikoa troleatzen dugunon iraultza txi-
kien eraikuntza material eta afektiboa. 

Ez ei gara elkar asko ukitzekoak eus-
kaldunok. Afektua adierazten uzkur, 
laztanetan mantxu, besarkadetan la-

bur eta musuetan zekenak garela esan 
liteke, Europa Hegoaldeko gure auzoki-
deen aldean, behintzat. Kariñoa adieraz-
tea ez dago ondo ikusita, gainera. Barru-
rantz bizi omen ditugu sentimenduak, 
batzuek besteek baino gehiago, jakina.

Konfinamenduak minimora jaitsi du 
azala azalaren kontra jartzea, eta dosi 
eta jende konkretuetara mugatu du. Bai-
na bakarrik biziz gero, zeharo desagertu 
da kontaktu fisiko guztia, afektuduna eta 
bestelakoa. Zero.

Euskaldun ez kariñosook ondo eroan-
go genuela uste genuen, ez genuela 
faltan izango, nahikoa zela telefonoz 
berba egitea, mezuak irakurtzea eta bi-
deo-deietara konektatzea. Ez da hala, 
ordea. Larrua, haragia sentitzea ezin-
bestekoa zaigu, nahiz eta aurreko ohiko 
dieta murritza izan.

Besartean maite dugun norbait laus-
kitu. Musu, muin, pot, pa eta laztanez ito 
lagunak. Ferekaz eta igurtziz gastatu mai-
taleak. Beste gorputz batzuen gosez bizi 
dugu itxialdia, harrituta eta zain, amai-
tutakoan inoren aho, beso eta giharrak 
disfrutatuko ditugulako esperantzan. 
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argia.eus/multimedia

Konfinamendua 
arintzeko 
ARGIAren 
multimedia 
kanala
Milaka bideo, guztiak euskaraz 
edo euskarazko azpidatziekin. 

Zer egin behar dugu orain, ‘orain’ 
honekin guztiarekin?”, esan zidan 
lagun batek krisi honen hasieran. 

Itogarria da orainaldia, batez ere etorki-
zunaren prestaketa soil bezala bizi izan 
baduzu beti; orain etorkizuna ezin da 
aurreikusi, beraz, orainaldirik ez dago 
orain. 

Horregatik, iraganera sartu-irtenka 
igaro ditut bi hilabete, aspaldiko argaz-
kiak arrantzatzen, Dumbledore bere 
pentsatokian lez; haren oroitzapen ba-
koitza substantzia argitsu urdinxka bat 
da, denboraren putzuan flotatzen, man-
tso, biraka, nahi duenean berrartu eta 
une hura birbizitzeko aukerarekin. An-
tzerako zerbait dira nire disko gogor 
guztiak, oharkabean igaro zaizkidan ur-
teak, aldaezinak, isilpean madarikatzen 
ditudanak oraina baino hobeak irudi-
tzen zaizkidalako batzuetan, edo lotsa-
razten nautelako, besteetan. 

Eta iraganez asetzen naizenean, exis-
titzen ez den zerbaitek urdaila betetzen 
didanean, beste denbora-espazio ezi-
nezko batera egiten dut salto, ‘honen 
guztiaren amaierara’, eta hor hasten naiz 
penatzen beraien lekua berreskuratzen 

hasiak ziren animalia basatiez, eta nire 
lagunen tripetan dauden biharko hau-
rrez. Hasi naiz ulertzen nire izekok zer-
gatik esaten zigun “ume koittauak” ikus-
ten gintuen aldiro, animaliei eta haurrei 
ezin zaizkielako gauzak arrazoiaren bi-
dez zuritu, beraiei ondorioak pairatzea 
baino ez zaielako geratzen. Itzuliko dira 
errepide ertzetara katuak eta azkona-
rrak hilda, ile zuriak pneumatikoz zi-
kinduak, errai arrosak zabal-zabalik, eta 

guk ezin azaldu zergatik ezin duten bide 
hori gurutzatu ordu horretan. 

Oraina saihesten dut desertuko hon-
dar beroan mugitzen den kobra baten 
abilidadez. Gogo txarrez idazten dut, 
beldurrez irakurtzen ditut artikuluak 
eta albisteak, eta itotzen naiz pentsa-
tuz kiloka ari garela denok antzerako 
gauzak idazten eta irakurtzen; nora doa 
pisu hori guztia, adostasun posible hori, 
gauzatuko ote dugu noizbait, orainaldi-
ren batean? Ez ote genuen dena hondar 
bustiaren gainean idatziko, eta lehenen-
go olatu handiaren itzulerak hartuko 
gaitu azpian, bainujantziak ipurmasai-
len artean sartuko dizkigu, eta sudurra 
gatzez bete? 

Idea Vilariñok bere buruari isiltzeko 
eskatu zion poema batean, eta Garazi 
Arrulak honela ekarri zuen euskara-
ra: “(...) zer esan dezake inork, aurretik 
sekula esan kantatu idatzi ez denik…”; 
hori 1987ko martxoaren 27an, pentsa. 
Baina, hala ere, idatzi egin zuen poema 
hura, Isil hadi izenburuz, baina idatzi. 
Esan. Sortu. Ez isildu, azken finean. Eta 
iruditu zait badela hor orainaldi guztiei 
zentzua eman diezaiekeen indar bat. 

Orain zer

itotzen naiz pentsatuz 
kiloka ari garela denok 

antzerako gauzak idazten 
eta irakurtzen; 

nora doa pisu hori 
guztia, adostasun 

posible hori, gauzatuko 
ote dugu noizbait, 

orainaldiren batean?

Nerea iBarZaBal saleGi
bertsoLAriA



maiatzak 17, 2020

aurrera!

BAGARA ALA EZ GARA?
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etxebizitzaren jabea iruindarra da. 
Nigeriar batek alokatu du, 550-
600 euro ordaintzen ditu hilero. 
Agian, etekin ekonomikoa atera-

tzeko asmoa du eta gelak alokatzen hasi-
ko da. Agian, ez du halako asmorik, baina 
diru premiak eraginda gela bat alokatu du 
hasieran, gero beste bat... eta azkenean 
‘etxebizitza patera’ bihurtu du, bera ere 
teilatupe berean bizi dela. Gela bakoi-
tzeko 350-400 euro kobratuko ditu, eta 
beretzat gelarik handiena, alegia, logela 
bihurtutako egongela gordeko du. Etxeko 

  oNiNtZa irureta aZkuNe

IruDItaN: iruñeko alde zaharreko hipotekak 
kalteturikoen Plataforma gela bakarrean bizi direnen 

egoera larriaz ohartarazteko kanpaina egiten 
ari da eta horretarako argazkiok erakutsi ditu. 

GElan bizi dirEnEk Edo ondokoEk atEra ditUztE arGazkiok.

“itxialdian denok gaude, baina guztiok 
ez gara berdin sufritzen ari”. iruñeko 
alde zaharreko hipotekak kalteturikoen 
Plataformak esandakoa da, duela gutxi 
abiatu duten kanpainan. 82 familiaren 
zerrenda bidali diote iruñeko Udalari, denek 
etxebizitza duina eskatzen dute. orain, 
alokatutako gela bakarrean bizi dira; bi, 
hiru, lau... eta zazpi pertsona ere bai, hamar 
metro karratutan. sukaldea eta komuna 
egoera berean dauden ondoko geletako 
pertsonekin elkarbanatzen dituzte. “Eskuak 
sarri garbitu eta distantzia fisikoa mantendu”, 
esan digute agintariek eta zientzialariek. 
haien buruetan ez zeuden “pisu paterak”.

10m2-ko 
bizitza

bErralokatUtako GElak 
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maizterrak bigarren mailako maizte-
rrak sortu ditu. Hitzezko tratua baino ez 
dago haien artean, kontraturik ez, jaki-
na. Bihar halako geletako familia kanpo-
ratu nahi badu, ezerk ez dio eragotziko. 
Gutxi gorabehera  horrela funtzionatzen 
dute ‘pisu patera’ deitutakoek.

Azken urteetan, Iruñeko Alde Zaha-
rreko Hipotekak Kalteturikoen Platafor-
mak nigeriarrekin egin du lan gehien, 
asko seme-alabak dituzten amak dira. 
Urtetan Espainian bizi izandakoak dira, 
Andaluzian edo Madrilen, sarri pate-

ran itsasoa zeharkatutakoak. Prostitu-
zioan ere aritu dira batzuk. Han bizibi-
derik ez eta Nafarroan lur hartu dute. 
Azken boladan Hego Amerikatik dator 
jendea, nagusiki Kolonbia, Ekuador eta 
Venezuelatik. Marokoarrak ere badira. 
Aurkitu duten aterperik duinena gela 
bat da. Behar ekonomiko larrian daude, 
iraupen luzeko langabetuak dira, es-
taldura sozialik ez dute, eta ia inork ez 
dauka bizileku baimenik. Ezkutuko eko-
nomian aritzen dira, emakumeak ia era-
bat etxeko garbiketetan eta adinekoak 

zaintzen. Askorentzat alokatutako gela 
ordaintzeko helduleku bakarra Nafa-
rroako Gobernuak ematen dien errenta 
bermatua da. Prestazio ekonomiko hori 
jasotzeko urtebetez erroldatuta egon 
behar dute. Guraso bakarreko familiak 
nagusi badira ere, beste profil bateko 
jendea bada gela bakarrean bizi den 
multzoan: seniderik ez duten pertsona 
bakarrak, gizon bananduak, eta pen-
tsio kaskarra izanda gaur egungo alo-
kairuak ordaintzeko arazoak dituzten 
adinekoak. 



ohea ala mahaia? 
biak ez dira sartzen gelan
Arropaz, jakiz, koltxoiz eta jendez gai-
nezka egoten dira gelak. Intimitatera-
ko aukera hutsaren hurrengoa da lau 
hormaren arteko eremu txikian. Teresa 
González Iruñeko Alde Zaharreko pla-
taformako kidea da. 14 urteko semea 
zuen amak kontatutakoa ekarri du go-
gora: “Amak esaten zuen semea bera 
baino handiagoa zela, gizontzen ari 
zela, eta elkarrekin egin behar zuten lo”. 

Umeek jolasteko eta eskolako lanei 
jarraipena emateko eragozpen handiak 
dituzte. Gelan ez dago tokirik jolasteko, 
askotan jostailurik ere ez. Mahaiak eta 
aulkiak ez dira sartzen, eta beraz, es-
kolako lanak lurrean edo ohe gainean 
egin behar dituzte. COVID-19aren on-
doriozko itxialdian, haurrak internet 

bidez irakasleekin komunikatuta dau-
den garai honetan, gela bakarrean bizi 
diren haur hauek ez dute ordenagailua 
usaindu ere egiten. Ez dute ikasteko bi-
tartekorik, ez tokirik, ez girorik. 

Plataformak ez du daturik, baina 
baiezta dezake halakoak gertatu dire-
la. Alegia, hainbat umek gehiegikeriak 
jasan ditu senide helduengandik edo 

etxeko beste kideengandik. Ohikoena 
ohe berean batek baino gehiagok lo egi-
tea da eta horrek umeaz abusatzeko 
aukerak errazten ditu. Gelatik atera eta 
etxeko gainerako guneak ere arrisku 
leku izan daitezke haurrentzat. Gehie-
netan beste geletako bizilagunekin ez 
daukate inolako loturarik, ezezagunak 
dira. Gelek ez dute sarrailarik eta ko-
mun bera darabil jende askok. Amak 
alaba gaztetxoen beldur dira batik bat. 
Helduak lanera joan eta ordu batzuez 
etxean bakarrik gelditu ohi dira umeak, 
haiek aukeratu ez dituzten bizilagune-
kin. Txikienek etxeko istripuak izaten 
dituzte, traumatismoak edo garbikari 
kimikoak edateagatik pozoiketak.   

Ez dituzte nahi edo behar dituztenean 
erabiltzen komuna eta sukaldea. Ez da 
erraza higienea mantentzea eta janaria 

nasly López Heredia duela urte eta 
erdi etorri zen Nafarroara, 6 eta 
12 urteko alabak alboan zituela. 

Kolonbiarrak dira eta ama alabentzako 
etorkizun hobe baten bila abiatu zen. 
Urte eta erdi honetan Iruñean bizi izan 
dira, beti alokatutako geletan. Orain 
hiru ez, baizik eta zazpi pertsona bizi 
dira gela berean. Janaria jasotzera joan 
zen egun batean ezagutu zuen jatorri 
bereko emakumea. Berau iazko azaroan 
iritsi zen Iruñera eta López Herediak 
hala dio: “Etxebizitza baten azpi batean 
bizi ziren, oso gaizki”, eta berak alokatu-
tako gelara ekarri zituen ama, 3, 5 eta 7 
urteko haurrak. 

López Herediak 350 euro ordain-
tzen ditu hilero. Etxea alokatuta hartu 
duen gizon boliviarrari ordaintzen dio 
diru hori. Bera ere etxe horretan bizi da. 
Martxoaren bukaeran gela uzteko agin-
du zion, apirilaren 5erako maizter be-
rriarentzako prestatu nahi zuelako gela. 
Koronabirusak eragindako osasun kri-
siagatik ez zuen kalean utzi López Here-
dia familia. Gelak alokatzen direla dioten 
iragarkiak ikustera ohitu da kolonbiarra: 
“Osasun larrialdi betean oso zaila izan-
go zen gela bat lortzea, baina ez pentsa, 
bestela ere asko kostatzen zait, bi ume 
ditudalako. Haurrak ez dituzte gustuko, 

gastu gehiago omen da etxerako eta za-
rata ateratzen omen dute”. 

esKolaKo lanaK 
ohe gainean
López Herediak atera duen argazkian 
ikusten da bizitokia. Ohe bat baino 
ez zaie sartzen, oheaz gain lurrean ez 
dute tokirik koltxoiak jartzeko. Zazpiek 

ohe berean egiten dute lo. Sukaldea 
eta komuna lasai erabiltzeko aukera 
dute, baita garbigailua ere. Arropa 
eskegitzeko aukera ematen die. Ez 
dute denek halako aukerarik izaten: 
“Bai, badakit, alokatu dizun pertso-
naren arabera da, batzuek baldintza 
oso zorrotzak jartzen dituzte, arro-
pa lehortzeko aukerarik ere ez dizute 
ematen”. Egongela ezin dute erabili, 
eta gustura hartuko luke etxeko gela 
hori beretzako baino alaba zaharrena-
rentzako. 12 urterekin eskolako lanak 
izaten ditu eta zazpi lagun bizi diren 
gelako ohe bakarrean egin behar iza-
ten ditu: “Eskolan ondo dabil, baina 
kontzentrazio arazoak izaten ditu, ez 
daukalako espaziorik gelan eta nire 
egoerak estutzen duelako”. Gela ez da 
giltzaz ixten, boliviarra nahi duenean 
sar daiteke haien gelan. 

Ez López Herediak, ez gelara eraman 
duen amak, ez dute lanik. Paperik ere 
ez dute. Kontraturik gabe, etxeko langi-
le aritzeko aukerak aurkitu ditu, baina 
aste osoa igaro beharko luke etxe horre-
tan eta ez dauka umeak zeinekin utzi. 

López Herediak etxe arrunt batean 
bizi nahiko luke, eta lanean hasi, besterik 
ez bada ere besteren etxeetan zaintza eta 
garbiketa lanetan, orduka bada ere. 
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ohe bat zazpirentzat

mahaiak eta aulkiak ez 
dira sartzen, eta beraz, 

eskolako lanak lurrean edo 
ohe gainean egin behar 

dituzte neska-mutilek
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blessing Cristenek bost urte darama-
tza Iruñean. 2008an Nigeriatik Espai-
niara heldu zen eta Nafarroara Kata-

luniako Figueresetik dator. Bost urtean 
ez du bizitzeko beste modurik izan, alo-
katutako gelan egon da beti. Duela bi urte 
ama izan zen eta orain biak bizi dira gela 
bakarrean. 840 euroko oinarrizko erren-
ta du. Gastuak zerrendatu dizkigu: alo-
kairua, gelari dagokion argindarra, gasa 
eta ura, janaria, arropa, pixoihalak. Bere 
jaioterriko batek eman dio errentan gela. 
Sukaldea eta komuna erabiltzeko aukera 
du. Eskuz garbitzen dituzte etxeko maiz-
ter guztiek arropak, garbigailua ez dabi-
lelako. Garbigailua ez ibiltzearen errua 
etxejabe nafarrarena dela dio, ez duelako 
konpondu, eta ez etxea errentan daukan 
gizonarena. “Etxeko arauak” errespetatu 
behar dituela dio Cristenek, badakielako 
ez dela etxejabea eta bera bezala beste 
batzuk bizi direlako etxe berean. Halako 
etxeetan umeak ez dituzte oso gustuko, 
zarata ateratzen dutelako edo gelatik kan-
pora jolasean has daitezkeelako. Gela alo-
katzerakoan egiten dizkieten hiru galde-
rak esan dizkigu: Lanik baduzu? Paperik 
baduzu? Umerik baduzu?

