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31 І AUrrEZ AUrrEko EskolA 
osAsUNtsUArEN BilA
jaurlaritzak hezkuntzan egin dituen 
murrizketek ez ote dute behartuko 
aurrez aurreko eskola etetea, eta 
ikasleek egun erdiak etxetik ikasten 
aritu beharra? estitxu eizagirrek 
aztertu du gaia erreportajean. jarraian, 
Mikel Garciak osasuna eta kalitatezko 
aurrez aurreko eskola uztartzea lortu 
duen adibide positibo bat azaldu du: 
oiongo eskola publikoa.
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Bilboko Alde Zaharreko Etxebizitza Taldeko 
kideek, beren gorputzak indar polizialen 
aurrean jarrita, lortu dute 69 urteko 
emakume batek bizitzeko alternatiba 
duinik gabe ez geratzea. Gezurra dirudi, 
2020an, oraindik ere horrelako irudiak 
ikustea. Egoerarik larrienean direnak 
babestu beharrean instituzio publikoek, 
kasu honetan nagusiki Bilboko Udalak, 
indarkeriaren bidea aukeratzea ez da 
ulergarria. Alokairua hainbat hilabetez 
ezin ordaintzea ez baitago etxebizitza 
eskubidearen gainetik.

  eCuador etxea      axier lopeZ

Lagunekin bai
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Europako gobErnuEn 
pasibotasuna utzikEria 
Edo gaitasun falta 
izan zitEkEEn hasiEran. 
baina Egunak pasa dira 
sutEtik: konplizitatEa 
da. lEsbosEko asilo 
EskatzailEak bErEhala 
Eta baldintzarik gabE 
birkokatu ditzatEla

@Hibai

Moriako kanpalEkuak 
su hartzEa EuroparEn 
ardura da. pilakEta 
onartzEagatik, asiloa 
EMan ordEz jEndEa 
botata uztEagatik

ana Miranda
la voz dE galicia

hausnarkEta parE bat: 
1- ErrEfuxiatuEk gosEa 
daukatE 2- lEsbosEn 
bEstE kanpalEku bat 
Eraikiko dutE. Ez dugu 
EzEr ikasi 3- Europak 
kontziEntzia garbitu 
duEla ustE du 400 adin 
txikiko hartuz. Eta 
gainontzEkoak?

@aneirazabal

poliziak bErriro ErE gasa 
jaurti diE askatasuna 
EskatzEn ari dirEn 
ErrEfuxiatuEi. zEr 
lortu nahi du grEziako 
gobErnuak? 12.000 
pErtsona ErrEpidEan 
harrapatuta utzi ditu, 
urik Eta janaririk gabE, 
Eta soilik biolEntzia 
gEhiago EskaintzEn diE?

@ikiagirre

Grezian, Lesbos uhartean dago Europako errefuxiatu-kanpalekurik handiena: 
Moriako gunea. Pilatuta eta bizi-baldintza tamalgarrietan 13.000 lagun inguru 
bizi ziren bertan, baina ia erabat suntsituta geratu da bi suteren ondorioz, eta 

errefuxiatuak kanpalekutik ebakuatu behar izan dituzte. Koronabirusaren testean 
positibo eman zuten 35 lagunek isolamendu-zentro batera eramateari uko egin os-
tean piztu zen lehenengo sua, irailaren 8an, Moriako alkatearen arabera. Hurrengo 
egunean gertatu zen bigarren sua, geratzen ziren errefuxiatuek ere ihes egin behar 
izan zutelarik.

Ihes egin behar izan duten pertsonak aterperik gabe geratu dira eta kale-gorrian 
egin behar izan du askok lo; errepide bazterrean botata ikusi ditugu egunotako iru-
dietan. Hiru itsasontzi, ferry komertzial bat eta armadako bi ontzi Lesbosera iritsi 
dira, etxerik gabe geratu direnei laguntzera. Gobernuaren asmoen arabera, gainerako 
pertsonak Moria inguruan geratu beharko lirateke, beste uharte batzuetatik ekarri-
tako karpetan.

Adin txikiko 400 bat lagun Greziako alde kontinentalera eramatea eta bertan os-
tatu hartzea izan da Europako Batzordearen plana. Ylva Johansson Europako Barne 
komisarioak iragarri duenez, “lehentasuna Moriako segurtasuna eta aterpea da”. 
Lesboseko bizilagunek, baina, bizkarra eman diete suteetatik ihes egin duten erre-
fuxiatuei. Hirigunerako sarrerak itxi dituzte, migratzaileak bertara sartzeko aukera 
izan ez dezaten. 

Egun batzuk lehenago, alerta guztiak piztu ziren kanpalekuan: COVID-19an po-
sitibo eman zuen bertako pertsona batek, eta kanpalekua ez zegoen prestatuta bi-
rusaren zabaltzeari aurre egiteko, kontuan hartuta 3.000 lagunentzako leku batean 
13.000 errefuxiatu bizi zirela pilatuta. Laguntza taldeek behin baino gehiagotan 
kritikatu dute Moriako egoera. Koronabirusa kanpalekura iritsiko zela ere aurreikus 
zitekeen, laguntza taldeek salatu dutenez.

  argia

13.000 lagunen 
bizilekua, suak 
suntsituta
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humaNitateareN uNe goreNak eZ haNka eZ buru

aritZ galarraga

  adur larrea
www.adurlarrea.com

“Gure sexuaLitatea Libre bizitzeko 
eskubidea aLdarrikatzen duGu”
PRIyANcA DE AGIRRE GARcIA DE SALAZAR, MUGIMENDU fEMINISTAKO 
KIDEA
17 urteko neska batek zazpi pertsonak bortxatu zutela salatu du Gasteizen, eta joan den 
astean elkarretaratzea egin dute andre zuriaren plazan, mugimendu feministak deituta. 
“erasorik ez, erantzunik gabe” izan dute lelo nagusi. “Gure eskubidea aldarrikatu nahi 
dugu espazio publikoan libre eta erasorik jasan gabe ibiltzeko. Gure sexualitatea libre 
bizitzeko eskubidea ere aldarrikatzen dugu, gure hitza zalantzan jarri gabe”, adierazi 
digu priyanca de agirrek, elkarretaratzean. 2020/09/08

40 urteak baino lehen

Aurreko ikasturtean, berripaper serio horietako baten 
erronkari jarraiki, 35 urteetatik aurrera egin beharko ez 
genituzkeen hamar gauza zerrendatzen zituen zutabe bat 

idatzi nuen, zutabe arrakastatsu samarra, irakurleen erreakzio 
suminduak kontuan hartzen baditugu behintzat. Oraingo ho-
netan, eta zutabe hauen bokazio publikoa berresteko asmoz, 
40 urteak baino lehen egin beharko genituzkeen bost gauza ga-
rrantzitsu zerrendatu nahi ditut –lasai, ez da egongo, ze presio, 
35 urteetatik aurrera egin beharko ez genukeen eta 40 urteak 
baino lehen egin beharko genukeen gauzarik–.