Cristenek ez dauka paperik eta ez dau-
ka lanik. Ohe bat du gelan eta umeare-
kin egiten du lo. Laster beteko ditu 2 urte 
bere umeak eta haur eskolara eramango 
du. Konfinamendua oso zaila egin zaio, 
eta oso gustura hartu du umeak egunean 
behin ateratzeko izan duen aukera. Etxe 
batean bizi nahiko luke, ez gela batean. 
Behin baino gehiagotan esan du: “Nik 
ume bakarra daukat, baina batzuek bi eta 
hiru dauzkate. Larri nabil gela honetan, 
bada, besteok zer esango dute?”. 

bost urte gurean 
beti gela bateanlasai prestatzea. Sukaldeaz balia-

tzeko denbora tartea murritza dela-
ko, argindar edo gas gastuari aurre 
egiteko gai ez direlako, ohikoa da 
umeen afari legea esnea eta gailetak 
izatea. Etxe batzuetan garbigailua 
eta arropak lehortzeko tokia uzten 
diete, beste batzuetan hori ere ez. 
Eskuz garbitu eta gelan bertan jar-
tzen dituzte lehortzen. Hozkailuan 
apal bat egokituko zaie agian.  

Ez datoz bat batzuen eta besteen 
ordutegiak. Bat goiz jaiki da lanera 
joateko, gaztetxoak eskolako lanak 
egiteko kontzentrazioa behar du, 
komuneko ilaran hiru daude, umea 
esnatu da eta negarrez hasi da. La-
saitasunik gabeko eta zarata uga-
riko giroan osasun arazoak izaten 
dituzte, loa nahasten zaie eta nerbio 
sistema erasaten die. Plataformak 
gela bakarrean bizi direnei buruz 
egindako txostenak dio epe ertain
-luzera ondorio psikologiko eta so-
zialak suntsitzaileak eta atzeraezi-
nezkoak izan daitezkeela.

Maiz aldatzen dute gelaz. Arra-
zoiak hainbat izan daitezke: amak 
umeak ekarri ditu jaioterritik eta gela 
txikiegia da denentzat; umea jaio da 
eta maizterrak ez du umerik nahi, 
besteak beste negar egiten duelako; 
etxe jabeak aldaketaren bat egin dio 
maizter nagusiari; etxeko bizilagu-
nen artean ez dira ondo konpon-
tzen; edo besterik gabe gela biga-
rren aldiz alokatu duenak ezin du 
alokairua ordaindu. Gelaz gela ibil-
tzeak ondorioak ditu. Auzo batera 

egokitzea zaila da auzoz auzo ba-
dabiltza, ikastetxea eta osasun zen-
troa aldatu beharko dituzte, eta jada 
ezagutzen zituzten auzoko baliabide 
komunitarioetatik urrunduko dira.

iruñeko neguko 
gela hotzak
Gela 350-400 euro eta etxeko gas-
tuak bereizita. Pobrezia energetikoa 
ere bizi dute herritar horiek. Argin-
darra, gasa eta ura ordaintzeko ara-
zoak izaten dituzte eta erabilera mu-
rrizten dute. Jaki beroak edo denbora 
hartuta prestatutakoak saihestuko 
dituzte, berogailurik ez dute piztuko. 
Etxe batzuetan gastuak eta alokairua 
batera doaz eta maizter nagusia ar-
duratuko da bigarren mailako erren-
tariek argindarra eta gasa xahutu ez 
ditzaten. Hotza nozitzen dute Iruñe-
ko neguan, eta leihodun gela izan 
arren, ez dute behar adina eguras-
ten. Leihoa gutxi irekitzeak eta gela 
berean jende askok denbora luzez 
arnasteak kondentsazioa eragiten du 
eta hormak heze daude. Lizuna age-
rian dago. 

higiezinen agentzietan 
ez dituzte nahi
Diru sarrera murritzak dituzte, bai-
na etxebizitza duin batean bizitzeko 
aukerarik ez izatearen arrazoi ba-
karra ez da hori. Teresa Gonzálezek 
diskriminazioa salatu du, bazterketa 
arrazagatik, generoagatik eta pobre-
ziagatik. Higiezinen agentzietan ez 
diete halako ezaugarriak dituztenei 
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etxerik eman nahi alokairuan. 2017an 
gertatu zitzaiena kontatu du horren adi-
bide. Gobernuaren bidez 250.000 euroko 
diru sorta lortu zuten geletan bizi zirenek 
etxebizitzak alokatu zitzaten. Hala, alokai-
rua ordaintzeko dirua ziurtatuta zegoen 
eta jabeari kolpera ordainduko zitzaion. 
Martxotik abendura etxe bila ibili ziren 
interesatuak eta plataformako  kideak.  
Iruñean zazpi etxe lortu zituzten eta Na-
farroa osoan hamazazpi. 250.000 euroko 
diru sorta gastatu gabe geratu zen. Egitas-
moak zergatik porrot egin zuen jakiteko 
azterketa egin zuten eta diskriminazio hi-
rukoitza izan zen ondorioa: “Jende horien 
diru sarrerak ez dituzte gustuko, erren-
ta bermatua moduko prestazio sozialak 
pobreziarekin lotzen dituzte.  Pobreak 
direlako ez dituzte nahi. Higiezinen agen-
tzietan esan egiten dizute nigeriarrak ez 
dituztela nahi, baina berdin Ekuadorkoa 
bada, eta zer esanik ez zapia buruan da-
raman marokoarra. Amak umeekin ere 
ez dituzte nahi”. 

Plataformak proposamen sorta bida-
lia die Iruñeko Udalari eta Nafarroako 
Gobernuari gela bakarrean bizi direnek 
etxebizitza duina lor dezaten. Nafarroan 

alokairuan hartzeko etxebizitza gutxi 
dagoela jakitun, etxe hutsak baliatzea 
eta negozioa beste asmorik ez duten 
funts putreei heltzea eskatu du plata-
formak. Horrekin batera 82 izen-abize-
neko zerrenda jaso dute erakunde pu-
blikook. Ume kopuruarekin eta telefono 

zenbakiarekin osatu dute informazioa. 
Gonzálezek dio ondo etorriko zaiola ze-
rrenda Iruñeko Udalari, hala bizi dire-
nen erroldarik ez daukatelako. Badaki 
batzuei deitu dietela. 82 eskatzaileek, 
haien haurrekin, gela bakarrean bizitzen 
jarraitzen dute. 

abuztuan hiru urte izango dira Ka-
naria uharteetatik Nafarroara eto-
rri zirela, Iruñera. Happy Owiarobo 

2005ean atera zen Nigeriatik. Kanarie-
tan etxebizitza osoa zeukan alokatuta, 
Iruñean gela bat, 310 euroan. Bost per-
tsona bizi dira gela horretan, ama, aita, 
eta hiru seme-alabak. Etxebizitzak hiru 
gela ditu eta hiruretan bizi da jendea, 
haietako batean gela alokatu dien jato-
rri bereko ama bi umeekin. Azken ho-
rri etxeko nagusiak esan omen dio hiru 
hilabete barru etxea hustea nahi duela, 
saltzeko. Etxebizitza bila ibilia da Owia-
robo, baina ez du batere aurkitu, “ema-
kume beltza zarela ikusi eta segituan egi-
ten dute atzera”. Gela bat alokatzea ere ez 
omen da samurra: “Gu bost gara eta inork 
ez ditu bost lagun sartu nahi gela batean. 
Lokutorioko eta kaleko iragarkietan iku-
siko duzu: Gizonezkoa umerik gabe edo 
emakumezkoa umerik gabe”. 

Sukaldea eta komu-
na lasai erabiltzeko au-
kera dute, baina etxean 
jende asko bizi denez, 
batzuetan larri ibiltzen 
dira. Umeek pixa egite-
ko ontzia erabili izan dute behin baino 
gehiagotan. 

Senar-emazteek ez dute paperik eta 
ez dute lanik. 1.000 euro pasatxoko oi-
narrizko errenta dute. Gela ordaintzeaz 
gain, argia eta ura ordaindu behar dute. 
Hilabeteko janaria jasotzera joaten dira 
Caritasera eta gainerakoa haien erren-
tatik ordaintzen dute. 

Bi haur zaharrenak nolabait ari dira 
moldatzen, Kanaria uharteetatik hona 
etortzea aldaketa handia izan dela be-
raientzat dio amak, baina beste erre-
mediorik ez dutela izan. Gelan ez dago 
aulkirik eta mahairik. Etxeko lanak 
ohe gainean edo lurrean egiten dituzte, 

itxialdia hasi aurretik liburutegi-
ra joaten ziren batzuetan. Lo egiteko 
ohe bakarra eta hormaren kontra jasoa 
dagoen koltxoia erabiltzen dituzte, ba-
tzuetan gurasoak ohean eta umeak kol-
txoian, eta beste batzuetan alderantziz. 
Osasun larrialdiko itxialdia oso gogorra 
izan da, bereziki umeentzat: “Eskolara 
joaten direnean gelatik kanpo daude. 
Eskolaz kanpoko ekintzak ere egiten 
dituzte. Semeak adibidez, errugbian jo-
katzen du eta handik etorri, dutxa hartu, 
afaldu eta ohera. Asteburuetan jolasera 
ateratzen gara parkera. Orain aspertuta 
eta estututa daude. Eskerrak ordubetez 
ateratzeko aukera eman diguten, bizi-
kletaz eta korrika ibili dira”. 
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kanarietatik iruñera
etxebizitzatik gela bakarrera

bilerak egiten dituzte elkarren berri izateko, informazioa jasotzeko eta elkarri laguntzeko. 
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marie Pourquié (baiona, 1982) neuropsikohizkuntzalaria 
da, afasiologian espezializatua. dena egiteko 
dagoen eremuan dabil buru-belarri. izan ere, 
hizkuntza patologiak dituzten euskaldunak erdarazko 
ebaluaketa tresnen bidez artatzen dira. logopedek 
edo ortofonistek ez dute lana euskaraz garatzeko 
baliabiderik. baionako ikerlariaren nahia gizarteari 
ekarpena egitea da eta hor dabil saretze lanetan 
irakasleekin, erizainekin, logopedekin eta ikerlariekin.

Gasteizen Euskal Filologia ikasten ari zela 
Marie Pourquiék garbi ikusi zuen zer ikertu 
nahi zuen: hizkuntza patologiak. Hizkun-

tzaren gramatika ikasteaz harago joan nahi zuen, 
eta gaur egun, gizakiaren hizkuntza-gaitasuna 
du ikergai. Gogoan du Gasteizko eskoletan nola 
ikasi zuen burmuinean hartutako kolpearen edo 
iktusaren ondorioz hizkuntza gaitasuna kaltetzen 
dela. Mintzaira edo idazketa gaitasunak murriz-
ten dira; batzuek ulertzen dute, baina ezin dira 
mintzatu, beste batzuek hitzak harrapatzeko ne-
kezia erakusten dute... Hori da afasia. Hizkuntza 
patologien ikerketak hiru diziplina biltzen ditu: 
hizkuntzalaritza, neurologia eta psikologia. Hiz-
kuntza arazoak aztertzeko eta diagnostikatzeko 
norbanakoei ebaluaketak egiten dizkiete. Alor ho-
rixe jorratu nahi zuen Pourquiék, baina euskaraz.  oNiNtZa irureta aZkuNe      DaNi BlaNCo

Marie Pourquié
     hIZKuntZA pAtologIEn 
            IKErtZAIlEA

“Zergatik ez dugu hizkuntza 
kontuan hartuko 

hizkuntza arazoak baldin badira?”
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Hizkuntza patologiak ez ziren 
euskaraz ikertuak ala?
Konturatu nintzen hizkuntza arazoak 
azaltzen zituzten adibide oso gutxi zeu-
dela deskribatuta literaturan, euskaraz. 
Adibideak beti frantsesetik eta ingelesetik 
hartzen genituen, 80-90eko hamarkada-
koak, eta euskara inoiz ez zen hor. Galdera 
da: orduan, garai hartan gaixoak nola zi-
ren aztertuak? Erdaraz?. Bai, erdarazko 
tresnekin. Kontuan izan behar da adin 
tarte batzuk elebakarrak direla. Ez daki-
te galderak erantzuten, ez arazoren bat 
dutelako baizik eta hizkuntza apala dute-
lako. Ezagutu dut Hendaian bizi den bat, 
egunerokoan euskaraz bizi da eta gazte-
laniaz oso ondo egiten du. Frantsesa ez du 
menderatzen. Azterketak frantsesez egi-
ten zaizkio. Zer ateratzen da hortik? Me-
dikuek badakite ez dela fidagarria haien 
ebaluaketa.

Dakizkigun hizkuntzetan desberdin 
eragiten du burmuinean izandako 
kalteak? adibidez, lehen hizkuntzan 
era batera eta bigarrenean bestera?
Gerta daiteke hizkuntza berreskuratzen 
duzunean hobekiago edo errazago be-
rreskuratzea. Hainbat faktore sartzen 
dira: zein adinekin ikasi zenuen hizkun-
tza, hizkuntza eskolan ala etxean ikasi ze-
nuen, zenbat erabiltzen zenuen istripua 
izan baino lehen… Horregatik, testen bi-
dez aztertu behar dugu hizkuntza bera, 
nola ari diren pertsona horiek hizkuntza 
horretan, baina elebitasunaren kontua 
ere aztertu behar dugu. Guk zaindu behar 
dugu ingurune soziolinguistikoa, aita-a-
mekin nola mintzatzen garen…

Nola liteke hizkuntza arazoak 
ikertzeko eta diagnostikatzeko 
baliabideak euskaraz ez erabiltzea? 
Ez dakit. Denok egiten ditugu mila gau-
za euskararen alde eta hor berriz beha-
rrezkoa da hizkuntza kontuan hartzea, 
hizkuntza da kaltetua eta ez da kontuan 
hartzen. Orain, ebaluaketa-tresnak egoki-
tzen ari garela, ulertzen dugu zergatik ez 
den egin. Tresna egitea zaila da, pertsona 
osasuntsuz osatutako populazio zati bat 
aztertu behar duzu, erreferentziak atera 
behar dituzu hortik… Eta horrez gain, gu-
rean euskalkiak ditugu eta Euskal Herrian 
toki guztietan euskararen egoera ez da 
bera. Horregatik ez dugu tresna aman-
komunik egin, egia esan tresnarik ere ez 
dugu egin.  

Haur euskaldunen hizkuntza 
garapena aztertzeko egitasmo batean 

ari zara, besteak beste, ortofonista 
talde batekin elkarlanean. Zubiak 
egitea ezinbestekotzat duzu.
Hitz egin izan dut andereñoekin eta orto-
fonistekin nire ibilbidean eta hala erraten 
zuten: “Guk ez dakigu zein diren aurrera-
penak, andereñoa naiz, baina ez dakigu 
zer esan gurasoei galdegiten digutenean 
haien haurrak gaizki irakurtzen duelako 
ea ikastolatik atera eta frantses sistema 
elebakarrean sartu behar duten”. Ande-
reñoak zer erantzungo du? Ez dauka ob-
jektiboki erantzuteko ebidentziarik. Bada, 
zubia egin behar da ikerketatik eskolara, 
kontsultara, ospitalera. 

Egitasmo horretan lortu zenuten 
taldetxoa biltzea.
Hainbat bileraren ondoan 30 bat lagun 
elkartu ginen, ikerlariak, ortofonistak, eri-
zainak, andereñoak… eta Paristik etor-

tzen ziren egitasmoa bideratzen zuten 
bi bitartekariak. Denon artean aukeratu 
behar genuen aztergaia. Logopeden eska-
riek indarra hartu zuten bileretan, haiek 
erraten zuten egunero euskaldunekin ari 
zirela, ez zutela tresnarik lanerako, eta ez 
zirela ongi sentitzen ematen zuten eran-
tzunarekin. “Brikolatzen ari gara”, zen 
gehien erraten zuten esaldia. Andereñoak 
ere ados ziren haurren gaia izan zedin 
ikerketa gaia. Hala, arauak jakinda, baze-
kiten errazago antzemango zutela umeak 
hizkuntza arazoren bat zuen ala elebita-
sunak eragindako egoera zen. Akitania 
eskualdetik diru-laguntza lortu dugu, bi 
urterako, eta Baionako Iker zentroaren bi-
dez ebaluaketa-tresna gauzatzen ari naiz. 
Bilera haietatik Euskal Ortofonisten El-
kartea sortu da. Haurrak halako arazoren 
bat duenean gurasoak elkartera bidera-
tzen ditugu.

gaur egun iker zentroan ari 
da lanean Marie pourquié. 
euskal herrian logopedia 
edo ortofonia eskola 
sortzeko beharra aztertzen 
ari da, besteak beste.
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Zertarako izango da prestatzen ari 
zaren tresna?
Gure misioa da bi urtean gizarteari tresna 
eskura ematea. Duela pare bat urte hasi 
ginen. 4 eta 8 urte arteko haurren hizte-
gia, ahoskera eta gramatika ebaluatzeko 
tresna da. Eskolako haurrekin garatuko 
dugu tresna. Elebitasun perfil desberdine-
takoak hartuko ditugu, murgiltze sisteman 
ari direnak eta etxean euskaraz ari direnak, 
etxean guraso bat erdalduna dutenak… 
Osasuntsu dagoen populazioa aztertzen 
da eta hortik garapen mailak ateratzen 
dira. Mailak baliagarri izan daitezke ande-
reñoentzat, jakin dezaten adin bakoitzean 
zein hizkuntza gaitasun diren ohikoak, bai-
na tresna bera ortofonistentzat da, hizkun-
tza arazoak diagnostikatu ditzaten. 

tresna horrez gain besterik ari zarete 
garatzen?
Beste bat helduentzako ari gara presta-
tzen, afasia dutenentzako. Bi tresna dira, 
beraz. Zerbait da bederen, ezerezera harri 
bat ekartzea, beti buruan atxikiz baliaga-
rria izango dela ikerketarentzat, hizkun-
tzarentzat, eta oro har, gizartearentzat. 