1.- Lagunak. Badakigu euskaldunon artean edozein adinetan 
dela zaila lagunak egitea, hotz egiten duela kuadrillaren ba-
besetik kanpo, baina adin batetik aurrera gehiago zailtzen da 
kontua, are arriskua dago ero baten moduan begira zaitzaten la-
gun berriak egin nahi izate soilagatik. 2.- Literatur nobedadeak 
irakurri. Denborak estutzen duela jakitun, soilik klasikoak ira-
kurtzea merezi du 40 urteetatik aurrera, gehienez ere gustuko 
libururen bat berrirakurtzea; baina bukatu da auskalo nolakoak 
atera daitezkeen nobedadeekin arriskatzea. 3.- Ariketa fisikoa. 
Esaten dute 40 urteak bete eta gero minik ez baduzu nonbait, 
hilda zaudela. Horri gehitzen badiogu edozein ariketa fisikok, 
denik eta ñimiñoenak, adin horretatik aurrera beti uzten duela 
arrastoa, konbinazioa izan daiteke, kasu honetan bai, mortala. 
4.- Urteak kendu. Gaur eguneko 40ak garai bateko 20ak direla 
entzuten da, baina ez da bereziki kontsolagarria, batez ere nor-
beraren 20 urteak gogoratzen badira. Nahiago, beraz, urterik 
ez kendu, eta gaur eguneko 40ak betiko 40ak badira. 5.- Zutabe 
friboloak idatzi. 40 urterekin jada pertsona errespetagarri bat 
zara jendearen begietara. Ez galdu estatus hori tontakeriekin. 
Zin degizuet, beraz, hau izango dela nire azken zutabe friboloa. 
Justu-justu, ordu gutxigatik, baina sartzen baita 40 urteak baino 
lehen egin daitezkeen gauzen artean. 
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aNalisia

Ez pandemiak ez ezerk, ez du kapita-
lismoa geldiarazten. Covid-19arekin 
galerak sozializatzen ari da, eta bere 

negozioa salbatzeko, estatuek esku har-
tzea lortu du. Air Europak, adibidez, 400 
milioi euro eskatu ditu porrota saihes-
teko. Beste batzuek, berriz, finantza 
irismen handiko operazioei ekin diete 
etekinak pribatizatu asmoz. Bankiaren 
eta Caixabanken bat egitea testuinguru 
horretan kokatu behar da.

Jose María Roldán Espainiako Ban-
kuen Elkarteko presidenteak bankuen 
errentagarritasun txikiaren aurrean kos-
tuak murriztea gero eta premiazkoagoa 
dela onartu ostean, honakoa esan zuen: 
“Bat-egiteetan pentsatu besterik ez zai-
gu geratzen, bai nazionalak zein mugaz 
gaindikoak; bat-egiteak efizientzia eta 
errentagarritasuna hobetzeko modu bat 
dira epe laburrean”. Hor dago kapitalis-
moaren gakoa: errentagarritasuna epe 
laburrean hobetzea. Eta errentagarri-
tasuna hobetzea kostuak murriztea eta 
sinergiak handitzea da kapitalarentzat, 
hau da, batez ere enplegua suntsitzea.

Bankia-Caixabanken kasuan, Espai-
niako Estatuko banku handiena izango 
litzatekeenak 630.000 milioi euro izan-
go lituzke aktiboetan, 43.447 langile eta 
ia 7.000 bulego; azken urtean 2.246 mi-
lioi euroko mozkinak izan ditu. Kostuak 
murrizteko eta sinergiak areagotzeko, 
8.000 lanpostu kentzea eta 1.500 bulego 
ixtea aurreikusi dute, eta Hego Euskal 
Herriari ere eragingo lioke murrizke-
ta horrek, bereziki Nafarroari. 2012tik 
100.000 enplegu baino gehiago desage-
rrarazi dituzte bankuek, horietako asko 
gurean. 

Espainiako Estatuak 24.000 milioi 
euro injektatu zituen gure zergekin Ban-
kia salbatzeko. Orain, diru hori itzultzea 
bermatu eta operazioa zaintzea egoki-
tzen zaio, enplegu gehiago suntsitzea 
saihestuko badu. Kapitala, ordea, denen 
gainetik igaroko da. Gaur ez dago geldia-
raziko duenik. 

kapitalismo 
asegaitza

Zaldibar, Zaldibar, Zaldibar. Iñigo Urkullu EAEko lehendakariarentzat eta 
bere kontseilarientzat amesgaizto politiko bilakatu zen hilabete luzez, bi 
langilerentzat –eta herritar askorentzat– benetako zorigaitza izandako za-

bortegiaren hondamendia. Iñaki Arriola buru zuen Ingurumen sailean zentratu 
zituzten batzuek eta besteek begirada guztiak, Eusko Jaurlaritzaren bi bazkideen 
arteko barne borroka bat ere medio.

Arriolak azalpen ugari eman behar izan zituen,  Verter Reciclyng enpresari 
emandako lizentziez, egin gabeko inspekzioez, hondakin industrialen kudea-
ketan izandako ustezko irregulartasunez… Duela egun gutxi jakin dugu kanpo 
auditoria batek “errugabetu” egin duela, esanez bere sailak kontrol baldintzak 
bete zituela. Ikusi beharko da Europako Batzordeak zer dioen, auziaz egiten ari 
den ikerketa amaitzean.

Iñigo Urkulluk bere exekutiboan egindako aldaketa nabarmenetako bat da 
PSOE-EEko buruzagiarena. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburu 
izango da hemendik aurrera. Zenbait hedabidek Zaldibarko fokutik urruntze-
ko mugimendu gisa ulertu du kargu aldaketa, bere irudia “desgastatu” duelako 
aferak. Ez dirudi gauza bera esan litekeenik duela urte batzuk gertaturiko beste 
eskandalu batekin.

Arriolak AHTko obren gidaritza hartuko du berriz ere, Patxi Lópezen agintal-
dian (2009-2012) egin bezala. Ordukoa da ustezko irregulartasun eta eskandalu 
handienetako bat, azkenean epaitegian ikertu gabe geratu zena. Beasain Ekialde-
ko AHTko obren zatian, %23ko gainkostuak atzeman zituzten, sekula egin ez zen 
milioi erdi euroko hormigoi-makina bat eta guzti.  

2017an jakin genuen Ertzaintza eta Guardia Zibila elkarlanean aritu zirela ka-
sua ikertzen hilabete luzez, Arabako fiskalaren eskariz. Baina Gipuzkoako fiskal-
tzara igaro zenean, honek egun gutxiren buruan itxi zuen diligentziarik egin gabe. 
Kazetariak horretaz galdetzean, Arriolaren erantzuna lehorra bezain iheskorra 
izan zen: “Ez dakit zertaz ari zaren, ezta zertaz ari den zuk aipatzen duzun albiste 
hori ere”.

Orain, sail berria hartu orduko goitik behera berrantolatu du, eta bere gertuko 
bat izendatu du makinista-ondoko, Vocento taldeko egunkarien arabera: Pedro 
Marco de la Peña, Balzola eta Amenabar eraikuntza enpresetako zuzendari eta 
administratzaile izandakoa. 

 urko apaolaZa avila

Arriola  
AHtren kabinan

eu
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zuMeta biHotzean
BEDAIO. Jose Luis Zumetak Araiz bailararekin zuen harremana dela-eta, Azken Muga 
ekimenak “omenaldi xume eta intimoa” egin dio. 30 artista baino gehiagok Zumeta 
bihotzean erakusketa osatu dute, bakoitzak artelan bana paratuz Bedaioko Zarate-
txean. Zumetaren obra bat ere jarri dute. Erakusketa irailaren 26 arte dago ikusgai.
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eliza

90 milioi
euro baino gehiago irabazi ditu hiru urtean 
espainiako eliza katolikoak.  elizbarrutien %80k 
irabazi garbiak izan ditu, eta hala ere kopuru 
handiak jasotzen dituzte diru-iturri publikoetatik. 
espainiako estatuak 40 urte baino gehiago 
daramatza instituzioa beharrezkoa duen 
sostengu ekonomikotik gora finantzatzen, 
Público hedabidearen arabera.

 urko apaolaZa avila

Mundua mapeatu dute, eta orain, 
xehe-xehe dakigu ezinbestean zein 
lur eremu babestu beharko genu-
keen gainean dugun krisi bikoitzari 
aurre egiteko: bioaniztasuren galera 
eta klima larrialdia. Sciences Advance 
aldizkarian Global Safe Net (Segurta-
sun Sare Globala) proiektuaren on-
dorioak argitaratu dituzte: gutxienez 
lurrazalaren erdia babestu beharko 
litzateke, egungo %15aren aldean.

67 MILIOI KILOMETRO KOADRO
Biodibertsitatearen galera eta klima 
larrialdia eskutik datoz. Are gehiago, 
munduaren berotze globalaz gain, gi-
zakiarentzat beste mehatxu batzuk 
ere agerian jarri zaizkigu Covid-19a-
ren pandemiarekin: zoonosiek era-
gindako gaixotasunak. Etorkizun ilun 
hori saihesteko, beharrezkoa litzateke 
orain duguna baino askoz ere lur ere-
mu handiagoa babestea. GSNek dioe-
nez lurrazalaren erdia bermatu behar-
ko litzateke. Egun, 20 milioi kilometro 
koadro daude babestuta; 67 milioi ki-
lometro koadro beharko lirateke.

EUSKAL HERRIAN?
Kantauri, Iberiar Penintsula eta Piri-
nioetako basoen eko-eskualdeak be-
reizi daitezke. Bertoko lurren zati bat 
babesturik dago, baina Nafar Pirinioe-
tan oso-osorik mantendu diren “eremu 
basatiak” ere babestu beharko lirateke, 
baita biomasa handiko lur-sail ugari 
ere, hala nola Bortzirietan, Altzanian 
edo Uribarri urtegiaren iparraldean.

Babestu 
beharreko lurrak

abiadura handiko trEna. irailaren 7an, 
espainiako Gobernuaren nafarroako or-
dezkaritzaren balkoira igo ziren Mugitu 
mugimenduko hiru kide. bertan kateatu 
ziren, aHtren nafarroako lan guztiak eta 
euskal Herri osokoak geratzea eskatzeko. 
poliziak hiru aktibistak atxilotu zituen.

caf. solaris enpresa poloniarrak, caFek 
2018an erosi zuenak, 120 autobus eraiki-
ko ditu egged enpresa israeldarrarentzat. 
nazio batuen Giza eskubideen kontseiluak 
aurten salatu dituen 112 enpresetako bat 
da egged, palestinako okupazioa etekinak 
lortzeko baliatzeagatik.

Monarkia. espainiako errege etxeari buruz 
herritarrak galdekatzeari behin eta berriz 
egin dio uko cis ikerketa zentroak. Horre-
gatik, hamasei hedabide elkartu dira, gaiaz 
inoiz egin den inkestarik handiena bideratu 
eta jendeari galdetzeko monarkia ala erre-
publika nahiago duen.
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aebetako hiri baratzeei buruzko erreportajeetan jende beltzik ikusi baduzu 
seguru izan dela bazterketa sozialari aurre egiteko edo ezintasunen bat 
duten pertsonak bergizarteratzeko programaren baten baitan. baina beltz 
bat abeltzain edo gari soro baten jabe? aldiz, historian ez daude hain urrun 
esklabo izandako iparramerikarren erdiak baserrietan bizi ziren garaiak. nekez 
eskuratu zituzten lurrak eta errukirik gabe ebatsi zizkieten berriro.

“Ez gara baratzean ari modan 
dagoelako: ortua lantzen dugu 
erresistentzia, sendabide eta 

burujabetza zaigulako”. Titulu horrekin 
azaldu du bere ikerketaren emaitza Ash-
ley Gripper unibertsitarioak, eta ortu ur-
banoez behin baino gehiagotan okupatu 
den ARGIAko kazetariari zimikoa egin dio 
hasieratik: “Asko aipatzen da gaur hiri ba-
ratzegintza bai komunitatea sendotu eta 
bai elikadura ezari aurre egiteko modu 
berritzailetzat. Baina narratiba hau jende 
zuri liberal eta akademikoek berengana-
tzeko arriskua dago. Hiri baratzegintza 
sarritan aurkezten baita zerbait berria, 
modakoa eta erro historiko edo soziopo-
litikorik gabea bailitzan (…) oharkabean 
ezabatuz hamarkada luzez jende beltzen 
komunitateek ortuen bidez burutu duten 
erresistentzia eta aktibismoa”. AEBeta-
ko beltzek esklabotzatik eta plantazio 
handietatik irtenda hirietara masan joan 
zirenetik antolatu zituzten bizirauteko 
eta elikagaiz hornitzeko kooperatibak, 
zurien komertzioetan ukatzen zizkieten 
produktuak eskuratzeko eta arrazisten 
erasoei ihes egiteko. Esklabook, funtsean, 
Afrikan bahitu eta bortxaz Ameriketara 
eramandako baserritarrak baitziren.
 Ameriketan beltz izatearen hainbat 
ezaugarri azaldu dituen Sylvia Wynter 
idazle jamaikarrak kontatua du nola es-
klabotza garaian ere ugazabak bere men-
peko afro-amerikarrei baimentzen zien 
bizirauteko adinako lur sail bat, the plot 
edo yam ground deitua, “lur-muturra” 