Oso konplexua dirudi gaiak, baina Eus-
kal Herrian oso jende kualifikatua bada. 
Lanbide horiek existitzen ziren eta ez zen 
dena sortu behar. Zubiak behar ziren egin. 
Hizkuntzalaritzan oso kualifikatuak ba-
dira, ikerketa zentro oso onak dira, ospi-
taleak ere oso onak, eta euskaraz ari den 
populazioa ere bada. Errango didate hau 
egiten dudala euskaltzale naizelako. Ez, 
gizarte arazoa da. Zergatik ez dugu hiz-
kuntza kontuan hartuko hizkuntza ara-
zoak baldin badira? 

Ikerketa lanean euskaldunekin 
aritzen zarete.
Euskaldun gaixoak aztergai dira. Askotan 
plazerez hartzen dute, ikusten dute kon-
tuan hartzen dugula haien egoera, haien 
ama hizkuntza. Batzuk badakite ez direla 
sendatuko, eta aldi berean badakite la-
gungarri direla. Erraten diegu euskaraz 
egiteko dela eta askotan erraten dute ar-
giki baietz. Pozik dira. Haien hizkuntza 
historiak kontatzen dizkigute.

Beste hizkuntzatan egin diren testak 
euskarara ekartzeak ez digu balio?
Ezinezkoa da. Guk hitzak, esaldiak, esa-
nahia… aztertzen ditugu eta hizkuntzaz 
hizkuntza aldatzen dira. Beti erraten 
dugu testa ezin dela itzuli, ez du zen-
tzurik, dena egokitu behar da. Adibidez, 
ulermenaz ari garela, jakin nahi duzu  pa-
zienteak ‘s’ eta ‘ñ’ desberdintzen dituen. 
‘Casa’-‘caña’-'castillo’-‘perro’ adierazi 
nahi duten irudiak jarri dizkiozu auke-
ratzeko eta eskatu diozu ‘casa’ zein den 
esateko. Ondo egiten badu etxea auke-
ratuko du, eta ezin baditu hotsak bereiz-
tu garagardoa aukera dezake. Ariketa 
ezin da euskarara ekarri bere horretan: 
‘etxea’, ‘garagardoa’, ‘gaztelua’ eta ‘txaku-
rra’. Ez du zentzurik. 

Haurrak eta zaharrak dira hizkuntza 
patologiak aztertzeko euskarazko 
tresnen behar larriena dutenak? 
Ez, edozein adinetan istripua izan eta kol-
pea har dezakezu burmuinean. 

Haurren adibide bat izan daiteke hiz-
ketan berantago hasi dela. Ez dakigu 
zergatik hasi den berant euskaraz edo 

erdaraz, arazo bat duelako ala ingu-
ruan hizkuntza asko dituelako eta den-
bora gehiago behar duelako hizkuntza 
ateratzeko. Zergatia aztertzeko hizkun-
tzen ikasketa-garapeneko erreferentziak 
behar ditugu ikerlariok eta logopedek. 
Azken horiek badituzte erdarazko errefe-
rentziak, 4 urterekin haurrak jakin behar 
du hau eta hau erraten, baina neurri ho-
riek populazio elebakarra kontuan hartu-
ta atera dira.

Euskal Herrian ez dago logopedia edo 
ortofonia eskolarik.
Frantzian, ortofonia ikasketak bost urtez 
egiten dira, eta Espainian, logopedia lau 
urtez. Euskal Herrian ez dago. Euskaraz-
ko tresnarik ez izatearen arrazoietako 
bat bada eskolarik ez izatea. Ikasketak 
hemen egitea proposatu behar dugu tera-
peuta eta ebaluatzaile belaunaldi berriak 
sortzeko, ebaluaketa-tresnak sortzen la-
guntzeko eskuak izateko. Beharra bada-
go. Bada afasia, bada alzheimerra, badira 
haurren garapen arazoak, dis aurrizkia-
rekin hasten diren horiek denak: dislexia, 
disortografia, diskalkulia, disfasia... 
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bAbesLetzA:

“Andereñoek erran izan didate ez dakitela zer erran gurasoei galdegiten dietenean haien 
haurrak gaizki irakurtzen duelako ea ikastolatik atera eta frantses sistema elebakarrean sartu 
behar duten. Andereñoak zer erantzungo du? ez dauka objektiboki erantzuteko ebidentziarik”.
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  estitXu eiZaGirre kerejeta

Euskal herrian ekoitzitako 
piezak dituen Eurofighter 
guda hegazkinetan Espainiako 
Estatuak gastatuko duen 
diruarekin 25 ospitale manten 
daitezke. 2019an mundu 
osoan 1,92 bilioi dolar gastatu 
zituen estatuek armagintzan, 
aurreko urtean baino 95.000 
milioi dolar gehiago. Gastuak 
laugarren urtez egin du gora, 
eta azken hamarkadako 
handiena da iazkoa. delàs 
eta bureau bakearen ikerketa 
zentroek nabarmendu 
dutenez, "militarizazioa 
hazten ari da modu 
kezkagarrian, osasun, klima 
eta gizarte larrialdian gauden 
honetan". Gastu militarrak 
murriztu, armagintzan 
gehiago ez inbertitu eta diru 
hori lehenbailehen osasun 
inbertsiora bideratzea eskatu 
dute bi ikerketa zentro hauek.

zenbat ospitale manten liteke 
euskal piezak dituen 
Eurofighter hegazkinetan 
xahutzen duten diruarekin?

maiatzak 17, 2020



Delàs eta Bureau bakearen 
ikerketa zentroek adierazi 
dute “oso eraginkorra izan 

dela NATO bezalako erakunde 
militarrek egin duten presioa, 
aurrekontu militarrak handitze-
ko”. NATOko estatuek elkarrekin 
1,03 bilioi dolar gastatzen dute 
armagintzan, mundu osoko gas-
tu militarraren %54.

Munduko gastu militarra-
ren ia bi herenak bost herrialde 
hauek egiten dute: AEB, Txina, 
India, Errusia eta Saudi Arabia.

espainiako 
armagintzaren hurrengo 
gastuak, euskal herriko 
enpresen pagotxa
PSOEren gobernuak armamen-
turako zazpi “programa berezi” 
onartu ditu 2018tik. Guztien ar-
tean 13.000 milioi euro gastatu-
ko du armagintzan. Hain justu, 
egingo diren makina hiltzaile 
horiek ekoizten Euskal Herriko 
enpresak aritzen dira: Eurofigh-
ter hegazkina, bost F-100 Fraga-
ta, 348 VCR erasorako ibilgailu 
eta 23 helikoptero NH-90.

osasun krisia 
militarizatzeko baliatu 
du estatuak
Delàs zentruak salatu du “osasun 
krisi honi eman zaion erantzun 
militarizatua eta horrek ekartzen 
duen kostua. Zibilekin kudeatu 
zitekeen egoera, armada horre-
tan aritzea baliabideak xahutzea 
da. Birusaren aurka egiteko ez 
dugu jende armatua behar, behar 
duguna osasun sistema indar-
tsua da”. Gaineratu dutenez, “gas-
tu militarra ikaragarri gutxitzeko 
garaia da, diru horrekin benetan 
munduarentzako mehatxu diren 
gauzei aurre egiteko politikak fi-
nantza daitezen”.  
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Kale-saltzaile asko egunekoa-
rekin bizi dira, eta eguneroko 
hori erortzen denean, akabo. 

Askok, oraintxe bertan, ezin du alo-
kairua ordaindu, ezin du jatekorik 
erosi… Mugikorretik ere ezin deitu 
dago jendea, saldorik ez duelako”, 
azaldu digu Mbolo Moye Doole ka-
le-saltzaile senegaldarren elkarte-
ko kide Khadim Sambek. Zorionez, 
herritar ugari dira erresistentzia 
kutxan ekarpena egiten ari dire-
nak: “Hasi ginenetik ia 13.000 euro 
banatu ditugu eta 100 lagun baino 
gehiagorengana iritsi gara. Euskal 
Herrian babesa izaten ari gara, ez 
bakarrik jendeak dirua sartzen due-
lako, batzuek deitu egiten digute, 
ea zer moduz gauden galdetzeko, 
animoak emateko. Hori ere esker-
tzekoa da”.

etorkizuna ere, ilun
Konfinamenduaren ostean arazoak 
ez dira bukatuko kale-saltzaileen-
tzat. Batetik, egoera berriak salmen-
tari eragingo diola ziur da Sambe: 
tabernetan, jatetxeetan… saldu ohi 
dutela dio, eta neurri berriek zaildu 
egingo dutela hori. Kalean ere, ez 
dute erraza izango: “Jendeak bel-
durra du eta askok ez digute erosi 
nahiko, kutsatuko ditugun beldur, 
edo erosten dizkiguten produktuak 
kutsatuta izango diren beldur”; au-
rreiritziak ez baitira gutxi.

Bestetik, lege bidegabeek ile-
galtasunera, klandestinitatera eta 
prekarietatera kondenatuta ditu as-
palditik migratzaileak, orain bezala, 
deskonfinamenduan ere. “Lan hone-
tan ari gara besterik ez dugulako, ez 
nahi dugulako”, dio Sambek. Hona 

ailegatu eta hiru urtez ilegal aritu 
behar dute lanean, beltzean, ez dute 
beste aterabiderik, eta eta ondoren 
hasi dezakete lurraldean errotuta 
daudela frogatzeko prozesu luzea. 
Horregatik, pandemia egoera ho-
netan, inongo babes ekonomikorik 
gabe geratu dira asko eta asko, ile-
galak baitira administrazioarentzat. 
Paperek sarbidea emango liekete 
enplegua legalki lortzeko, kotizatu 
ahal izateko, bertan bizitzeko esku-
bidea izateko… eta horregatik “lega-
lizazioa orain” kanpaina martxan da. 
Portugalen paperak eman dizkie go-
bernuak herrialdeko migratzaileei, 
gurean ordea ez dirudi horretarako 
asmorik dagoenik.

inor ez da ilegala
Argiak eta Mbolo Moye Doole el-
karteak denbora daramagu "Inor 
ez da ilegala" proiektuan: kamise-
tak, jertseak, poltsak eta liburuak 
ditugu (Internet bidez, azoka.argia.
eus helbidean eros ditzakezu), per-
tsona ilegalik ez dagoela ozen alda-
rrikatu eta bi proiektuok bultzatze-
ko helburuz. Salmenta bakoitzeko 
irabazien erdia Argia proiektua in-
dartzeko da eta beste erdia berriz, 
Mbolok buruan duen kooperati-
ba aurrera ateratzeko. Bizi dugun 
egoeran, salmenta bakoitzeko ira-
bazien erdia erresistentzia kutxara 
joango da orain.

Zuzenean ere egin daiteke ekar-
pena Mboloren erresistentzia ku-
txan. Bizkaiko SOS Arrazakeriaren 
izenean dagoen kontu korrontea 
eman dute (ES67 2095 0005 1838 
3074 5829) eta kontzeptuan "Apoyo 
Mbolo" jarri behar da. 

dagoeneko behar larrian diren 100 lagun baino 
gehiagorengana iritsi da bizkaiko mantero 
senegaldarren erresistentzia kutxa. Ezin dute kalean 
saldu eta askok ez du paperik –alegia, administrazioek 
iragarritako laguntzetatik kanpo geratu dira–. orain 
arte, kale-saltzaile senegaldarrek eta ArgiAk elkarlanean 
dugun "inor ez da ilegala" proiektuko diru zati bat 
etorkizunean sortu nahi duten kooperatibarako gorde 
dute. Garaiotan, baina, proiektutik lortutako diru-sarrera 
berriak erresistentzia kutxara bideratzea erabaki dute.

inor Ez da ilegala 
proiektuko 

irabazien erdia, 
manteroen 

erresistentzia 
kutxara

   Mikel GarCia iDiakeZ      DaNi BlaNCo

baba Mbaye, khadim sambe (erdian) eta boubacar 
diouf, Mboloko kideak. “Jendeak beldurra du eta 

askok ez digute erosi nahiko  –dio sambek–, kutsatuko 
ditugun beldur, edo erosten digutena kutsatuta 
izango den beldur”; aurreiritziak ez baitira gutxi.
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Artikulu hauek erosita ekarpen ekonomikoa 
egingo diezu Mbolo Moye Dooleren 

erresistentzia kutxari eta Argiari. 
Atera aldarria kalera euskaraz eta wolofez!

24 €*

JERTSEaK
4 koloretan

14 €*

PaPE NIaNG
HaSIERa BERRI BaT
lIBUrUa

8 €*

PolTSaK

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

15 €*

KaMISETaK
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T olosa aldean dagoen Aiztondo bai-
larako ikasleak hartzen ditu Ernio-
bea Derrigorrezko Bigarren Hez-

kuntzako ikastetxe publikoak. 12-16 
urte bitarteko gaztetxoak, batzuk ba-
serri girokoak, asko herri txikitakoak 
eta beste hainbeste Villabona herrikoak. 
Euskaraz egiteko erraztasun handia du-
tenak asko, Euskal Herrira iritsi berriak 
beste hainbat. “Ikasleen aldetik aniz-
tasun handia dugu” adierazi du pozik 
Olatz Zumeta Erniobea ikastetxeko zu-
zendariak. Konfinamenduan irauteko 
oso baldintza ezberdinetan aurkitu dira 
ikastetxe bereko ikasleak: baserrian edo 
herri txikietako etxe handietan lau hor-
men artetik ateratzeko aukera noiznahi 
izan dute batzuek, eta kaleko pisu txi-
kietatik gorputza ateratzeko balkoirik 
ere ez dute izan beste batzuek. Etxeen 
metro koadro diferentziari gehitu behar 

zaio gainera krisi orokor honek ekarri-
tako beste arazo batzuk: “Ikasle batzuek 
koronabirusaz gaixorik izan dituzte se-
nideak, edo haien gurasoek lana galdu 
dute egoera honetan... Horrek guztiak 
eragin handia du ikasleen alde emozio-
nalean eta malgutasuna izan dugu ha-
sieratik irizpide. Guk etxeetako egoera 
horien berri izaterako ikasleak sufritzen 
aritu zitezkeela kontziente izatea”.

egunean bi ordu gutxiago 
ematearen aldeko apustua
Zuzendariak gogoratu du egun batetik 
bestera egin behar izan zutela klase pre-
sentzialetatik ordenagailu bidezkora al-
daketa, eta irakasleek uste dute asmatu 
dutela lehen egunetan finkatu zuten oi-
narriarekin.  

Ostegun batean (martxoaren 12an) 
prentsaren bidez jakin zuten klaseak 

itxiko zirela. Ofizialki jakinarazpena jaso 
arte itxaron zuten, eta huraxe izango 
zen ikasleak azkenekoz ikusiko zituz-
ten eguna. Eskolako azken orduak ziren 
eta gelaz gela pasatu ziren zuzendaritza-
ko kideak, ikasleei abisu emanaz liburu, 
koaderno eta material guztia etxera era-
mateko, eta lasai egoteko, hurrengo egu-
netan tutoreak eta irakasleek Classroom 
plataformaren eta gmail-aren bidez adie-
raziko zietela nola lan egingo zuten au-
rrerantzean. 

Hurrengo egunean, ostiralez, irakas-
leek bilera orokorra egin zuten lehenik, 
eta ondoren ikasmailaka antolatu ziren. 
Zentro osoarentzat berbera izango zen 
ordutegia eta mailaz maila plangintzak 
adostea izan ziren hartu zituzten lehen 
erabakiak: “Argi genuen ikasleek beraien 
kabuz jarri behar zutela etxean lanean. 
Ikasleek gurasoen laguntza gehiago edo 

ERNIOBEA IKASTETxEA 

  estitXu eiZaGirre kerejeta       DaNi BlaNCo

ikastetxeek egun batetik bestera beren errealitatea aldatuta 
ikusi dute, klaseak eten zaizkielarik. dagoeneko hartua dute 
on-line martxa, eta azken ebaluazioei eutsi aurreko tarte hau 
baliatu dugu aldaketa honetara nola egokitu diren ebaluatzeko.

Pedagogikoki gutxitan aipatua den derrigorrezko bigarren 
hezkuntzara jo dugu oraingoan galdezka. Erniobea ikastetxe 
publikoa interesgarri izan daitekeela pentsatu dugu, urteak 
baitaramatza sare hezkuntzako proiektua lantzen.

krisi egoeran gutxiago gehiago izan daitekeela azaldu digu 
bertako zuzendari olatz zumetak: eguneroko klaseen ordu 
kopurua heren bat murriztu dute eta ikasleei lankarga arintzea 
izan dute helburu.

Egoera berrira egokitzeko 
egunean bi ordu 
klase murriztu dituen 
dbhko ikastetxea
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gutxiago izan dezakete, baina printzi-
pioz bakarrik daude ordenagailuaren au-
rrean. Horregatik, eta etxe bakoitzeko 
errealitatea oso ezberdina izango zenez, 
lan-karga kontrolatzen saiatu ginen”. Ai-
tortu du irakasleen artean hori koordi-
natzea izaten dela zailena, eta asteak au-
rrera joan ahala, beste ahalegin bat egin 
dutela lan karga are gehiago kontrola-
tzen, batez ere laugarren mailako familia 
batzuek gehiago arindu beharra azaldu 
dietelako.

Ordutegia murriztea izan da hasie-
ratik hartu duten beste erabaki bat. Sei 
orduz ematen zituzten lehen egunero 
aurrez aurreko klaseak, eta etxetik ari 
direnetik, lau ordukoa da eguneroko jar-
duna: “Gehiegizkoa iruditzen zitzaigun 
ikasleak etxean egonik ordu kopuru hori 
pantailaren aurrean emateko exijitzea”.

Ikasleek badakite ordu bakoitzean 

zein ikasgai duten, ohiko ordutegi taula 
horietako bati esker. Bederatzietan ko-
nektatzen dira ordenagailuz, eta lehen 
orduko ikasgaia ematen dien irakasleak 
adierazten die zehazki zer egin behar 
duten ordu horretan: zein lan, zein ari-
keta, nondik bilatu behar duten infor-
mazioa... Ariketa horietako batzuek ordu 
horren barruan entregatu beharrekoak 
dira, eta beste batzuek, berriz, entrega 
epe luzeagoa izan dezakete. Lan batzuek 
eskatzen dute klase orduz kanpo ere 
ikasleek lan egin beharra, baina edonola 
ere, ikastetxera joaten zirenean handik 
ekartzen zituzten eskolako lanak baino 
nabarmen gutxiago da kopurua. Goize-
ro ordubeteko bi ikasgai eman ostean, 
11:00etan ordu erdiko atsedena izaten 
dute, eta ondoren beste bi orduz aritzen 
dira, bi ikasgaitan, 13:30ean bukatzen 
duten arte. Arreta handia mantentzen 

dute ikasleek lau orduz, jarduera inten-
tsoa burutzen dute, eta dena bukatzeko 
zortea izan badute, egun horretako arra-
tsaldea libre izan dezakete. “Hasieran ez 
genekien etxe bakoitzean zehazki zein 
izango zen egoera, eta gurasoei eskatu 
genien ahal zen neurrian bermatu zeza-
tela ordu horietan ikasleak ordenagailu 
aurrean egongo zirela; errutina manten-
tzeko modu bat delako eta aldi berean 
irakasle-ikasleekiko harremana hor 
ematen delako: bai zalantzak argitzeko, 
eta bai harremana bera garatzeko. Ha-
sieratik oso garrantzitsua izan da hori: 
orain etxean daude, ikasteko bakarrik 
daude, baina jakin dezatela irakasleak 
hor daudela ordu horietan konektatuta, 
dituzten zalantzak argitzeko”. Txata dela, 
bideo-konferentzia edo telefono deia, on
-line klasea duten ordu horretan aukera 
dute ikasleek beren galderak egiteko.
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Ikasleekin eta familiekin komunika-
zioa mantentzea izan zuten hasieratik 
finkatu zuten beste oinarri bat: “Batetik, 
ez zedila ikaslerik komunikazioa etenda 
geratu, eta bestetik, familia guztiei ko-
munikatzea Hezkuntza sailetik jasotzen 
genituen berriak eta ikastetxe gisa har-
tzen genituen erabakiak”. Ikasgelak itxi 
zituzten lehen egunetik, hainbat mezu 
bidali izan dizkie ikastetxeak familia guz-
tiei, erabakien berri emanaz, lasaitzeko 
mezua igorriz, eta galdetegiak pasatuz 
ere bai: lehen asteetan, etxe bakoitzeko 
egoeraren berri jasotzeko, eta ebaluazioa 
aurrera joan ahala, familien balorazioa 
jasotzeko, hutsuneak detektatu eta hobe-
kuntzak planteatzeko. Familiekin harre-
manetan jartzeko mugikorreko “Inika” 
aplikazioa erabiltzen dute, eta emaila ere 
bai. Horrez gain, tutoreak gutxienez pare 
bat dei egin dizkie familia bakoitzari, 
ikasleari buruz bai ikastetxeak eta bai fa-
miliak duten ikuspegia partekatzeko. Eta 
harremanetan jartzea zailago egin zaien 
familien kasuan telefono dei gehiago-
ren bidez saiatu dira harremana lantzen. 
Ikasleen kasuan, eguneroko on-line klase 
horiez gain, beharrezko ikusi dutenean 

irakasleek zuzenean deitu diete ikasleei, 
eta galdeketa ere bidali zien zuzendari-
tzak ikasle bakoitzari, ikaskuntza modu 
berri hau nola bizi duten jakiteko. Horrez 

gain, aurreko ebaluazioetan ikasgairen 
bat gainditu ez duten ikasleei zuzenduta 
dauden errefortzu klaseak ematen ja-
rraitu dute arratsaldetan.

“ongi prestatuta harrapatu 
gaitu, baina...”
Bederatzi urte inguru dira Erniobea 
ikastetxea formazio digitalarekin hasi 
zela. Lehen mailatik hirugarren maila-
ra arteko ikasle bakoitzak eskolarako 
soilik erabiliko duen ordenagailu era-
mangarri txiki bat du. Eta irakasle guz-
tiek astero jasotzen dute ordubeteko 
formazio saioa Informazio eta Komuni-
kazio Teknologietan (IKT) trebatzeko: 
normalean ikastetxe bereko IKTetako 
irakasle arduradunek ematen diete for-
mazioa, eta tarteka kanpoko formazioa 
jasotzen dute.

Koronabirusaren ondorioz irakasle 
guztiak etxetik lan egiten hasi aurre-
tik, egun bat eskaini zioten formazioari 
(martxoaren 16an). IKTetako ardura-
dunek azken saioa eman zieten, gehien 
behar zuten irakasleei: “Egoera berriak 
ikastetxe moduan ongi prestatuta harra-
patu gaitu, baina irakasle denok ez dugu 
trebezia bera teknologietan. IKTetako 
arduradunek lan handia egin dute eta 
irakasleen artean lankidetza handia egon 
da. Koordinazio hori izan da aldaketara-
ko gakoa. IKTetako arduradunek bideo 

"argi genuen ikasleek 
beraien kabuz jarri behar 

zutela etxean lanean. 
horregatik, eta etxe 

bakoitzeko errealitatea 
oso ezberdina izango 

zenez, lan-karga 
kontrolatzen saiatu ginen"

olatz Zumeta 
zuzendaria
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tutorialak ere prestatu zituzten gero ira-
kasleen artean partekatzeko. Badakigu 
laguntza behar badugu haien informa-
zioa eta laguntza jasoko ditugula”.

Oraingo egoeran, klaseak emateko 
lehen aldiz hainbat baliabide teknologi-
ko erabiltzen hasi dira: bideokonferen-
tzia bidez ematen dituzte klase batzuk, 
bideo tutorial bidez ematen dituzte azal-
penak beste irakasle batzuek, txata ere 
asko erabiltzen dute... Horiei buruzko 
formazioa lehendik emanda zutela azal-
du digu Zumetak, “baina aurrez aurreko 
eskolak ematean ez genituen erabiltzen, 
ez genituelako behar. Egoera honek es-
katu digu baliabide horietan gehiago tre-
batzea”.

Ikasle denei beharrezko azpiegitu-
ra bermatzeaz arduratu da hasieratik 
Erniobea ikastetxea. Aipatu dugun mo-
duan, lehen hiru ikasmailetako ikasleek 
lehendik zuten eskolarako propio ero-
sitako ordenagailu txiki eramangarria. 
Laugarren mailakoek ez, ordea. “Berma-
tu dugu jakitea laugarren mailako ikasle 
denek ordenagailua bazutela etxean eta 
goizero ordenagailu hori lanerako erabil-
tzeko aukera ere bai. Ordenagailua pus-
katu zaienei edo arazoak izan dituztenei, 
ikastetxeko ordenagailuak utzi dizkiegu. 
Eta etxean internet konexiorik ez zuten 
familiei Izarkom enpresak ateratako SIM 
txartela bidali diegu. Villabonako Udala-
rekin elkarlanean egin dugu hau, eta ko-
nexiorik gabeko etxea udalerri horretan 
egon den kasuetan udalak helarazi die 
Izarkomen txartela”.

Egun batetik bestera egin behar izan 
zuten aldaketa, eta denborarekin jabe-
tu dira ikaskuntzarako zuzeneko komu-
nikazioa gehiago indartu behar zutela. 
Horregatik, asteek aurrera egin ahala, 
zuzeneko komunikazioa sustatzen jarri 
dute indarra.

Zumetak nabarmendu du pedagogia 
terapeutikoko irakasleek lanean jarraitu 
dutela: “Horiek jarraipen handia egiten 
diete zailtasunak dituzten ikasleei. Asko-
tan ikasle horiek dira etxean ere familia-
ren aldetik jarraipenik jasotzen ez dute-
nak. Pedagogia terapeutikoko irakasleek 
telefonoz egunero deitzen diete ikasle 
hauei, jarraipen zuzena beste modu ba-
tera egiteko”.

Ahaleginak ahalegin, Erniobean ere 
bada zintzilik geratu den ikaslerik. Bai-
na egoera hori ez duela koronabirusak 
sortu nabarmendu du, ikastetxeetan 
lehendik dagoen arazoa dela: “Ikasle 
hauek lehendik zeuden deskonektatu-
ta, klaseak aurrez aurrekoak zirenetik, 

nahiz eta ikasgelan bertan irakaslearen 
aurrean egon. Ikasle hauetako batzuek 
ikusten dute beren ibilbidea beste bat 
dela, ez akademikoa. Deskonektatu du-
tenak ez dira asko. Gero badago ikasleen 
tarteko multzo bat ere, lan batzuk entre-
gatu dituztenak eta beste batzuk ez, egun 
batzuetan konektatu ez direnak...”. 

On-line ikasketak ikasleen artean 
lehendik bazeuden aldeak areagotu ditu. 
Izan ere, ikasle bakoitzak lehendik zi-
tuen ikasketa ohiturek, eta etxean izan 
dezakeen laguntzak pisu handia dute, 
Zumetak azaldu duenez: “Ohitura batzuk 
barneratuta dituzten ikasleek erraza-
go aurre egingo diete egoera honi. Hain 
autonomoak ez direnek zailtasun han-
diagoak izango dituzte, nahiz eta irakas-
lea gainean egon, eta agian etxean ezin 
badute gainean egon, gehiago kostatuko 
zaie aurre egitea”.

ikasi, egoera denetatik 
ikasten da
Zama handia ekarri dio eskola komu-
nitateari koronabirus garaiko eskolak: 

irakasleei tele-lanak, ikasleei tele-esko-
lak eta familiei etxea eskola ere bihur-
tu izanak. Hala ere, positibotik zer izan 
duen galdetu diogu Zumetari: “Irakas-
leon aldetik egoera zail honi aurre egi-
teko gaitasuna erakutsi dugu, erreakzio 
nahiko azkarra izan dugu eta hori posi-
ble izan da irakasleon arteko elkarlana-
ri eta koordinazioari esker”. Beste alde 
positibo hau ere gehitu du: “Teknologiei 
buruzko formazioetan ikasitakoa aplika-
tzeko balio izan digu”.

Ikasleei dagokionez, txalotu du egin 
duten lana, “eta nahiko ongi egokitu dira, 
nahiz eta etxe bakoitzeko egoeraren 
arabera, zailtasunak hor dauden. Modu 
autonomoan lan egiten hasi behar izan 
dute eta orokorrean erantzun egin dute. 
Hauek ere teknologiak erabiltzen ohitu 
dira, lehendik erabiltzen zituzten tresna 
horiek, baina ez lanerako”.  

eskola usaina gogoratzen?
Ebaluazio honetan zein gaitasun ezin 
izan diren garatu galdetu diogu, buka-
tzeko: “Ikasleekiko hurbiltasuna faltan 
nabari dugu irakasleok. Klasean gaude-
nean momentuan ikusten dugu ikasleak 
nola dauden, egoera animikoa zein den, 
taldean zerbait gertatu den... Momentu 
honetan, nahiz eta saiatu komunikatzen, 
ez ditugu berdin sumatzen egoera emo-
zional horiek”. Gaineratu duenez, “esko-
letan ez da arlo akademikoa soilik lan-
tzen, eta elkarbizitzak garrantzia handia 
du: ikasleen arteko harremanak lantzen 
dira, nahiz eta gatazkak egon horietatik 
asko ikasten dute eta egungo baldintze-
tan hori guztia urruti geratu zaigu”. 

sei orduz ematen 
zituzten lehen egunero 

aurrez aurreko 
klaseak, eta etxetik ari 

direnetik, lau
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1492, ezer izatekotan, Europako po-
tentzia kolonialen anbizio inperia-
listak askatuko zituen lasterketa 
zoro baten abiapuntua izan zen. 

Nolanahi ere, gertaera horrek Atlanti-
koaren bi aldeak lotu zituen pertsona, 
ondasun eta ideien trafiko gero eta es-
tuago batean, eta trafiko horietan dago 
egungo mundu globalizatuaren hazia.

Europako ekosistemen itxura errotik 
aldatu zuen produktu berrien sarrerak, 
zenbait historialarik “elkartruke kolon-
binoa” deitutakoak. Flora amerikarrak 
zirrara handia eragin bide zuen konti-
nente zaharrean, Aro Modernoko her-
barioak eta botanika-tratatuak labore 
amerikarren irudiz eta deskribapenez 
josita baitaude. Produktu hauetako ba-
tzuk XVI. mendean bertan iritsi eta ego-
kitu ziren eta beste batzuek denbora lu-
zeagoa behar izan zuten.

Adibide klasikoa, noski, artoa da (Zea 
mays). Urteroko landare gramineo ho-
nek Mexikon eta Erdialdeko Amerikan 
du jatorria. Bertan etxekotu zuten lehen 
aldiz duela 10.000 urte inguru, eta XV. 
menderako maien zein azteken labore 
garrantzitsuenetarikoa zen, 300 barie-
tate baino gehiagorekin. Europara Cris-
tobal Colonek ekarri zuen lehen aldiz 
1492an bertan, eta oso azkar hedatu 
zen Iberiar penintsulan; Euskal He-
rrian, adibidez, XVI. mendearen lehen 
erdikoak dira arto-laboreen lehen ai-
pamenak. Bertatik Italiar penintsula-
ra hedatu zen, eta handik Alemaniara 
eta Frantziara; berandu gabe, funtsezko 
osagaia zen Europako landa-ekosiste-
ma gehienetan, gizakientzako zein ga-
naduarentzako.

Zentzu honetan, oso adierazgarria da 
Europako zenbait hizkuntzatan artoak 
ordezkatu zituen beste labore batzuei 
izena ere kendu izana. Erdi Aroan "arto" 
euskarazko hitzak hazi txikiko zerealak 
izendatzen zituen, Panicum eta Setaria 
generoetakoak hain zuzen; egun, hauen 
erabilera ia hutsala da labore amerikarra-
ren alboan, eta "artatxiki" deitzen diegu. 
Antzeko zerbait gertatu da portugesean 
ere; artoari milho deitzen zaio, eta artatxi-
kiei, berriz, milhete edo milho-miúdo.

indaba edo babarruna
Artoarekin batera, Europako bidea goiz 
urratu zuen beste produktu bat babarruna 
izan zen (Phaseolus vulgaris). Honek ere 
Erdialdeko Amerikan eta Mexikon du jato-
rria, eta duela 7.000 urte inguru etxekotu 
zen; gerora, Andeetako labore-sistemetan 
ere egokitu zen. Maiek búul deitzen zioten; 
aztekek, etl; eta inkek, purutu. Europako 
babei antza hartuta, Colonek bere bidaieta-
tik Espainiara eramandako produktuen ar-
tean egon zen, eta Europan aisa zabalduta 
zegoen XVII. mende hasierarako. Zenbait 
euskalkitan jasotzen duen "indaba" izenak 
argi asko adierazten du haren jatorria.

patata eta tomatea 
apreziatzen kosta
Hirugarren produktu aipagarri bat pa-
tata da (Solanum tuberosum). Jatorriz 
Andeetakoa izaki, bertan etxekotu zuten 
lehen aldiz duela 5.000 urte, eta ordutik 
eskualdeko populazioen dietaren oinarria 
izan da. José de Acosta jesuita gaztelarrak 
1590ean deskribatu zuen, esanez “trufa 
bezalakoa” zela eta “hosto gutxi batzuk” 
baino ez zituela. Hasiera batean, patatak 

ez zuen onarpen onik izan Europan; lo-
rategi botanikoetan landu zen, baina ba-
dirudi populazioak ez zuela irrika handi-
rik erakutsi hura jateko. XVIII. mendean, 
Frantziako Antoine Parmentier bezalako 
agronomoek (Euskal Herrian Rafael Gari-
tano Aldaeta aipa daiteke) patataren balio 
nutritiboa aldarrikatu zuten, eta denbora 
gutxian asko zabaldu zen; Irlanda eta Po-
lonian adibidez, pobreen elikagai nagusi 
bilakatu zen XIX. menderako.