edo “batata saila”. Alor horiek bilakatu 
ziren auzolanean landutako eremu, zei-
netan esklaboek hein batean beren an-
tolaketa sozial propioari eusten zioten, 
Afrikako folkloreari jarraipena emanez 
eta sorterriko jakiak zituzten manioka 
edo batatak ekoiztuz. Esklaboek beren 
buruak artatu behar zituzten baratzeota-
ko sendabelarrekin, eta hauek oso lotuta 
daude sortzetik hasita heriotza arteko 
erritoekin. Esklabotza amaitzearekin bu-
katu zitzaien beltzei ortu txiki horiek era-
bili ahal izateko baimena ere.
 AEBetako azken nekazari beltzen his-
toria kontatzean beti aipatzen dute Forty 
acres and a mule promesa urratua. Es-
klabotzaren amaiera herrialde horretan 
jokatu zen 1861etik 1865era arteko ge-
rra zibilean (Abraham Lincolnek eskla-
botza 1862an ezabatua zuen legez) eta 
honen amaiera aldean William T. Sher-
man jeneral garaileak dekretuz agindu 
eta Kongresuak onartu zuen gerran su-
disten kontra borrokatu ziren esklaboei 
errentan emango zitzaizkiela 40 akre 
(16 hektarea) lur, ihesi joandako konfe-
deratuei desjabetuak, gehi lurrok lantze-
ko mando bana. Neurri horrekin itxaro-
pen bat piztu nahi zieten esklabotzatik 
ihes egin nahian zebiltzan jendeei, zeren 
eta hego aldeko plantazioetatik eskapo 
egindako anitzek ez baitzuten aurkitzen 
ez nora jo eta ezta zer janik ere, sarritan 
berriro lehengo latifundioetara itzultzea 
beste aukerarik gabe. Beste hainbat es-
klabori ihes egiten lagundutako Harriet 

Tubman famatuak azaldu zuenez: “[Uga-
zabaren lurretatik urrundutakoan] aske 
nintzen, baina askatasunaren lurraldean 
ez neukan inor ongi etorria emateko 
zain, arrotza nintzen lur arrotz batean”. 

LUR LAPURRETA HANDIA
Sherman jeneralaren aginduaren ondo-
rioz, lehenbiziko sei hilabetetan 40.000 
familia beltz hasi ziren lantzen AEBeta-
ko ekialdean gobernuak izendatutako 
100.000 hektarea soro. Laster gertatu 
zen, ordea, Abraham Lincoln presiden-
tearen hilketa eta Andrew Johnson pre-
sidente berriak Shermani eskatu zion 
desjabetutako lurrak beren jabe kon-
federatuei itzultzea, hegoaldeko esta-
tuekin berradiskiditzeko aitzakian. 
Forty Acres and a Mule horrela bihurtu 
zen legenda, AEBeko agintariek herri-
tar afro-amerikarrei egindako promesa 
urratuen adibide nabarmen.
 Gerra osteko urteetan milaka base-
rritar berri instalatu ziren AEBetako lu-
rretan. Egia osorik esateko, lehengo biz-
tanle eta jabeei, indigena masakratuei 
ebatsitakoetan... Lincolnek gerra garaian 
sortutako Nekazaritza departamenduak 
banatzen zituen lurrak eta ahalbideak, 
herrialde osoan hedatutako 2.500 ordez-
karitzetatik. Baina proportzioan beltz gu-
txiri eman zitzaion baserria eraikitzeko 
aukera. Arrazismo orokortuaren baitan 
Nekazaritzako funtzionarioek hautagai 
zuriak lehenesten zituzten, eta hauek oro 
har beltzek baino ikasketa handiagoak 

AEB-EtAn iA Ez dAgo 
BAsErritAr BEltzik,  
baina ez da beltzek soroak 
maite ez dituztelako
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eta diru edo harreman sozial gehiago zi-
tuzten. 1997an Nekazaritza departamen-
duak berak egindako azterketa historiko 
batean ondorioztatu zuen XIX. mende 
amaieran nekazari izan nahi zuen beltz 
baten dosierrak administrazioan zuri 
baten eskariak baino hiru aldiz denbora 
gehiago behar zuela aurrera ateratzeko.

Alabaina, hainbat esklabo-ohik lortu 
zuen lur bat eskuratu eta etxaldea anto-
latzea. Horretara iristeko ahalegin gogo-
rrak bazuen saria: norberari esklabotza 
atzean utzi eta bere buruaren jabe iza-
tearen harrotasunaz gain, lur-jabe iza-
teak ematen zion zergak pagatu, herritar 
estatusa lortu eta botoa emateko esku-
bidea. Berrikitan Julian Agyeman eta 
Kofi Boonek argitaratu duten Lur galera, 
Amerika beltzak esklaboen askapenetik 
nozitu duen eritasuna artikuluan azaldu 

dute 1910ean beltzak zirela AEBetako 
nekazari guztien %14, beraiek izanik 6 
edo 8 milioi hektarea lurren jabe. Ga-
rai hartan beltzen erdia bizi omen zen 
baserrietan; konparazioan, zurien laur-
dena zen baserritar edo nekazaritzako 
langile. Mende bat beranduago, 2012an 
beltzak AEBetako baserritarren %1,6 
baino ez ziren eta denetara 1,5 milioi 
hektarearearen jabe. Jadanik beltzak ez 
dira ezta nekazarien arteko gutxiengo 
nagusia ere, Lehen Naziokoek berek bai-
no lur gutxiago daukate.
 XX. mendean jende beltzek galdu di-
tuzten milioika hektarea horien erdia 
1950 eta 1960ko hamarkadetan galdu 
zuten, eskubide zibilen aldeko borrokak 
berotu ziren garaian. Beren lurren jabe 
ziren beltzen %98ri eragin zien galera 
honek grafikoki azaltzen du AEBetan 

zein larriak izan diren esklabotza amai-
tuta ehun urtera ere nozitu dituzten 
arrazismoa eta bazterketa. Arrazismo 
instituzionalizatu horrek nola funtzio-
natu duen erakutsi du Vann Newkirk ka-
zetariak The Atlantic aldizkarian, titulu 
honen pean: “Lur lapurreta handia. Mi-
lioi bat familia beltz beren baserrietatik 
kanporatzearen kontakizun lotsagarria”. 
 2020an sartuta, AEBak beren historiako 
krisi handiena nozitzen ari direnean, jende 
beltzen hainbat erakundek sustatzen di-
tuzte gelditzen diren laborari profesional 
bakanak eta hirietan familiaka bezala au-
zolanean gero eta ugariago lantzen diren 
baratzeak. Komunitate bizitza sendotu eta 
elikadura burujabetza indartzeaz gain, or-
dea, beltzentzako baratzea bada lurraren 
aldarrikapena eta jasandako zapalketaren 
salaketa ere, erresistentzia hitz batez. 

sHorEs fAmiliA 
NEBrAskAN 1887AN, 
zotALEz ErAIkItAko EtxE 
EtA ukuILuEN AtArIAN. 
EskLABo IzANAk, LursAIL 
BAtEN jABE EgIN EtA 
EtxALdEA ANtoLAtzEA 
Lortu zutEN fAmILIA 
BELtz ugArIEtAko BAt. 
ArgAzkIA:  
soLomoN d. ButchEr.
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 miel a. elustoNdo     Zaldi ero

Celine otatxegi
EMaztE xirulari Muskildiarra

neskek dute mantendu 
eta bizirik atXiki

zuberotar dantza 

transmisio naturalari jarraikiz, dantzari izan zen herrian, ber adineko 
gazteekin. dantzari uzteko tenorean, ez zion haren giroari utzi nahi. eta 

xirulari heldu zion, ordu arte gizonena zen karguan. eta xirula joz jin zaigu, 
dantzaz eta musikaz, Muskildin sortu txülülaria.