Bat-bateko onarpenik ezagutu ez zuen 
beste produktu bat tomatea izan zen (So-

  josu NarBarte

Euskal herrian bertakotzat dugun baratzegintza eredua produktu historiko 
modernoa da guztiz. oraintxe landatuak izango dituzten Ezpeletako, 

ibarrako eta Gernikako piperrak; tolosako babarrunak; arabako patata; 
edo duzunaritzeko arto gorria; guztiak dira 1492tik amerikako jatorrizko 

herriak arpilatzearen emaitza, globalizazioaren lehen ondorioa agian.

Euskal produktu 
ez hain gureen historia

aZtEKaK artOa BILtEGIratZEN 
1575-1577ko iruDian.
bernardino de sahagún-ek idatzitako 
Historia General de las Cosas de Nueva 
España liburuko ilustrazioa.
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lanum lycopersicum). Jatorriz Hego Ame-
rikako landarea den arren, ez dago argi 
Perun ala Mexikon etxekotu ote zen, az-
ken eskualde horretan K.a. VI. mendeaz 
geroztik dokumentatuta baitago. Nahuatl 
hizkuntzan xictomatl deitzen zioten, “zil-
bordun fruitua”. Europan, haren lehen ai-
pamenak XVI. mendekoak dira; Mattioli 
botanikari toskanarrak 1554an deskriba-
tu zuen, pomo d’oro (“urrezko sagar”) gisa, 
eta izen horixe du italiera modernoan ere. 
Hasiera batean, landare apaingarri gisa 
landu zuten. 1597an, John Gerard britai-
niarrak toxikotzat jo zuen, eta uste hori 
azkar zabaldu zen, batez ere, herrialde 
anglosaxoietan. 1697an, berriz, Napoli-
ko errezeta-liburu batean aipatuko zu-
ten, eta badirudi berandu gabe kontinente 
osoan zabaldu zela haren kontsumoa.

kontuz piper sexu-minekin
Piperrek eta piperminek espezie bere-
ko (Capsicum annuum) barietate-multzo 
zabala osatzen dute. Espezie hau modu 
independentean etxekotu zen Andeetan, 
Hego Amerikako eskualde tropikaletan eta 
Mexikon; arrasto zaharrenak, duela 8.000 
urte ingurukoak, azken eskualde horretan 
topatu dira. 1590ean, José de Acostak utzi 
zuen idatzita: “Moderazioz janda liseri-
keta laguntzen du, baina kopuru handi-
tan oso kaltegarria da […] sentsualitatea 
eragiten baitu”. Bere izaera min horri zor 
dio, ziur aski, Europan ezagutu zuen be-
rehalako arrakasta, Ozeano Baretik inpor-
tatzea hainbeste kostatzen zen pipermina 
ordezkatzeko erabili baitzuten. XVI. mende 
erdialderako, erruz lantzen zen Iberiar pe-
nintsulan, eta bertatik Europara, Asiara eta 
Afrikara zabaldu zen berandu gabe.

Azkenik, kuia-mota desberdinak ere 
(Cucurbita moschata; C. maxima; C. pepo) 
aipa daitezke jatorri amerikarra duten 
landareen artean. Espezie hauen etxeko-
tzearen arrasto zaharrenak Mexikon eta 
Perun topatu dira K.a. 6000 urte ingu-
ruan, baina berehala zabaldu ziren eta, 
XV. menderako Ipar Amerikatik Hego Ko-
noraino lantzen ziren. Europan oso goiz 
sartu ziren, Colonen bidaien itzuleran, eta 
arrakasta handia izan zuten, jatorrizko 
kalabazin europarrak (Lagenaria sicera-
ria) bezalako produktuak baztertuz.

artoa eta garia txandakatzea
Adituek luze eztabaidatu izan dute Aro 
Modernoko nekazal eraldaketak "iraul-
tza" gisa kalifika ote daitezkeen. Debate 
konplexu horretan sartu gabe, argi dago 
eraldaketa horiek laborantza-lurrak he-
datzea eta, neurri batean, etekinak area-

gotzea erraztu zuela, zenbait eskualdetan 
behinik behin. Ondorioz, nekazal sistema 
gero eta intentsiboagoak garatu ahal izan 
ziren, modu horretan ekoiztutako sobera-
kinak merkatura bideratuz.

Hori izan zen, ziur aski, Euskal Herria-
ren kasua, isurialde atlantiarrean behin-
tzat. Artoa XVI. mendean sartu zen lehen 
aldiz Gipuzkoan, eta bertatik azkar hedatu 
inguruko herrialdeetara. Produktu berria 
ongi egokitu zen bertako baldintza topo-
klimatikoetara, eta laborantza-lurrak na-
barmen zabaltzea ahalbidetu zuen, men-
diguneetako, ibarretako zein paduretako 
herri-lurrak pribatizatuz eta baserri be-
rriak eraikiz. Artoa gariarekin uztartu zen, 
bi urteko sistema intentsiboak eratzeko. 
Halaxe deskribatu zuen, 1669. urtean, Bi-
dasoa bailara zeharkatu zuen François 
Bertaut de Fréauville printze frantziarrak: 
“Diotenez, alor batek garia eman duenean 
eta hau bildu dutenean, artoa ereiten dute 
abuztuaren amaieran, handik gutxira bil-
tzen dutelarik”.

XVIII. mendean, zikloa guztiz norma-
lizatuta zegoen Euskal Herri atlantiar 
osoan. Udaberrian artoa ereiten zen, sa-
rri babarrunarekin batera; hauek udaz-
kenean biltzen ziren, eta segidan garia 
ereiten zen, hurrengo udan biltzeko. 
Azkenik, ganaduentzako belarrak (pa-
gotxa edo ailobrea) zein tuberkuluak 
(arbia edo patata) ereiten ziren, hurren-
go udaberrian berriro zikloari ekiteko. 
1791ean, Bizkaia eta Gipuzkoa bisita-
tzen ari zen Gaspar Melchor Jovellanos 
politikari espainiarrak halaxe laburbildu 

zuen: “Dirudienez ordena horrelakoa da: 
artoa, garia, arbia, artoa, eta abar […] Ez 
dago mahasti bat edo belaze bat ere; ar-
bia eta artoa, eta ezer gehiago ez”.

Mende amaieran, Espainiako Histo-
riaren Akademiak galdetegi bat bidali 
zuen estatuko udal guztietara, Hiztegi 
Historiko-Geografiko bat osatzeko infor-
mazioa eskatuz. Lehen atala, Nafarroa, 
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako informa-
zioak biltzen zituena, 1802an argitaratu 
zen eta oso iturri aberatsa da garaiko 
nekazaritzaren egitura eta ezaugarriak 
ezagutzeko. Izan ere, hiztegi horretan 
jasotako datuak tokiko informazio-emai-
leek bidaliak ziren; Zestoako Udal Artxi-
boan, adibidez, Inazio Errastik prestatu-
tako txostena kontserbatzen da, nekazal 
ekosistema dibertsifikatu bat deskriba-
tuz. Batik bat artoa eta garia ekoizten zi-
tuzten, baina “mota guztietako lekari eta 
barazkiekin”, fruta desberdinekin (gaz-
taina, sagarra, hurra, intxaurra…) eta 
abeltzaintzako produktuekin osatuta. 
Zenbait kasutan, Hiztegiko informazioek 
zehaztasun maila harrigarria erakusten 
dute. Beintza-Labaiengo kasuan, esa-
terako, aipatzen da herrian 2.700 ane-
ga arto, 1.200 anega gari eta 100 anega 
babarrun biltzen zirela urtero, gaztain, 
sagar eta lihoz osatuta. Aramaion, al-
diz, proportzioak aldatuta zeuden: 9.000 
anega gari, 4.000 anega arto, eta kopuru 
txikiagoan “zekalea, oloa, baba, baba-
rruna, lihoa, gaztaina, sagarra, udarea, 
ginga, gerezia, arana, intxaurra eta mota 
guztietako barazkiak”. 

tOmatEarEN Eta PIPErmINEN 1613KO IruDIaK.
basilius besler-ek osatutako Hortus Eystettsensis liburuko ilustrazioak dira.
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Ziburuko Baltsan elkarteak duela 
urtebete antolatu zuen euskaraz-
ko liburuen azoka. Egun oso ba-

tez euskarak Ziburuko plaza bete zuen 
ekainaren lehen larunbatean, lehen al-
diz frantses estatuaren menpeko Eus-
kal Herriaren alde horretan euskara 
hutsezko ekoizpenen azoka egin zen; 
antolatzaileetatik hasi eta argitaletxe 
zein bisitarien partetik mugaz bi al-
deetakoak elkartuz. Aurtengoa, 
bigarren azoka prestatzen ari 
baitziren, udaberri hone-
tarako antolatuta zegoen 
ekitaldi oro bezalaxe, ber-
tan behera geratu da.

“Lehen azokak oinarri 
bat jarri du”, azaldu dio Ar-
giari Ladix Arrosagaray Bal-
tsan elkarteko kideak, ez dute 
2019koaren anekdotan geratu 
nahi, “tematu beharra dago,  har ditza-
gun bizpahiru urte hori sendotzen joa-
teko, ea hitzordu kultural indartsu berri 
bat sortzeko gai garen, euskararen axola 
dutenak euskarazko ekoizpenen ingu-
ruan biltzeko urtero Ziburuko plazan”. 

Baina jarraipena 2021eko ekainean 
izango du. Zergatik ez den udazkeneko 
data batera atzeratu? Tira, pentsatzen 
jarrita, udaberri-udatik udazkenera 
atzeratu diren ekitaldi guztiak zenba-
tzen hasiz gero... agenda topera izango 
dugu honezkero. Asteburu guztiak bete-

ta. Batzuetan ostiraletik hasi eta igande-
ra arte. Gainera, azpimarratu digu Arro-
sagarayk, “urtero data bera finkatu nahi 
dugu (ekainaren lehen larunbatean) eta 
izurriteak lausotzen du ikusmira: noiz 
arte iraungo du? Nola izanen gara he-
mendik bi-hiru hilabetera?”.

Lehen azokaren balorazioa baikorra 
izanik, nahiago izan dute aurtengoz eki-
taldia bertan behera utzi eta datorren 

urtean berriz ere gogotsu heldu 
mugaz bi aldeetako jendeak 

euskara aitzakia hartuta el-
karrengana hurbil gaitezen, 
“batzuek hasitako bidea 
(Bertsolarien elkartea, Ipa-
rra-Hegoa...) segiz”, dio. 

Bazuten antolaturik hi-
tzaldi bat, Kolonizatua Eus-

kal Herria? Eneko Bidegain 
eta Ane Ablanedo solaskideekin, 

gure lankide Jenofa Berhokoirigoin 
animatzaile zela. Horrez gain euska-
raz solasteko Mintzagunea eta bazkari 
andana zituen aurreikusiak Baltsanek, 
elkart gastronomikoa ere bada eta. Bai-
na ikasturte berriari begira jarri da da-
goeneko, bi hilabeteko geldialdiaren 
ostean.

Argiari mendeurrena ospatzeko au-
kera eskaini zion iragan urtean Baltsan 
elkarteak Ziburuko azokan. Plazerez 
hartu genuen oparia eta hurrengo urte-
ko ekainean han elkartuko gara. 

komUnitatEa

EZ DUGU INOR 
ARGIARIK GABE 

UTZIKO ARRAZOI 
EKONOMIKOENGATIK

baltsan elkartea
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Ziburuko 
euskal liburu eta 
diskoen II. azoka 
ekainaren 5ean 
egingo da, baina 

2021ean

  itsaso ZuBiria etXeBerria

Euskara izurrite eta mugaz gaindi

Garai txarrak datoz eta jakitun 
gara gure komunitateko arGia 
Jende asko oso kezkatuta da-
goela .  Ez da gutxiagorako. 

mezu honekin ez gatoz ezer ere eskatzera, 
eskaintzera baizik. diru sarrerarik gabe ge-
ratzen ari direnei, lana galdu dutenei, be-
ren negozioak itxi behar izan dituztenei, 
aldi baterako itxita dauzkatenei... arGia 
proiektua sostengatzeko hartu zenuen 
konpromisoa bete ezin duzuenoi, edo 
ekonomikoki estu zabiltzatenei, gurekin 
harremanetan jartzeko eskatu nahi dizue-
gu mesedez, laguntzeko gaude eta.

Gurean, komunitateko jende eskuzabal 
batzuek bataz bestekoa baino diru gehia-
go jartzen dute, besteak beste egoe-
ra zaurgarriagoan daudenek ere arGia 
irakurtzeko aukera izan dezaten. horre-
la ulertzen dugu mundua eta horrelako 
praktiken bitartez saiatzen gara berau al-
datzen. Egia esan komunitate zoragarria 
da hau eta oso harro gaude.

duela lau urte, 2016an, harpidetza ere-
dua aldatu genuen horrelako momentue-
tan hobeto erantzun ahal izateko. arGian 
jendeak ez du produktu bat erosten, jo 
dezagun aldizkaria, proiektua babesten 
du bere osotasunean, eta gu bueltan, 
jendea proiektuaren parte sentiarazten 
saiatzen gara. Urteak dira egoera ekono-
miko txarrean dauden pertsonei, harpi-
detza eteteko deitu izan gaituztenei beti 
erantzun bera ematen diegula: "baina zuk, 
gustura irakurtzen al duzu arGia? Eran-
tzuna baiezkoa bada, lasai egon zaitez, 
doan bidaliko dizugu, eta egoera konpon-
tzean deitu berriro eta hitz egingo dugu".

horregatik, esan bezala, ordainketare-
kin arazoak badituzu, badakigu ez dela 
egoera erraza eta deitu mesedez telefono 
honetara (0034) 943 37 15 45 edo idatzi 
harpide@argia.eus helbidera. tabernei eta 
jatetxeei berdin. arrazoi ekonomikoenga-
tik ez da inor geratuko arGiarik gabe.



Londres, 1940ko irailaren 7a. Luft-
waffe aireko indar alemaniarrak hi-
ria eraso zuen eta, hala, Blitz delakoa 

abiatu zen, Bigarren Mundu Gerran ale-
maniarrek Britainia Handiko helburu zi-
bilen aurka egindako aireko eraso sorta. 
Hiriburua jarraian 57 gauez bonbardatu 
zuen Luftwaffek. Londres 71 aldiz era-
so zuten guztira, 1941eko maiatza arte. 
Uharteetako beste 15 hiri ere bonbardatu 
zituzten, eta kanpainak iraun zuen bitar-
tean milaka tona lehergai jaurti zituzten.

Blitz-ari eusteko, erantzun zuzena an-
tolatu zuen britainiar gobernuak, bestea 
beste, eta RAFeko pilotuek hegazkin ale-
maniarrak erasotzeari ekin zioten. Lan 
horretan bereziki nabarmendu zen John 
Cunningham (1917-2002) pilotua, Luft-
waffeko 20 hegazkin botata. Ia denak 
gauez bota zituenez, cat eyes edo katu 
begi ezizena eman zioten.

Baina katu begi haiek ez zeuden Cun-
ninghamen aurpegian, hegazkineko tek-
nologian baizik. Cunningham RAFeko 
604 eskuadroiko kapitaina zen, eta es-
kuadroi horren hegazkinek aireko radar 
sistema berritzailea zuten, Airbone In-
terception izenekoa. Horri esker erra-
zagoa zen bonbaketari alemaniarrak 
antzematea eta botatzea. Baina radar 
berria sekretupekoa zen; gobernuak ez 
zuen etsaiek haien mesedetan erabil-
tzerik nahi. Horregatik, Cunninghamen 
eskuadroiaren ikusmen bikaina azena-

rio asko jatearen ondorio zela esan zuen. 
BBC irratiak zabaldu zuen zurrumurrua-
ren berri. Eta, horrekin batera, marraz-
kietako bi pertsonaia sortu zituzten, 
Doctor Carrot eta Potato Pete, azenario 
eta patata kontsumoa sustatzeko; urte 
batzuk lehenago AEBetan Popeyerekin 
eta espinakekin egin zutenaren antzera. 
Hala, ondo elikatzeaz gain, herritarrek 
ikusmena hobetuko zuten, eta Blitz-ak 
eragindako itzalaldietan mesede egingo 
zien horrek. Bi elikagaien kontsumoak 
izugarri egin zuen gora eta azenarioen 
mitoa, gaur egun indartsu irauten duena, 
zabaldu zen.

A bitamina funtsezkoa da begien osa-
sunean. Bitamina horretan urriak diren 
dietek, muturreko kasuetan, ikusmen ara-
zoak eragin ditzakete. Baina gibelak, azak 
edo Popeyeren espinakek, adibidez, azena-
rioek baino A bitamina gehiago dute. Izan 
ere, azenarioek ez dute berez A bitami-
narik, betakarotenoa baizik; karotenoa A 
bitaminaren aitzindaria da, hau da, karote-
noa duten landareak jaten dituzten anima-
liek A bitamina eratzen dute gibelean.

Beraz, azenarioek ez dute ia eraginik 
gure ikusmenean. Gobernuetako propa-
ganda egiturek, aldiz, sekulako eragina 
izan dezakete gure ikuspegian. 

NaGore 
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Ikusmenerako, 
azenarioak ala radarrak?

aurkikuntzak merezi du?
2011n Glacier Archeology Program eki-
meneko lantaldeak 1.700 urteko tuni-
ka aurkitu zuen Norvegian, Lendbreen 
glaziarraren inguruetan. Hurrengo ur-
teetan taldeak eremua ikertzen jarraitu 
du eta duela 1.700 eta 500 urte arteko 
beste 1.000 objektu inguru topatu di-
tuzte. Aurkikuntzak ondorio interes-
garri eta positiboa izan du, jakinarazi 
beri dutenez: inguru haietatik orain arte 

ezezaguna zen merkataritza bidea iga-
rotzen zen, 1.200 urtez bikingoek era-
bili zutena.
 Baina aurkikuntzaren arrazoia bera 
ez da batere positiboa: Lendbreen gla-
ziarra urtzen ari delako azaleratu zen 
tunika eta horrek erraztu du gainerako 
objektuak aurkitzea. Hau da, klima alda-
ketari “esker” dakigu merkataritza bide 
horren berri. 

bn
P

G
la

C
iE

r 
a

rC
h

Eo
lo

G
y 

Pr
o

G
ra

m

John CunninghAM piLotuA etA doCtor CArrot pertsonAiA, AzenArioen kontsuMoA 
sustAtzeko etA MitoA eLikAtzeko tAndeM erAginkorrA.
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jakoBa errekoNDo
JAkobA@bizibArAtzeA.eus

Txikoria-belarra (Taraxacum officinale) loratu da. Gehie-
nak martxo aldera loratu ziren, eta bakan batzuk gerora 
ere loratzen ari dira. Eta han-hemen ia urte osoan topatu-

ko duzu bere lore hori erakargarria. Eguraldi ona den seinale 
da bere lore irekia. Egunez zabal-zabal eginda eta gau partean 
bil-bil itxita. Eguraldiaren egutegia ikasteko, landareen fenolo-
gia edo portaera irakasle. Esaerak hala dio: txikoria-belarrak 
loreak ireki dituenean azenarioa (Daucus carota subsp. sativus) 
eta erremolatxa gorria (Beta vulgaris subsp. conditiva) erein. 

Galkidea ere esaten omen zaio. Lakoizketak argitzen due-
nez, “gari” eta “kide” hitzetatik dator; gariaren garaikidea dela 
esan nahi du, biak sasoi berean hazten direlako, udaberriaren 
hasieran. 

Bere lore hori ikusgarriak ere ematen dio izenik: txikoria-o-
rikatxa eta mitxeleta hori. Azken hori XVI. mendeko Sarasketa-
ren hiztegian jasoa. Pierre Lhandek eman zizkigun beste hiru 
izen: ahuntz-kornoa, sorgin-belarra eta mando-belarra. 

Fruitua aterki itxura duten haziek osatutako anpulua dela dio 
Guillermo Larrañagak bere Landare jakintza liburuan. Lorea eta 
hostoa baino ezagunagoa egingo zaigu denoi fruitu hori. Makina 
bat aldiz lagundu dugu landare hau hedatzen, anpulu zuri horri 
putz egin eta aterkia duten haziak urrunduz. Guillermok honela 
deskribatzen du: “Orain aizeak joko balu, astinduko luke fru-
tu-pilloa ta frutu-ale bakoitza aizatuko luke aterki horri bultze-
gina. Paratxutistak ala egiten dute”. Gauez, hazi horiek “aterkia” 
bildu egiten dutela dio. Fruitu anpulu borobil horri txuntxumela 
esaten zaiola jaso zuen Telesforo Aranzadik.  

Aitañi-lili izena ere jaso zuen Jean Baptiste Althabek 
1900ean, eta honela dio: “Zeren din frütü bürü xuri”. Gerardo 

Lopez de Guereñuk jasoa du Araban “abuelo” esaten zaiola ha-
ziari; urdindutako buruagatik ote? 

Javier Irigaraik jasoa du Nafarroan “pixakamas” izena. Hori 
ohiko izena da inguruko hizkuntzetan: frantzesez “pissenlit”, 
katalanez “pixa-llits” eta “pixacà”, gazteleraz “meacamas”, ita-
lianoz “piscialletto”, galegoz eta portugesez “mexacán”... Pixa 
eragiteko sendabelar ezaguna da, pixa-belarra, alegia. Beste 
gaitz asko osatzeko ere erabiltzen da, hortik bere izen zientifi-
koko officinale. 

Osatzeko bezala jateko eta edateko ere baliatzen da txiko-
ria-belarra. Hostoak entsaladari mikatz punttua emateko. Ireki 
gabeko loreak eta sustraiak ere entsaladan edo ozpinetan irau-
naraziak, baita egosita ere. Bitamina eta mineral ugari du. 

Edateko, sustrai lodikotea xerratu eta erreta kafearen ordez-
koa egiten da. Lehen ohitura zen kafeari “atxikoria” nahastekoa. 
Eta Belgikan bere lorearekin ondutako garagardo sonatu bat 
egiten dute, “Pissenlit” izena du. Garagardo horrek gainontze-
koek baino pixagale gehiago eragingo du, noski... Ea nori buru-
rartzen zaion “Sorgin-belar” izeneko sagardoa egitea... 

sorgin-belar 
sagardoa
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sasoikoa ... 

bertakoa ...
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GaraZi ZaBaleta
@tirikitrAnn

maiatzak 17, 2020

biozkaria

53 ikastetxetako 
kantinetan 
haragi biologikoa

2011n ekin zion bere ibilbideari Biozkaria Elkarteak: “Gure 
haragia, tokikoa eta biologikoa, bertako eskoletako kan-
tinetan eskaintzen ez zela ikusten genuen, eta kezkaga-

rria iruditzen zitzaigun haur guztiek haragi ekologikoa jateko 
aukerarik ez izatea”, azaldu digu Eñaut Harispuru ekoizle eta 
elkarteko kideak. Ipar Euskal Herriko eta Biarnoko bederatzi 
etxalde batu ziren hastapenean, eta Donibane Garaziko lizeoko 
sukaldari batekin hasi ziren. 

Donibane Garaziko hastapeneko esperientzia hartatik ingu-
ruko eskola eta lizeo gehiagotara zabaltzen hasi zen salmenta. 
“Kantinetan haragi biologikoa nahi zuten, baina merkea. Hori 
lortzeko modua zati merkeenak soilik saltzea zen, baina guk 
ez genuen hori onartzen, haur guztiek zati onenen haragia ere 
jateko eskubidea dutela uste baikenuen”, dio ekoizleak. Horre-
la, erabaki zuten erdibideko prezio bakarra finkatzea, lehen 
mailako nahiz bigarren mailako zatientzat: aldi batean eskola 
batek bigarren mailako haragi gehiago jasotzen badu, hurren-
goan alderantziz izanen da, orekatua izan dadin. Ekoizlearen-
tzat duina izango den prezioan saltzea du helburu elkarteak, 
baina aldi berean, klase sozial ezberdinetako ikasleek haragi 
biologikoa jateko aukera izatea. 

Bederatzi ekoizle ziren proiektua abiatu zutenak, baina urteo-
tako gorakadari esker, hamabi ekoizle izatera pasatu dira: “Lehen 
baldintza da ekoizpena osoki biologikoa izatea, baina tamainari 
dagokionez ere elkarteko ekoizle bakoitzak txahal kopuru bera 
sal dezake, eta horrek etxaldeen handitasuna murrizten du”.

Hazleak beraiek dira eskoletara banaketa egiten dutenak, 
eta ondorioz, sukaldariekin zuzeneko harremana dute. “Du-

gun beste abantaila bat da etxaldeak, hiltegia eta eskolak 
hurbilean ditugula: 80 kilometroren bueltan biltzen da dena”. 

etorkizuneko jatunak hezten
Elkartearen lanak ekoizpenetik eta banaketatik ez ezik, pe-
dagogiatik ere baduela uste du Harispuruk. Izan ere, egun 
eskoletako jangeletan beraien haragia jaten duten haur horiek 
izanen dira etorkizuneko kontsumitzaileak, eta txikitatik elika-
duraren eta ingurumenaren gaian sentsibilizatzea beharrez-
koa dela uste du: “Eskolei etxaldeetara bisitak proposatu eta 
animazioak antolatzen dizkiegu, gure ofizioak azaltzeko”. 

Elkarteko hamabi kideek elkarlanean egiten dituzte bana-
keta eta kudeaketa lanak. Ekoizpenaren %80 inguru eskoleta-
ra bideratzen dute, baina inguruko zenbait ostatuk ere hartzen 
diete haragia. “Pozik gara ostatu ezagunetako haragi bera es-
koletako kantinetan jateko aukera dutelako haurrek”. 

“Pozik gara ostatu ezagunetako 
haragi bera eskoletako kantinetan 

jateko aukera dutelako haurrek” 
eñaut harispuru 

abeltzaina
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Etxetik musika estudiora duen bidea 
baino luzeagoa egina du musikaren 
munduan dagoeneko Aitor Etxebe-

rriak (Gernika, 1985). Koronabirusak gi-
zartea eta kaleak aztoratu ditu, bakartu, 
eta orain bizikletan egiten du etxetik es-
tudiorako bidea, egiten duenean. Lanean 
ari baita orain ere, udan filmatuko den 
pelikula ingeles baterako soinu banda 
prestatzen. Elkarrizketa dezentez lehe-
nago egina da, ordea, Donostiako Dock 
of the Bay jaialdian soinu banden sor-
kuntzaz hitzaldia eman zuenean, urta-
rrilaren erdialdera. Tabakaleran izan zen 
solasaldia, artean birusaren izena buruz 
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“Elektronikaren industriarekin 
desliluratua bukatu dut”

munduko bazter ugaritan 
utzi du bere marka musika 
elektronikoko musikari eta dJ 
bezala; ezabaezineko lorratza da 
El txef-a-rena, baina aldi batez 
bere alderdi hori isilarazi du, 
barneko musikari heterodoxoari 
ate-leihoak zabaltzeko. markak 
filmerako egindako soinu 
bandatik abiatu eta soinu 
unibertso propioa eraikitzen 
hasi da aitor Etxeberria. Nihilism 
Part I diskoarekin ekin dio 
ibiliari. noraino iritsiko ote?

AiTOr ETxEBArriA, MusikAriA

   Gorka erostarBe leuNDa 

   DaNi BlaNCo

ez genekienean. Elkarrizketa haren osa-
garri modura, lau galdera egin dizkiogu 
Etxeberriari, egoera berriak hartaratuta. 
Horiekin hasiko dugu elkarrizketa.  

Birusak azaleratu du errealitate 
erdi-gorde bat, musikariak, oro har, 
prekarizatuak zaretela? 
Bai, egia esan, Euskal Herrian sorme-
netik, kulturatik bizitzea ez da erraza. 
Zenbat artista gaude, daude, lan pila bat 
egiten oso, oso, oso baldintza eskasetan? 
Gero, telebistan edo egunkarian ager-
tzean ematen du sekulako bizi erosoa 
daramagula. Egia da, Espainiako Estatu-
ko beste zenbait lekurekin konparatuz, 
laguntza dezente dauzkagula hemen, 
baina Europako beste herrialde batzue-
kin alderatuta gure baldintzak oso es-
kasak dira; normala da sortzaile asko 
Berlinera edo Londresera eskapatzea. 
Askotan zaila da arte sorkuntzara zure 
energia guztia ehuneko ehunean bide-
ratzea, eta kasu askotan pertsona oso 
sortzaileak, ezinbestekoak direnak gure 
kultura aberatsagoa izateko, eta jendea-
ren gogamena irekitzeko, beste lan mota 
batera joan beharrean egoten dira… oso 
tristea da, benetan. 

Itzalaldi digitalean parte hartu 
zenuen: halako ekintza gehiago egin 
beharko duzue? 
Protestatzea, apur bat, beti dator ondo. 
Nahiko gizarte akomodatuan bizi gara, 
eta horrelako gauzek gutxienez ener-
gia diferente bat sortzen dute gure 
barruan, eta komunitate esperientzia 
berri bat. Garbi dago egoerak ez badu 
hobera egiten, zerbait potenteagoa egin 
beharko dugula!

Paradoxikoki, aldi baterako, sarean 
eman beharko dituzue emanaldiak? 
Pentsatu duzu zerbait? 
Ez daukat argi etxeko emanaldien kontua. 
Alde batetik positiboa deritzot, eta pozik 
jartzen nau jendearen interesak, baina 
beste alde batetik, ez dakit gizartearen 
parte handi bati ez gatzaizkion ari ema-
ten gure lana dohainik. Nire dudak ditut 
eta horregatik ez nabil gauza asko egiten 
online. Berria-rako emanaldia egin nuen, 
errespetu handia diodalako, eta gogoa 
nuelako idatzi zidan jendeari abesti ba-
tzuk oparitzeko, baina dudak direla-eta 
ez dakit zer egingo dudan hurrengo astee-
tan. Gainera konposaketa lanetan nabil bi 
film berritarako, eta horrek ez dit denbo-
ra asko ematen ganorazko zerbait egiteko.

konfinamenduak, isolatzeak, balio 
izan dizu sorkuntzarako, edo hori 
mito bohemio bat baino ez da eta 
burua beste gauza batzuetan izan 
duzu? 
Bi pelikulatarako musika konposatzen 
ari naizenez, kaleko energia baxu honek 
asko lagundu dit gehiago kontzentratze-
ko. Egia esan, oso-oso pozik nabil etxean 
zein estudioan konposaketa lanetan. 
Egunotan, segur aski, ez banitu edukiko 
film hauek eta zuzendariekin daukadan 
lan harremana, ardoa edaten eta gazta 
jaten pasatuko nituen egunak. Asko la-
gundu dit fisikoki eta emozionalki egite-
ko foku bat edukitzeak.

Zure azken diskora etorrita: zer da 
nihilismoa musikan?
Nire bizitzan egon zen bolada bat irakur-
tzen nuen ia gauza bakoitzeko nihilismo 
hitza agertzen zena, ia obsesiboki. Nihi-
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lismoak esan nahi duenez harago dagoen 
zerbaitetan ez sinistea, musikara erama-
ten dut eta laguntzen dit gauzak lasaiago 
hartzen eta egiten. Nire buruari esaten: 
“Ez dago helburu handirik, ez dago hel-
muga finkorik, utzi eramaten”. Horrek la-
saitasuna eman dit. Gazte hasi nintzen 
musikaren munduan. Arin joan da bidea, 
eta lagundu dit baretzen. Ez nuke esango 
nihilista naizenik, baina dioenarekin bat 
nator hein handi batean. 

Dena oso azkar egin duzu. 
Nihilism part I-eko kantak, ordea, 
denborarekin konposatu dituzu. Bost 
urteko tartea hartu baituzu. Denbora 
hartu duzu.
Bai, denbora hartzea oso garrantzitsua 
da. Ni nentorren musika elektronikoa-
ren mundutik, abiada beteko mundutik. 
Hiru-lau hilero EP bat ateratzea ohikoa 
da mundu horretan, orain hori gainera-
ko musika esparruek ere kopiatu dute: 
rockak, popak, klasikoak eta beste. Bada-
kizu, bizirik egoteko sare sozialetan egon 
behar duzu, eta ez badaukazu agerpenik 
sareetan, hedabideetan, ez zaude bizirik. 
Ez zara. Hala dirudi. Ezin zara egon urte-
betez geldi, bestela desagertu egiten zara. 
Akaso Ipar Euskal Herrian ez da horren-
bestekoa presio hori intermittents figura-
ri esker, baina Hegoaldean gehiago naba-
ritzen da. Neu musikatik bizi naiz, baina 
azken urteetan erritmoa jaitsi dut, nire 
beste aldea, konposatzailarena, gehiago 
landu ahal izateko. Hori bai, ez dut era-
bat utzi, honetatik bizi naizelako. Jendeak 
erabat lotzen nau musika elektronikoa-
rekin, baina oraintxe apenas entzuten 
dudan, eta pila bat gustatzen zait rocka, 
klasikoa, jazza, esperimentala…

Zergatik konposatzen duzu?
Bada, musika gustuko dudalako eta nire 
ibilbide mediatikotik harago musika lan-
tzeko gogoa nuelako. Hasi nintzen kon-
posatzen jakin gabe zer aterako zen, eta 
hortik aurrera pixkanaka bidea egiten 
joan naiz. Gero kasualitatea izan da, hel-
bururik gabe hasi eta inoiz argitaratu 
dudan zigilurik garrantzitsuenean atera 
didatela diskoa.

El txef-a-k ezkutatu egin du 
aitor Etxeberriak barruan zuen 
konpositorea?
Bai, nik uste uste dut baietz. Inertziare-
kin aritu naiz bolada luze batean. Neure 
buruari esaldi topiko hori esaten nion: 
“Dena ondo badoa, zertarako aldatu?”. 
Eta neure buruari ere egin izan diot errie-

ta: “Ondo bizi haiz musika elektronikoa 
eginez, batetik bestera bidaiatuz, arazo 
ekonomikorik gabe… eta zergatik hasi 
beste zerbaitetan?”. Sartu naiz marroi 
handi samar batean, musikari askore-
kin lan eginez, jakin gabe funtzionatuko 
duen edo ez. Orain trantsizio sasoi batean 
nago. Eta bitxia da, nolabait sasoiak mar-
katzen duenaren kontrako bidea egiten 
ari bainaiz. Oso modako jartzen ari da 
musika elektronikoa orain, eta neuk pix-
ka bat alde egin dut hortik, beste eremu 
batera. Arriskatu egin dut, bide batean 
nindoan eta…

Baina el txef-a ez da amaitu.
Ez, ez da amaitu. Trantsizio bat da, baina 
zaila izaten da bueltatzea. Orain gutxiago 
deitzen didate El Txef-A bezala, ez bai-
nabil oso aktibo. Sua bizirik mantendu 
behar dut, baina pasatu gabe, beste lan-
gintza batean nabilelako. Buruari bueltak 
ematen dizkiozu, badakizulako edozer 
dela-eta Aitor Etxeberriak oihartzunik 
izaten ez badu eta El Txef-A itzuliz gero, 
jendeak kritikatu egingo zaituela.