Xirulari baino lehen, dantzari izan 
zinen...
Hala da usaian Zuberoan, dantzari iza-
tea. Nik ere ikasi nuen lehenik dantza, 
ene haur denboran, herriko dantza tal-
dearekin. Herri guzietan bada dantza 
eskola bat, eta ni ere hasi naiz, bost ur-
tetarik, ene lagunekin dantza ikasten. 
Ez uste hori galdua dela: orai ere ba-
dira dantza eskolak herri guzietan, eta 
ene alaba gehiena ere Muskildin ari da 
dantzen ikasten. Ene denboran, herri-
ko gazteak izan nituen irakasle. Haiek 
ikasi zuten, eta ondoan, irakatsi zigu-
ten guri. Ez zen izan irakasle bat, izena 
duena, irakatsi ziguna. Ez. Hemen ho-

rrela transmititua izan da dantza, gaz-
teek haurrer, eta guk ere horrela irakatsi 
dugu gazteagoer.

Zuberoan azkar dira dantza, musika, 
pastorala…
Guk txipi-txipitik ikasi dugu horietan 
sartzen. Beti badira gazteak ondokoei 
erakusten, orai ere bai, eta horren bar-
nean izan gaituzu gu. Dantzarekin eta 
kantorearekin hazi gara. Transmisio na-
tural bat izan zen guk jaso genuena, eta 
beti izan da horrela. Eta hori ez da gal-
du: orai ere, gazteak, jaietan, edo bes-
tetan, beti ari dira kantan eta dantzan. 
Nik hogeita bost urte artexean utzi nuen 

dantza. Hala ere, behar nuen dantza tal-
dea jarraiki, nahi nuen, baina ez haboro 
dantzan. Orduan, pentsatu nuen: “Eta 
zendako ez musika egitez?”.

Eta musika egitez, txülülari ibili 
zinen, xirularia gizonezkoa zen 
denboran.
Bai. Adin batetarik at, desberdina da... 
Dantza, maskarada eta horiek gazteen-
dako dira. Utzi nuen dantza, utzi mas-
karada... baina salbu Muskildin denean, 
laket bainaiz han, ene sorterrian. Beraz, 
ene familia egin nuen, eta ez nuen den-
bora herriko gazteekin herriz herri ba-
tera eta bestera joateko. Dantza taldean, 
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Celine 
otatxegi

Muskildi, 1978

Asme etxaldekoa. xirulari, edo 
txülülari, usaian gizonezkoek 
hartua duten karguan. xirula 
utzia duela dio, adin batetik at 
ez baita jostetarik, eta bai, aldiz, 
familia begiratu beharra, eta ce-
linek baititu bi haur ere, sohü-
tako Eperra ikastolan ikasten ari 
direnak. hogei urtean plazako 
xirulari izateari utzirik ere, xirula-
ri ari zen duela bi urte muskildi-
ko maskaradan. celine otatxegi, 
Celine Asme lagunendako, sorte-
txearen izenaz.

edo maskaradan berdin, higitu behar 
da, gazteak behar dira jarraiki… eta ho-
rrela hartu dut xirula.

Zertako xirula?
Enetako xirula izan da beti misterio bat 
bezala. “Nola hainbeste soinu elkitzen 
ahal da hiru zulorekin?”, pentsatzen 
nuen. Eta nahi ukan nuen jakin, ikasi, 
nola ari xirulan. Banuen lagun bat, 
Urdiñarbekoa, Jean-Charles 
Sans, xirula ttipitik ikasia 
zuena. Hari galdegin 
nion ea ahal nuenez 
harekin ikasi xirula. 
Hark baietz, gogo 
onez. Ordea, ni ez 
nintzen sekula sol-
feo kurtsorik egi-
na, ez deus ere, eta 
Jean-Charles hare-
kin ikasi badut ere, 
ikasi dut oro belarrira. 
Eta ikasi nuen soinu ha-
nitx egiten, baina soinua ha-
tsarekin, hats desberdinarekin 
egiten. Ikasi nuen azkarrago pujatzen 
banuen, soinua ez zela berdin. Behar 
zen hatsa modelatu eta xuxen egin erien 
higimendua. Ez da aisa, baina ikasi nuen.

Zer zioten zure inguruan emazte bat 
xirulari ikusiz?
Ene aitak erraten zuen pixka bat uzte-
ko, zeren eta hark nahi zuen siesta egin 
lasai! Kar, kar... eta ni beti ari nintzen xi-
rularekin etxean! Baina aitak eta amak, 
biek, plazerarekin ikusi naute xirula 
hartzen. Kontent ziren. Herrietan ere 
nehork ez du gaizki ikusi nik xirula jo-
tzea, ez dut hitz gaixtorik entzun. De-
netan ontsa hartua izan naiz, denetan. 
Zuberoan beti batzarri ona ukan dut ene 
xirularekin. Beti izan da gizon edo pot-
tiko musikaren aritzen, baina ni ez naiz 
galtoa pausatu emakume bainintzen. 

Eta xirula ikasi eta gero, non ari izan 
zinen jotzen?
Orduan, hasi naiz herriko dantzarie-
kin harat-honat, zeren eta garai hartan 
non-nahi bazen galtoa, edo Hegoalde-
tik edo beste herri batzuetatik, joateko 
dantzatzera, eta ni nintzen musikarekin. 
Hastapenean Muskildiko taldearekin 
hasi nintzen, Zuberoako dantzak jotzen. 
Gero, utzi nuen taldea, orai bi urte arti-
no, duela bi urte izan baitzen maskarada 
Muskildin, eta, ondotik, jarraiki dut. Pla-
zer bat zen enetako xirula jotzea ene he-
rriko taldearekin maskaradan, Muskil-

din baitzen! Ene sorterriarentako! Beste 
galto bat heltzen bada, maskaradan xi-
rula jotzeko, ez dut uste eginen dudan, 
zeren eta maskarada da gazteen jokoa. 
Hala ere, nik plazer ukan dut beti xirula 
jotzea, zeren eta, xirula jotzen dudala-
rik, beti zerbait pizten da ene baitan, 
maite baitut soinu hori. Oroitarazten dit 
gure kultura, gure hizkuntza… Enetako, 

dena lotzen da xirularekin, euskara 
eta kultura guzia.

Zer erran nahi duzu?
Enetako beti hor da 

euskara, Zuberoa-
ko kulturari lotua. 
Euskara  da  gure 
mintzatze nagusia. 
Enetako bai ,  be-
deren. Maskarada 
egiten da euskaraz. 

Ezin pentsatzekoa da 
beste hizkuntza batean 

egitea. Egia da gazteak 
hein batean galtzen ari dire-

la euskara, eta ageri da hori ze-
ren eta, adibidez, maskaradan, kargurik 
nagusienak behar direlarik hanitx min-
tzatu, egungo egunean hanitx gaztek ez 
dute maila ona kargu horien ontsa egi-
teko. Maskarada ez zen galtzen ari, bai-
na mementu batez, kargu handien egite-
ko ez zen gazterik. Orai, aldiz, iduri zait 
gazteak arrajiten ari direla, kontzientzia 
hartu dutela euskara galtzen ari zela, 
eta behar dela euskaraz mintzatu.

Atharratzen, astelehen oroz egiten 
den merkatua, izan gazteak, izan 
zaharrak, frantsesez omen da gutiz 
gehiena.
Ez da toki guzietan berdina. Muskildin 
sortua naiz eta beti euskaraz ari gara han. 
Muskildirendako  inportantea da hizkun-
tzaren egitea eta laguntzea. Nik haurra 
ezartzen dut Muskildiko dantza eskolan, 
baitakit Muskildin badela dinamika, han 
naturalki egiten baita euskaraz, oro. Es-
kola bakarrik ez, oro! Ez da dinamika hori 
denetan… Egun, Sohutan bizi naiz ene fa-
miliarekin, hurbilago Ospitalepetik. Aur-
ten, bada arrabote berri bat!

Arrabotea eginagatik ere, nor ari 
izanen da jokoan? 
Ez dakit, konplikatua da. Ni oroitzen 
naiz ene gazte denboran gau oroz bil-
tzen ginela herriko plazan, arrabotean, 
pilotan aritzeko, dantzan aritzeko, edo 
jateko elkarrekin. Ez baitzen besterik, 
hori zen gure plazera. Guk ez genuen ki-

Zuberotar dantza beti izan da 
berezia eta gogorra, hein berean. 
Behar da indar, behar da puntak 
eman, behar da pikatu, behar du 

dantza ontsa landu, hanitx!”
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rol ez deus ere, eta bazen dinamika hori. 
Orai ez, orai arraboteak hutsik dira. 
Lehen, aldiz, beti bazen norbait. Oraiko 
gazteek zernahi badute egiteko, eta ez 
dira haboro hor.

Agian, itzuliko dira dantza eta 
musikara. Zu ere denbora hanitx 
igaran ondotik itzuli zinen.
Bai, zeren eta dantza utzi dut kasik orai 
hogei bat urte! Hatsarrean, haboro ari 
nintzen Zuberoako herri bestetan edo 
besten prestatzeko, antolatzeko, zeren 
eta, hemen, bestak baino hiru bat aste 
lehenago, gazteak joaten dira etxez etxe, 
egitarauaren presentatzeko, eta 
usaia da musikalariak haie-
kin joatea, laguntzeko, 
eta nik ere hori egin 
dut Zuberoako herri 
desberdinetan.

Xirularekin beti.
Ni xirularekin, bai. 
Hala  ere ,  badira 
beste musika tres-
nak ere, nola diren 
atabala eta ttunttuna. 
Atabala guziz klasikoa 
da, ezaguna. Eta ttunttu-
na, berriz, zurezko tresna 
hori duzu, beti ttun-ttun-ttun-t-
tun… ari dena. Nik ez dakit xirula eta 
atabala, edo xirula eta ttunttuna, jo-
tzen biak elkarrekin. Zailegi da enetako. 
Hasi nintzen, baina ez nintzen heltzen 
biak egiteko elkarrekin. Hor dira Mi-
xel Etxekopare, Jean-Mixel Bedaxagar, 
Jean-Charles Sans… Horiek bai, egiaz 

artista dituzu. Eta, bestalde, orai badira 
gazteak xirulan ari direnak, maskaradak 
jarraikitzen. Bai, bada xirula eskola bat.

lehenago, zu baino lehen, izanak 
ziren emakume xirulariak Zuberoan?
Bai, eta hor da, adibidez, Dani Etxart, Xi-
beroko Botzan ari zena. Hark jo zuen xi-
rula. Hala ere, emakume xirulariak ez dira 
hanitx izan. Haboro beti gizonak edo pot-
tikoak. Egun ere, bada haboro gizon, edo 
gizon gazte, xirulan ari. Neska gutiago, 
nahiz neskak ere gero eta haboro gara xi-
rularen ikasten.

Xirularen ikasten haboro dira 
neskak, eta dantzan ere 

hor dira: pastoraletan, 
usu da nesken ikustea, 

lehen pottikoak 
egiten zituzten 
dantzen ematen.
Pottiko gutiago bai-
ta dantzan ari orai. 
Ez da oraiko gauza. 
Pottikoek badute ki-

rol, errugbi edo bes-
te zernahi, eta usaian 

bazterrera uzten dute 
Zuberoako dantza. Beha-

rrik, badira neskak, bestela 
Zuberoako dantzak galduak ziren. 

Neskek dute mantendu eta bizirik atxiki 
zuberotar dantza. Behar ere! Bestalde, 
badira zenbait herri, Barkoxe bezala, 
beti izan dena dantza-eskola handi bat, 
edo modelo. Barkoxe dantzari herria 
izan da beti, pottikoekin nahiz neskekin, 
eta oraino ere, egun ere, bada eskola 

miNtZAtU
“Muskildin sortu nintzen, Sohutan 
bizi naiz, eta lanean naiz Donapa-
leun, etxetik ez sobera urrun. Ene 
bi haurrak ikastolan ditut, Sohutan. 
Ehun baino haboro haur badira han, 
eta badira guraso gazteak, ez bor-
txaz euskaldunak, beren haurrak 
ikastolan ezartzen baitituzte euska-
raz ikasteko. Bada jendea, euskara 
inportante dela konturaturik bizi 
dena. Ez dute nahi gure hizkuntza 
galtzea, eta badakite, gure hizkun-
tzaren begiratzeko, behar dela min-
tzatu”.

HiriEtArA
“Gazteendako bada lan Zuberoan, 
baina gazteak behar dira hiri han-
dienetara joan estudioentzat: edo 
Baionarat, Pauerat edo urrunago. 
Lana hiri horietan atxemaiten dute-
larik ez dira, bortxaz, Zuberoan bizi. 
Bada hala ere gazte zenbait arraji-
ten eta beren enpresa muntatzen 
dute Zuberoan”.

sEGiDA
“Miranderen garaiko euskal ira-
kurle gehienek nekez ulertu ahal 
izango zuten haren lana. Askotan, 
bere idazlanen muina gutxi batzuek 
ulertzeko moduan idazten zuen, ba-
zekielako zein ziren mugak, baina 
trikimailu literarioak ere ezagutzen 
zituelako”.