El txef-ak-k nekatuta bukatu du? 
Gaua, hiria, emanaldi segidak…
Nekatu-nekatuta ez dut bukatu, baina 
beste munduak asko erakarri nau. Irudi-
tzen zait elektronika larregi merkantili-
zatu dela azken urteetan. Lehen gehiago 
gustatzen zitzaidan mundu hori, dena 
baitzen berria niretzat, eta kontu bitxiak 
izaten ziren asko, baliabide eta egitura 
askorik behar ez zutenak. Igual deitzen 
zidaten Rio de Janeiroko arte estudio ba-
tetik festa batean jotzeko. Gauza txikiak 
baina politak izaten ziren. Gero jaialdi 
handiak sartu dira, eta xarma galdu du 
niretzako. Lau DJ eramaten dituzte estan-
dar modura, elektronikak ere bere lekua 

duela erakusteko, moderno agertzeko, 
baina kariñorik gabe, soinu probarik ez 
askotan, edo azken unean, hirira iritsi eta 
bakarrik sentitzen zara. Batzuetan dis-
koak jartzen ere ez dizute utziko, USB bat 
soilik eta dena horrela… aspertu nau. 

sistemak jan du elektronikaren 
mundua?
Bai, neurri handi batean bai. Publizitate 
agentziak, agenteak, managerrak… sartu 
dira, eta agur xarma. Lehen ez zegoen 
hainbeste, rockaren munduan ohikoa 
izan da hori, baina azken urteetan izo-
rratu egin da alde horretatik. Lehen pu-
ruagoa zen elektronikaren mundua. In-
dustriarekin desliluraturik amaitu dut, 
hori da egia.

mundu mailan sona, eta Euskal 
Herrian ez zara izan hain ezaguna. 
Gurean elektronikaren kulturaren 
inguruan ezjakintasuna egon delako 
edo zuk ere kanpoan aritzeko 
deliberamendua hartu zenuelako?
Denetik egon liteke pixka bat. Niri deitu 
izan didatenean oso gustura joan izan 
naiz, irribarre handi batekin gainera, 
baina egia da, orain hasi direla deitzen 
hainbat lekutatik, adibidez txosnetatik. 
Eta, pozgarria da hori, baina justu etapa 
bat ixten ari naiz, eta agian zortzi urte 
berandu iritsi dira dei eta proposamen 
horiek. Lehen ez zuen irudi onik musika 
elektronikoak.

tabuak eta estereotipoak izan dira 
elektronikaren inguruan.
Bai, argi eta garbi. Hasteko, erdaldunen 
musika zen. Horrez gain, garai batean 
elektronika bakailua zen soilik. Eta, hala 
balitz ere... Gero zenbait lekutan, hirie-
tan batez ere, elektronika kulturaren es-



maiatzak 17, 2020

kultura І 47

parrura erakartzen saiatu dira, eta Eus-
kal Herrian ere horretan ari dira azken 
hiruzpalau urteetan, museoak, galeriak, 
jaialdiak… Jendeak ez daki ondo zer den 
egiten duguna ere, ez baitago hedabide 
masiboetan ia agerpenik: askok pentsa-
tzen dute, hor tranpaldotxo batean jarri 
eta bi botoi zapaltzen ditugula, ez dugula 
konposatzen, eta beste milaka mito. De-
sinformazioa eta gutxiespena izan dira, 
musikari bezala ere ez baikaituzte hartu 
izan. Oso musikazaleek bai, baina oro-
korrean ez. Tira, ulertu ere egiten dut, DJ 
bat aurrez aurre ikustea niri ere ez zait 
bereziki gustatzen musika ez bazait era-
bat gustagarria.  

Duela bospasei urtetik zu ere 
gehiago hasi zinen biltzen inguruko 
musikariekin, kontzertuak ematen, 
sortzen. Etxerako itzulera moduko 
bat izan zen?
Bai, egiten nuena etxean ere erakutsi nahi 
nuen, nolabait. Vienan eman genuen kon-
tzertu bat talde osoarekin, eta nioen nire 
baitarako: “Vienan jo badugu, etxean ere 
pare bat emanaldi egin beharko ditugu 
zer egiten dugun erakusteko”. Hori 
2012an edo izan zen. Mozar-
tek jo zuen antzoki batetik 
deitu ziguten, Vienatik, eta 
gero Bilbon BBK aretoan 
eta Kafe Antzokian aritu 
ginen. Ordura arte neu-
re kasa ibiltzen nintzen 
gehiago, baina beti izan 
naiz kontzertuetara joate-
koa. Inguruko musikariak 
ezagutu ahala eurekin kola-
boratzen eta elkarrekin lan egi-
ten hasi nintzen. Pixkanaka deitu ere 
egiten zidaten han edo hemen kolabora-
zio txikiak egiteko. Jendeak bazekien ni 
elektronikan nenbilela, baina ez zehazki 
zer egiten nuen. Jakin behar baita musika 
elektronikoa egiteko ere musika ikertzen 
dela, gero konposatu ere bai. Baina, tira, 
pixkanaka bidea egin genuen, eta espero 
dut datozenentzat baliagarria izatea hori.

Bitxia da, eta aipatu duzu, zu pixka 
bat elektronikatik aldendu eta Euskal 
Herrian jendea ateratzen hasi da, 
jaialditxoak sortzen, irratsaioak, 
alegia, mugimendua.
Nire aurretik ere baziren, jakina, nolabait 
nire maisuak izan direnak, Asier Balza-
tegi Balza eta horrelako jendea. Telmo 
Trenor, adibidez, ia garaikidea dut, eta 
banekien bazebilela, orain hasi da gehia-
go nabarmentzen. Oso figura sendoa sor-

tzen ari da, bertako beste musikari ba-
tzuekin elkartzen da, eta izugarri ondo 
ari da. Horiek batzuk aipatzearren. Lo-
raldi bat ez dakit esan litekeen dagoe-
nik, baina ari da oihartzuna lortzen. Bi 
alde ikusten dizkiot: bat oso positiboa, 
ondorengo belaunaldikoek erreferenteak 
izango dituzte, eta zenbaitek gitarra edo 
bateria ikasten duen moduan, haurrek 
akaso nahiko dute konposizio elektro-
nikoa ikasi edo DJ izan. Bestetik, ordea, 
badago halako errazkeria bat elektronika 
kutsua daukan edozerekin. Hainbat tal-
dek elektronika ukitutxo bat sartzen dute 
modako dagoelako, edo soinu modernoa-
go bat izateko asmoz. 

sintetizadore pare bat sartzea ez dela 
nahikoa elektronika egiteko, beraz?
Hori da kontua. Nahiago nuke musika 
elektronikoak beste bide bat hartuko 
balu, bilaketatik, esperimentaziotik, kul-
tura propio batetik, baina gehiago doa 
poparen ildotik. Hori da jazza deitzea 
kanta pop bati bi akorde jazzistiko sar-
tzeagatik. Beste edozein musika tresna 
edo generoren atzean bezala ikasketa 

bat behar du elektronikak, ikerketa 
bat. Musikari asko entzuten dut 

esaten: “Elektronika sartu 
dugu”. Nola sartu duzue, bi 
astetan ikasita? Askotan 
da berniz modernotxo 
bat emateko soilik.

Nola izan da bertako 
musikariak ezagutzea, 

eta kolaborazioak, 
elkarlanak… sortzaile 

bezala nola bizi izan duzu?
Hasieran gaitza egiten zitzaidan, ni 

ohituta bainengoen neure kasa ibiltzen. 
Baina gero esperientzia oso aberasga-
rria izan da; gertuko jendea eta jatorra 
izan dut alboan. Hori gustatzen zait, eta 
ikuspegi artistikoa duena, ekarpenak 
egiten dituztenak dira. Oso hurbileko 
jendearekin ari naiz lanean beti. Eurek 
badakite zein estetika gustatzen zaidan 
niri, eta etengabe ikasten dut beraiekin 
ere. Hannoten [Mintegia] figura oso in-
portantea izan da nire ibilbidean. Mar-
kak egiteko konfiantza osoa izan zuen 
nigan, eta horrez gain, konexio handia 
dugu, berezia. Zerbait izaten badut bu-
ruan, Hannotek horixe ematen dit musi-
kari modura. Eta berdin gainerakoekin. 
Beraiek esperientzia handia dute, ban-
detan jotzen eta abar, horretan nik baino 
eskarmentu handiagoa dute, eta aldiro 
ikusten dut. 

sortzaile modura, ordea, 
garrantzitsua da ahots propio bat 
aurkitzea. Nihilism part I diskoan 
aurkitu duzu?
Ez dakit, zaila egiten zait nire ahots edo 
lengoaia propio bat identifikatzea. Asko 
gustatzen zaizkit ahots oso markatua 
duten artistak. Ruper Ordorika adibidez: 
bere kantak oso dira bere kantak. Nik, 
ez dakit, oso ipurterrea naizelako edo 
oraindik gaztea naizelako, eta hainbes-
te nabilenez ikertzen, zaila egiten zait 
ahots oso finkoa izatea. Hala ere, naba-
ritzen dut zerbait badela lan honetan, 
oso ondo definitzen ez dakidana, eta 
hurrengoan ere igarriko dena, antzeko 
bidetik edo… Sonoritate, estetika, zimur-
tasun antzeko bat izango du. Markak-en 
ikusi zen zertxobait, oraingoan apur bat 
gehiago, eta hurrengoan… beno, auska-
lo, akaso zerbait erabat desberdina izan-
go da, baina…

nola definituko zenuke zeure 
musikaren zimurtasun hori? misterio 
puntu batek definitzen du?
Izan liteke antzeko zerbait; badu zerbait 
klasikotasunetik, baina baita ezerosota-
sunetik ere, alanbrean dabil sonoritate 
hori. Diskoa hasten da piano soinu bate-
kin, neoklasiko samarra, avant-garde uki-
tu batekin, zaratatsua eta eszentrikoa, eta 
gero bat-batean rock kanta estandarrago 
bat, eta gero melodia lasai bat… Baina ni-
retzat badago halako hari bat.

El segell de Primavera zigilu 
kataluniarrarekin atera duzu lana, 
baina publizitate eta zabalkunderako 
mute etxe entzutetsu britainiarra 
dago. Nolakoa izan da hartu-emana?
Muterekin izan dudan harremana eta 
kontratua eskola zaharrekoa da, eta 
jendeak flipatu egiten du horrekin, bal-
dintzak oso onak direlako. Gaur egun 
apenas sinatzen da horrelako kontra-
turik, 85-15eko portzentaian. Hauekin 
Depeche Mode, Nick Cave eta gisakoak 
ibiltzen dira. Konpainia handia izana-
gatik, uste dut harremana ona dela, eta 
erabiltzen dudala nire musika ahalik eta 
lekurik gehienetara iristeko, baina nire 
burua saldu gabe. Ez goaz jaialdi handie-
tara, zaintzen dugu harremana. Ez gara 
sartu zirkuituaren gurpil kapitalistan, 
eta horrek ere badu garrantzia niretzat. 
Espiritu undergrounda badaukat eta 
nahi dudana da nire musika zabaltzea. 
Portzentaia handiena niretzat da, zabal-
kundean laguntzen didate eta ez daukat 
beste loturarik. 

"Elektronikaren 
loraldi bat ez dakit, 

baina ari da lehen ez 
bezalako oihartzuna 

lortzen"
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 liBurua

Ane Garcia Lopezek opari bat egin 
digu. June Jordan (June Milli-
cent Jordan, Harlem, New York, 

1936-Berkeley, Kalifornia, 2002) ekarri 
digu Munduko Poesia Kaieretara, eta ha-
rekin batera bere ingeles beltza, bere 
Amerikako Jamaikako bisexualitatea, 
bere hanka bat han eta bestea hemen ja-
rririk egotea, zapalkuntza familiar hori: 
“nire aita izan zen, eta zioen ni nengoela 
oker,/ mutikoa behar nuela berak bat 
nahi zuelako (mutikoa) eta/ azal zuria-
goa behar nuela izan eta ile leunagoa 
behar nuela izan eta/ ez nuela mutikoe-
kin burua galdu behar, baizik eta haieta-
ko/ bat izan behar nuela (mutikoa)”.

Aitak opatzen zizkion klasikoen libu-
ruak, eta aita hark berak, akatsik txike-
rrenagatik, jo eta deitu ohi zion demonio 

isipu beltz madarikatua.
Zapalduen paranoiak. Sadikoenak eu-

rak izan ohi dira maiz.
Baina June Jordanek, suertez, beste 

bide bat aurkitu zuen. The Progressive-n 
idazten hasi zen, maitasuna izan zuen gi-
dari, Nikaragua, Hegoafrika, olatu aska-
tzaileen gainean ibili zen beti, emakume 
izateagatik, beltza izateagatik, azkarra 
izateagatik, artearen zentzu politiko bat 
garatu zuen txiki-txikitxuterik. Ingelesa 
bera ere bere-berea du, berrogei milioi 
pertsonak hitz egiten duten ingeles Ebo-
nics hori. Berkeleyko Unibertsitatean 
Jordanek eman zion berbakuneari behar 
zuen tornuia, arauak ezarriz, estandarra 
finkatuz. Ana Garciaren lanak izan bide 
du, zentzu horretan, testu bat ingelesetik 
euskarara ekartzea baino sakonagoa eta 

zailagoa, alegia, askapen lan bat ingele-
sarena eta are euskararena ere bai. Izan 
bide du itzultzea esklaboen harrotasuna 
galdu zen puntu hartara: “Hein batean 
hazi ginen/ esklabo-ontzi bat geldiarazi 
eta/ tripulazioa gidatu zuten heroiekin: 
Cinque, adibidez (Afrikako mende berri-
ko buru baten semea),/ 1839ko/ Amis-
tad altxamenduaren gidaria,/ esklabo-
tzatik garaipenerako bidean/ kapitaina 
hil zuen,/ hil zuen sukaldaria, hartu zuen 
agintea”.

June Jordan haize erauntsia bezala 
sartuko zaizu kontzientzian, eta irudi-
pena izango duzu poesia militantea ira-
kurtzen ari zarela baina lirismoari uko 
egin barik, eta belarrira xuxurlatzen ari 
zaizkizula aspaldiko kontu ahaztu mo-
dernoak. 

Elebiduna

june jordan
antologia 
mUndUko PoEsia kaiErak, 
sUsa 2020

  iGor estaNkoNa
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 Musika

Bazen ordua Piztu Punk taldeak 
diskoa estreinatzeko! 2008an sor-
tu zuten taldea espreski Gasteiz-

ko Gaztetxearen eta Hala Bedi irrati 
librearen urteurren ospakizunetarako. 
Batez ere Gasteizko hainbat musika-
ri beteranok (RIP, Obligaciones, Sumi-
sion City Blues, Karrocerias Betoño, 
Señor No, Sioux, Kontamina ke Algo 
Keda, Ale-Hop…) iraungitzen ez diren 
kanten bertsioak zuzenean plazaratu 
zituzten eta ikusleak txundituta geldi-
tu ziren haien dotorezia, maisutasun 
eta indarrarekin. Horregatik, ordutik 
eskaera ugari izan dituzte, baina haien 
agenda estuen ondorioz, kontzerturik 
gabeko denbora tarte oso luzeak izan 
dira. Azken bi urteotan, baina, funda-

mentua jarri dute, kanta propioak ida-
tzi dituzte eta zenbait partaide aldatu 
dira: Señor No-ko Xabik eta Sumision 
City Blueseko Pelak taldea utzi dute. 
Horien ordez, Leire jarri da aurrean 
mikrofonoan, pieza guztiek ezin hobe 
bat egin dute eta taldea kontzertuak 
ematen sasoi onenean dabil. Orain da 
momentua, bai ala bai!

Ospatzeko, zuzenekoan eskaintzen 
dutena erakusteko, eta idatzitakoa jaso-
ta gelditzeko, egunotan labetik atera be-
rri dituzte bederatzi kanta oldarkor eta 
indartsu, zeinetan Leirek hainbat erre-
gistrotatik egiten duen jauzi erraztasun 
eta solbentzia handiarekin, euskara, in-
gelesa eta gaztelania uztartuta: Post go-
rrotoa eskola zaharreko punk-rock espi-

dikoa da, gizarte honekiko urgentziazko 
okada. Ateo light da gezurrezko ateoei 
emandako ostikada punk-rockero eta 
gitarreroa. Yo no he sido post-punk eta 
siniestroa da. Mundo muerto RIP taldea-
ren klasikoaren berrirakurketa, Podri 
Rat-Zinger-en laguntzarekin. Zure zain 
hit-a da, 1977ko punketik edaten duen 
pieza melodikoa. Leirek bere esparru 
kutunenetako batera, Motörhead-enera, 
eraman du Probot taldearen Shake your 
blood hunkigarria. Vuelve punk-rock zi-
rikatzaile eta dantzagarria da, erritmo 
handikoa. Soft Cell taldeak idatzi eta 
Imelda May-k berpiztutako Tainted love 
borobildu dute eta Mundu hau akabo 
taldearen eresi rockeroan Xabik eta Pe-
lak ere parte hartu dute. 