Azken hitza
EDErrA, XirUlA
“Ez naiz haboro ari xirulan. Utzia 
dut, badu aspaldi. Gazte denboran 
ari nintzen, eta bestalde, ez naiz ar-
tista! Bitxia egin zait zuek nahi de-
zazuen jakin zerbait enetaz. Zuenta-
ko bitxia da nik xirula jotzea, baina 
enetako ez da bitxia, zeren eta gazte 
denboran nuen ikasi, eta beti aitzi-
na jarraiki dut, pausatu gabe. Eta 
harro naiz, zeren musika tresna 
ederra da xirula, eta jotzen baitut”.

Maskaradan, kargurik 
nagusienak behar direlarik hanitx 
mintzatu, egungo egunean hanitx 
gaztek ez dute euskara maila ona 

kargu horien ontsa egiteko”
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16 І CeliNe otatxegi

Barkoxen. Eta dantzari onak! Barkoxe, 
Urdiñarbe, Muskildi… Zuberoan badi-
tuzu bizpahiru herri, non baden dantza 
eskola azkar bat. Badute “urguilua”.

Eta Barkoxeko da, xuxen, Germaine 
lexardoi, topa Noka tropa hari 
esker, besteak beste, hasi baita bere 
ikusgarriaren egiten: “topa Noka 
herroka, plazaz plaza saltoka biziari 
txaloka, dantza aitzina pika, urratsak 
errepika, eten ez dadin soka. Gizoner 
desafioka, korpitzer bardinaka, 
neskatilen guduka”.
Bai, eta egin dute ikusgarria Lexardoi 
emazte horren lekukotasunarekin. Hark 
kontatzen du nola ikasi zuen dantzan, 
bere herriko pottiko lagunen so egitez, 
zeren eta, lehen, emazteek ez zuten dre-
ta karrikan dantzatzeko! Topa Nokak 
egin du ikusgarri hori, kontatzez nola 
izan den lehen emazteen lekua dantzan 
eta orai zertan garen. Ikusi behar da 
Topa Nokakoak zer heldu diren egitera. 
Ikusgarri hanitx ederra da, eta fisikoki 
emaiten dituzte puntak hanitx gogorrak.

Puntak ontsa eman behar, urratsak 
ontsa errepikatu behar… Ez da plazer 
hutsa.
Zuberotar dantza beti izan da berezia 
eta gogorra, hein berean. Behar da in-
dar, behar da puntak eman, behar da 
pikatu, behar du dantza ontsa landu, ha-
nitx! Hemen maite dugu ontsa pikatzea, 
ontsa zerratzea, indar ukatea, fin iza-
tea, arin... Maite dugu oro ontsa egitea! 
Eta Topa Nokako horiek, hanitx, heltzen 
dira horien oro ontsa egitera. Herriz he-
rri kurritzen dira Iparraldean, eta uste 
dut Hegoaldean ere bai.

musika eta dantza beti Zuberoan, 
nahiz baden lana ere.
Johañe Etxebest, Larrainekoa, xirula-
ri eta dantzari ona duzu. Ari da lanean 
dantzarekin eta, duela bizpahiru urte, 
plantarazi du dantza lehiaketa bat he-
rrien artean, haien arrapizteko. Txista 
deitzen da, eta izan zen lehenik Urdiñar-
ben. Zuberoako herri guziek hartu dute 
parte. Dantzari bakoitzak bere puntu-
rik hoberenak egin behar zituen. Izan 
da lehiaketa bakarka eta taldeka, eta 
jendeak behar zuen bozkatu herrieta-
ko dantza eskolentako. Ezpeizek zuen 
irabazi. Lehiaketa horrek lagundu du 
dantza indartzen, eta gazte dantzarien-
tako ere eman du helburu bat: beste he-
rriekin lehiatzea. Eta ikusi da azkar dela 
dantza Zuberoan. 

Benetako 
antzinako ogia
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indartsuago atera

Pandemiatik ikasiko dugula esan ge-
nuen. Sentitzen dut. Gero eta argia-
go dut. Ez dugu ezer ikasiko. Gauza 

batzuk erakutsi, bistaratu, seinalatzen 
baditugu, gaitz erdi. Bizi gaituen siste-
maren errai gupidagabeak agerian bai-
taude. Krisian, krisi askotan, bizi ginen 
COVID-19a etorri orduko. 

Indartsuago aterako garela dioskute. 
Indartsuago? Ez dut uste. Aterako gara? 
Nekez. Gara? Nor gara gu? Zer gara gu? 
Ez gara indartsuago aterako. Indartsua-
go aterako dira. Indartsuago aterako 
dira estatu nazionalismo inperialistak. 
Mugak desagertuko zirela, munduko 
herritar izango ginela... eta egoera gor-
din jartzen denean, estatua eta estutua. 
Muga fisiko eta sinbolikoak inoiz baino 
agerikoago, debeku (ez egin behar) eta 
nazionalismo dosi jasangaitzarekin ba-
tera.

Boteretsua indartu eta ahula birrin-
du. Egia da krisi egoerak iraultza eta 
aldaketarako aukera paregabeak izan 
daitezkeela, baina horretarako errotiko 
aldaketak behar dira. Bestela, ezber-
dintasunak eta zapalkuntzak areago-
tzea, besterik ez du ekarriko. Kontatu 
indartsuago aterako denaren kopla hi-
labete bukaerara nola iritsiko den ez 
dakien horri. Esan indartsuago aterako 
garela koronabirusa gora koronabirusa 
behera bere hizkuntzari mespretxuak 
behin eta berriro ikusten dituenari. 
Esan, esan. Eta adibideak zerrenda-

tzen jarrai dezakegu, ito arte.
Etsipenak, ordea, ezer gutxirako ba-

lio du. Aldarrikapena eta mobilizazioa, 
besterik ez zaigu geratzen. Zer egingo 
dute aginte publikoek? Sektore zapal-
du eta ahulenak babesteko politikak 
bideratu ezean, arazoaren parte bes-
terik ez dira izango. Pertsona helburu, 
dio erakundetako baten leloak. Kapitala 
helburu, dio praktikak. Produktibita-
tea eskatu behar zaie erakundeei, baina 
ongizatearen produktibitatea, ez kapi-
talarena.

Esaterako, politika feministagoak au-
rreikusten dira krisitik irteteko plane-
tan? Ez. Aukera dago? Bai. Nondik hasi, 
behintzat, erakutsi digu egoerak. Konfi-
namendu garaian bizirauteko oinarriz-
kotzat jo ziren zerbitzu gehienak oso 
sektore feminizatu eta prekarizatuak 
zirela ikusi genuen. Prekarizatuak, femi-
nizatuak direlako. Feminizatuak, preka-
rizatuak direlako. Funtsezkoak badira 
ere, ez dute inongo aitortza sozialik. Zer-
gatik ez dute prestigiorik? Emakumeek 

egiten dituztelako. Zergatik geratzen 
dira emakumeen esku? Prestigiorik ez 
dutelako. Sektore horiek merezi dute 
aitortza sozialean eta lan baldintzetan 
esku hartzea.