Adi bigarren gaztaroei!

  iker BaraNDiaraN

001
piztu punk
aUtoEkoizPEna
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D onostiako Dokara egin dut osti-
ralean salto telematikoa. Beste 
asko bezala, zuzeneko emanal-

diak streaming bidez ari da eskaintzen 
Donostiako kafe antzokia, etxealdi hau 
arintzeko eta, ahal den heinean, gozaraz-
teko asmoz. Mundua eten den honetan 
Dokak ez du geldirik geratzea aukera 
gisa ikusi eta horregatik erabaki du zu-
zeneko hauek prestatzeari ekitea. Haien 
YouTubeko kanalean ez ezik, Hamaika 
Telebistaren bidez emanaldiez gozatze-
ko aukera ere bada. 

Doka t’artea emanaldiotan, etxeko bi-
kote baten txanda izan zen: Niña Coyote 
eta Chico Tornado. Koldok eta Ursulak 
lekua hartu eta Errautsak kantarekin 
eman diote hasiera kontzertuari. Ez da 
kontzertu arrunta musikarientzat ezta 
publikoarentzat ere, baina, behintzat, 
gaurkoan musikariak oholtzatik ari dira 
(betiere segurtasun neurriak errespeta-
tuz) eta ez etxeko sofatik.

Musikarien azalean jartzen saiatzen 
naiz, aretoa hutsik, aurrean publikorik ez… 
Eta haiei ez dut uste, baina niri dagoeneko 
normala iruditzen zait normala ez dena: 
kanta bat bukatu eta txalorik ez entzutea.

Aurkezpen kantaren ondotik hartu 
du Koldok hitza lehen aldiz eta eskerrak 
emateaz gain, poztasuna agertu du, as-
paldiko partez ari baitira anplifikado-
reekin jotzen, bada urrats bat. Izena jarri 
zien txamanari eskainirik doa hurren-
go kanta. Bitartean, YouTubeko txatean 
mezuak bata bestearen atzetik “sua!”, 
“egurra!” eta beste zenbait animo mezu, 
Fermin Muguruzarena tarteko.

Ez da erraza hutsik dagoen areto bat 
musikaz betetzea, are zailagoa oholtza 
gainean soilik bi pertsona izanik. Bikote 
donostiarrak hitzik ere ez du behar izan 
areto birtuala betetzeko, haien hitz gutxi-
ko kanta instrumental gordinen indarra 
nahikoa izan baita gure geletara heltzeko.

Ia 200 lagun gara pantailaren bestal-

dean stoner erritmoan murgildurik. “Os-
tiral perfektua, eskerrik asko!”, iruzkindu 
du beste batek txatean. Konfinamendua 
hasi eta astebetera etxetik emandako 
kontzertu hartan bezala, berdin jantzirik 
agertu da bikotea gaur Dokan hamar bat 
kanta bildu dituen 40 minutu luzeko kon-
tzertu ia pribatua ematera, ez da gutxi.

Emanaldia bukatzear dagoela aipatu 
du Koldok, nahi izatekotan, Bizum bidez-
ko aportazioa egiterik dagoela, sostengu 
ekonomikoa eman nahi duenak baduela 
nola egin. Eta ni pentsatzen geratu naiz, 
ea inoiz normalizatuko ote den lanbi-
de hau eta ez den “laguntza” eske aritu 
beharko uneoro. Tira...

Berriz eskerrak eman eta aretoan ze-
goen publiko txiki horri (kameralariak, 
teknikariak..) azken kanta eskainiz agur-
tu dute kontzertua, hurrengoa baldintza 
“normalagoetan” izanen delakoan, aretoa 
beterik eta oholtza eta oholtzapekoak au-
rrez aurre. Ea ba… 

Areto hutsa nola bete
deskarga elektrikoz doka etxean

niña Coyote eta ChiCo tornado

 aMets araNGureN      Doka
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Esaera zaharra
kokA ezAzu puzzLeAren piezA bAkoitzA 

bere tokiAn etA esAerA zAhAr bAt 
Agertuko zAizu.

Gurutzegrama

Anagramak

ezker-eskuin

1. Jarraitzailea. bikote. 2. Euri izoztuta. Donostiako musika taldea (argazkian). 
3. mesopotamian mintzatu izan zen hizkuntza. 4. Gizarteari dagokiona. 5. badauka. kristau. 
6. Ugaztun karraskari. bukaresteko biztanle. 7. txerri emea. bat-bateko aldaketa. 
8. Pinpirin, galai. banatzera behartu.

goitik behera

1. arra. saldu aditzaren infinitiboa. 2. kaiku, kirten. zorraren seinale. 3. Patata (iparraldean). 
4. Erroketaren emaitza, erroa. 5. beldur bizi. 501 erromatar zenbakiz. 6. izotz, horma. arabiar 
izenetan, seme-alaba. 7. ontzi mota. 8. ... eta lasterren. 9. renioaren ikurra. Gipuzkoako 
herria. 10. zentzua galdu duena, zoro. hari bihurtu. 11. tema. 12. Errusiako enperadore. 
13. nafarroako herria. 14. nago. 15. oroipen. 

hitz bAkoitzAk AurrekoAk dituen 
hizki berAk ditu, bAt izAn ezik, bAinA 

besteLAko hurrenkerAn.

AZKEN

MINKI

errAzA

zAiLA

Sudokua

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

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

bAdok.eus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2

3

4

5

6

7

8

Atzen
Sendabelar izena
Txanponak
Lakioa, segada
Saltsa lodi eta garratz
Animaliak esestea
Zinema
Zatia, atala
Entzutea, ospea
Su-etena
Mingots, min
Ale ontzia
Era mingarriz

ERRAZA

ZAILA

914563728
253847691
786192435
497658213
628319547
531724986
345271869
862935174
179486352

143692587
687453129
259178643
728936415
915247836
364815792
592784361
871369254
436521978

esker-eskuiN: 1. zALeA, pAre, 2. eLur, Liher, 3. 
hurrierA, 4. soziALA, 5. bAdu, giristino, 6. sAgu, 
bukArestAr, 7. AhArdiA, MutAzio, 8. LirAin, 
bAnArAzi. Goitik Behera: 1. zehe, sAL, 2. ALu, 
bAhi, 3. LursAgAr, 4. errodurA, 5. izu, di, 6. Lei, 
bin, 7. pirAguA, 8. AhALik, 9. re, ArAMA, 10. ero, 
irun, 11. setA, 12. tsAr, 13. itzA, 14. nAiz, 15. oroi.

aNaGraMak
Azken
ezkAi
pezAk
zepoA
ziApe
ehizA
zineA
piezA
izenA
MeniA
sAMin
iMinA
Minki

atsotZitZa
ApiriLAren AzkeneAn, 

ostoA hAritz gAineAn.

eBaZpeNak
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  aitZiBer ZapiraiN     iraNtZu pastor

nola definituko zenuke 
komunikazio bortitza?
Enpatikoa ez den komunikazioa, edo 
komunikazio eza, azken finean. Des-
konektatua dagoena, bai norbera-
rengandik baina baita ingurukoen-
gandik ere. Esango nuke lengoaiatik 
harago, egoeraren gainean egiten 
den interpretazioak eteten duela ko-
munikazioa. Gure beharrekin konek-
tatuak ez gaudenean, gerta daiteke 
aurrera eramaten ditugun ekintzak 
ez izatea egokiak faltan dugun behar 
hori asetzeari begira, eta ondorioz 
sentimendu desatseginak bizitzea. 
Hori gertatzen da, esaterako, beste 
norbaiten beharrak gureen gainetik 
jartzen ditugunean: demagun leher 
eginda gaudela eta gure ondokoak 
deskantsatu dezan gu arduratzen ga-
rela etxeko lan guztiak egiteaz; ez 
elkartasun keinu bezala, baizik eta 
gogo txarrez. Edo gerta daiteke ere, 
gure behar bat asetzeko aurrera era-
mandako estrategiak kalteak eragi-
tea beste norbaiti, modu tragikoan. 
Bururatzen zait, eskola-testuingu-
ruan adibidez, irakasleok kontrola-
ren izenean egin ditzakegun ekintza 
batzuk arriskutsuak edo kaltega-

rriak izan daitezkeela haurrentzat. 
Esaterako, gehiegizko arauek hau-
rren beharrak ezin asetzea ekar de-
zaketelako; autonomia, mugimendu, 
esplorazio edo esperimentazio beha-
rra, besteak beste. 

Eta nolako komunikazioa da bor-
tizkeriarik gabekoa?
Norbera bere eta hurkoaren alde gi-
zatiarrarekin bat eginik dagoenean 
emango litzateke, sinpleki. Teorikoki 
ez dirudi konplikatua, ezta? Bada, 
teoria praktikara eramatea ez da di-
rudien bezain erraza. Arberoa ikas-
tolan, Komunikazio Ez Bortitzean 
“lepoluzeen hizkuntza” edo “bizitza-
ren aldeko hizkuntza” deitzen zaio-
na ikastera bidean, emozioen eta 
sentimenduen gaia asko lantzen da. 
Eguneroko une ezberdinetan arreta 
eskaintzen zaio norbere eguraldiari, 
haurrek beren baitan arreta jartzen 
ikas dezaten. Sentimenduak abisu 
edo alarma gisakoak baitira. Ikasten 
da, baita ere, lepaluzeen belarriez 
entzuten otso-hizkuntza. Alegia, epai 
bat pertsonalki hartu ordez, atzean 
dagoen mezua entzuten. Epaia en-
tzutean, beste pertsonaren barneko 

komunikazio ez 
bortitzean murgilduta

ikasketak Gasteizen eta madrilen burutu zi-
tuen Joana aurrekoetxeak. hezkuntza ez-for-
malari berebiziko garrantzia emanez, besteak 
beste herri mugimenduetan, feminismoan 
eta borroka sozialetan parte hartu eta mi-
litatu eta gero, egun hezkuntzan aritzeko 
gai sentitzen da. komunikazio Ez bortitzaren 
munduan murgildu izanak barrenak irauli 
zizkion. badaki zergatik eta zertarako den ira-
kasle, eta dioenez, hori argi ukateak ematen 
dio funtsa egiten duenari. Publikoki agertzea 
ez du sobera maite, eta bilgune feministako 
liberazioa onartu zuenean bere baldintzeta-
ko bat irrati edo telebista elkarrizketarik ez 
egitea izan zela aitortu digu. Gure gomita 
onartu du ordea, eta oso eskertuak gaude.

bilgune feministako kide beteranoa da Joana 
aurrekoetxea arratibel (1987, donostia). irakaslea da 
egun, eta hari horretatik tiraka, donamartiriko arberoa 
ikastolan abiaturiko ibilbidea kontatu digu. bertan egin 
zuen topo lehen aldiz komunikazio Ez bortitzarekin (kEb). 
haurrekin ez ezik, helduon artean ere molde berean 
komunikatzeko gomendioa luzatzen digu: enpatiaz, 
epaitu gabe, norbere baitatik. asko baitago jokoan.

“Enpatian trebatzen 
joan ahala, besteei 
laguntzeak dakarren 
plazera esperimentatzen 
joaten gara”

Ez EPaitU, bEhatU

Joana 
Aurrekoetxea 
Arratibel 
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otsoa irudikatzen dugu hizketan, baina 
badakigu funtsean bere behar bat ase-
tzen saiatzen ari dela, eta hori zein izan 
daitekeen asmatzen saiatzen gara: de-
sesperatuta senti daiteke, kooperazio 
beharra izan dezake sakonean, edo en-
patia beharra... 
 Arberoan, horrez gain, biltzarrak egiten 
dira, astean zehar bizi izandako gatazkak 
KEB prozesuaren arabera ebazteko. 

Ohartzen al dira haurrak edota 
ikasleak komunikazio bortitzaz? 
Noski. Eta pentsatzen dut zenbat eta 
kontaktu txikiagoa izan bortizkeriare-
kin, orduan eta gehiago ohartuko direla. 
Niri ondokoa gertatzen zitzaidan Arbe-
roan: haur batek patioan liskar bat izan, 
eta parean bi irakasle suertatzea, bat 
epaitzen zuena, ni neu alegia, eta bestea 
enpatikoa zena. Bada, bigarrenarenga-
na jotzen zuten, instintiboki agian, uler-
tua eta entzuna izatea bilatzen bazuten. 
Izan ere, nik nerabilen eredua tarteko, 
bi aldeetako baten alde posizionatzea 
bilatzen nuen inkontzienteki, gainera 
emozionalki inplikatzen nintzen haien 
arteko aferan, eta azkenean barkamena 
eskatuz saiatzen nintzen ebazten gertae-
rak. Eta hala egiten denean, haurren aur-

pegietan sarri ikusten da horrek ez diela 
bakerik ekartzen, ezta? Barkamenak edo 
musu batek ez baitu enpatiarekin lotura-
rik. Esaterako, adibide tipiko bat ekarriz: 
haur batek beste bati eskuetatik objektu 
bat kentzen badio, eta zuk irakasle beza-
la negarrez dagoen haurrari bere objek-
tua itzultzeko bigarrenari eskuetatik ob-
jektua erauzten badiozu, haur hau ere, 
lehenengoa bezala, amorratu eta nahi-
gabetuko da. Aldiz, berarekin hitz egiten 
baduzu, eta negarrez den haurraren pa-
rean jarriz biak sintonian jartzen badi-
tuzu, seguraski objektua itzuliko dio, eta 
triste den haurra bere onera itzultzen 
dela ikusteak, sakonean zerbait goxoa 
biziaraziko dio besteari ere. Enpatian 
trebatzen joan ahala, besteei laguntzeak 
dakarren plazera esperimentatzen joa-
ten gara, baita esker ona ere. 
 Hau helduon mundura eramaten ba-
dugu, antzerakoa da, nahiz eta seguraski 
trebakuntza handiagoa beharko dugun 
lengoaia berria ikasteko, ordura artekoa 
deseraikitzeko. Garrantzitsua da gaia 
egunerokoan lantzea, poliki-poliki gure 
ekintzez jabetzen joan gaitezen.

Komunikazio ez bortitza izan 
daiteke jendarte parekide baten 

aldeko ekintza?
Horixe baietz. Pentsa, alfabetatuko ba-
gina norbere eta besteen beharren eza-
gutzan, ez ginateke gehiago ariko exi-
jentzietan, erruduntasunean, epaietan… 
gure ongizatearen ardura ez genieke 
besteei egotziko, edo ez genuke bes-
teen ardura gure gain hartuko, exijen-
tzia bezala; izatekotan, nahi dugulako 
kolaboratuko genuke besteen ongiza-
tean, gehiago plazeretik. Gure mugak 
errespetatuko genituzke, baita bestee-
nak ere, eta zintzotasunez jardungo gi-
nateke “bai” esaten dugunean, eta “ez” 
esaten eta entzuten duguen, hala nahi 
ez dugunean ere. Honekin ez dut ideia 
indibidualista bat transmititu nahi; uste 
dut ongizatea ardura kolektiboa dela, eta 
horretarako egiturak errotik aldatzea 
ezinbestekoa da. 

Bi aldiz pentsatu beharko genuke 
hitz egin aurretik? 
Tira, ez diet hitzei hainbesteko garran-
tzia ematen… espontaneitatea ere ba-
tzuetan garrantzitsua da niretzat. Esan-
go nuke gehiago baloratzen dudala 
hitzen atzean den intentzioa eta jarrera. 
Dena den, ezin ukatu batzuetan hitzek 
duten pisua eta balioa ere. 
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kronikA seriosA egiteko

bidALi zure hArrikAdAk: BeraNDueGi@arGia.eus

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak dagoeneko lortu du 
"Bobi bota bat da" ipuina trabatu gabe irakurtzea. 

 Mezaren ostean apaizaren eta 
fededunen jokaldirik onenak 
komentatuko dituzte Pedro 
Mari Goikoetxeak eta Juan Kruz 
Mendizabal "Kakux"-ek umeei 
zuzendutako saio batean. 

Cristina uriartek dio umeak ez 
direla eskolara itzuliko, baina bera 
bai irakurtzen ikasten jarraitzeko

EtB1ek gutxienez 
trece tV-k 
baino audientzia 
gehiago izan 
dezan, meza 
eguneko 
24 orduetan 
emango dute 
aurrerantzean

Gasolinaren prezioa lurretik dagoen bitartean 
autoa geldirik edukitzeagatik, jende asko 
depresioak jota dago Urola aldean. 

Errezildarrak kexu dira 
deskonfinamenduren 
hurrengo fasean ere ez 
dutelako baimendu BmWa 
hartzea umeak paseatzeko

uMore 
koNFiNatua
Entzun podcasta 
astean behin 
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Sasoi trumoitsu hauetan 
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