Bestalde, etxealdiak eta eskolak ix-
teak zaintzarekin dagoen arazoa gor-
dinki erakutsi digute. Eta telelanari 
buruz zer esan: karamelu pozoitua bai-
no ez dela, aldi berean lanean eta zain-
tzan, demasa. Ba al dute erakundeek 
zaintzari aterabide publikoa emateko 
borondaterik? Familien eremu priba-
tuko arazoa bailitzan jokatzen dute. 
Eta zaintzaren beste aurpegi bati begi-
ratuta, zahar-etxeetako utzikeriak age-
riko egin du pribatizazioak dakarrena. 
Ba al dago publifikazioan sakontzeko 
asmorik?

Lan arloari erreparatuta, estatisti-
ka desagregatuen faltak ez digu uzten 
egoerari tamaina hartzen. Baina behin 
behinekotasunak eta prekarietateak 
emakume aurpegia badu, egoera zaur-
garrienean emakumeak egongo direla 
aurreikustekoa da. 

Benetan indartsuago ateratzeko, 
krisitik irteteko planek ezberdintasu-
netatik abiatu behar dute. Begirada fe-
ministarik ez badute, plan patriarkalak 
izango dira. Ezberdintasunaren gainean 
ezberdintasun gehiago jartzea. Beste ho-
rrenbeste, jendartean ditugun edozein 
menderakuntza edo  ezberdintasunen 
talaiatik begiratuta. 

kontatu indartsuago 
aterako denaren kopla 

hilabete bukaerara 
nola iritsiko den ez 

dakien horri

estitxu garai artetxe
Ehu-ko IrAkAsLEA
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aNe ablaNedo larrioN
IrAkAsLEA

Eskola,  
are neurotikoago?

Ikasturte berriaren hasiera ezohiko ho-
netan, jende asko jarri zaio eskolari 
begira, nolakoa izango den, zer ezau-

garri izango duen, haurren osasuna ber-
matuko ote duen, kezkaturik. Niretzat 
harrigarria da batzuek lehenagotik ere 
kezka hori agertu ez izana, koronabi-
rus berri hau etorri gabe ere betidanik 
egon delako eskolak haurrengan eduki 
dezakeen eraginagatik kezkatzeko moti-
borik, baina tira, horretan gehiegi sartu 
gabe, benetan pozgarria da azkenean de-
nak jarri izana eskolaren izaerari buruz 
gogoetan. Eta jarri izana, gainera, hain 
gako den galdera baten inguruan: Nola-
koa izan behar du eskolak, haurrentzat 
segurua eta osasungarria izateko?

Galdera horri serio erantzun nahi iza-
tekotan, osasunaz dugun kontzepzioari 
buruz gogoeta  egin beharko genuke, 
lehenik eta behin. Zeri esaten diogun 
osasungarri, edo osasuntsu egotea. Kon-
tu hau ez da inondik ere azalekoa, muina 
jotzen du, arazoaren erdigunea. Osasun 
krisi hau eskolari galdegiten ari zaizkion 
aldaketen norabidea, osasun kontzep-
tuari ematen diogun dimentsioaren ara-
bera baizik ezin baita erabaki. 

Hitz politetatik haratago benetan uste 
baldin badugu osasunak bio-psiko-a-
fektiboa izan behar duela, osasunaren 

maila psikoafektiboan ere arreta jartzen 
hasi beharko dugu, oso eremu ezeza-
guna delako gu bezalako ez-jakin emo-
zionalentzat. Hasteko, maila honetako 
osasunaren oinarria haurtzaroan dagoe-
la barneratu behar dugu, eta psikoafek-
tiboki sano garatzeko haurrek behar du-
tenaren ezagutza jendartean orokortu. 
Haurren osasun fisikoaren zaindari gisa 
trebeak gara, baina porrot egiten dugu 
behin eta berriz haurrak emozionalki 
ongi zaindu eta haztearen eginkizunean, 
gure patroi disfuntzionalak masiboki 
erreproduzituz, edo gauza bera dena, 
neurosia barreiatuz. 

Bai, familia eta eskola instituzioen bi-
tartez burutzen den egungo heziketa ere-
du konbentzionalak neurosia sortzen du. 
Edo kasu larriagoetan, psikopatologia. Ez 
dagoelako haurrek behar dutena asetze-
ko pentsatua, eta asegabeko hutsuneek 
sortzen duten mina saihestu nahia da-
goelako, hain zuzen, konfigurazio karak-
terial neurotikoaren oinarrian. Gure jen-
dartea heziketa eredu konkretu horren 
produktu den neurrian, denak gara maila 
batean ala bestean neurotiko. Funtziona-
mendu neurotikoa hain dago gure artean 
orokortua non hala denik ere ez garen 
ohartzen. Normalizatu egin dugu neu-
rosia, normalizatu disfuntzionaltasuna, 

normalizatu osasunetik urruntzen gai-
tuzten jokaerak. Hainbeste, non osasuna 
hori dela pentsatzera iritsi garen.

Nik ez dakit pandemia garai honetan 
eskoletarako proposatu diren protoko-
loek birusetik babesteko balioko duten 
ala ez, ez naiz-eta medikua. Baina argi 
daukat haurren osasun psikoafektiboa-
ren kontrako neurri garbiak direla, hau-
rren berezko eskubideak beharko luke-
ten baldintzekiko sentsibilitate eta etika 
falta izugarria erakusten dutenak. 

Proposaturiko neurriok hain daude 
haurren berezko izaeratik urrun, non 
bere burua ukatuz baino ezin dituen 
haur batek bete. Beldurra eta behar-
tzea, beste aukerarik ez du hezitzaile 
batek protokoloen arabera irudikatuta-
ko errealitate aseptikoa lortzeko, hau-
rrek munduarengan garatu beharreko 
konfiantzaren eta ikasteko behar duten 
espantsioaren kalterako, noski. Pedago-
gikoki, kasik klase magistralaren aukera 
baino ez da gelditzen, mugimendua eta 
kontaktua debekaturik. 

Borroka gaitezen osasuna bermatu 
eta ahalbidetu dezaten eskolek. Baina 
benetan. Orwellek esan omen zuen be-
zala, askotan  humanitateari eustea bi-
zirik irautea baino erronka handiagoa 
baita. 

antton oLariaGa
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Jainkoaren izenean

trantsizioaren  
gotorlekuari setioa

Apal-apalik: Benetan? (Jakinik ere 
EAJri botoa ema(te)n diozuenak 
asko zaretela, eta autokritika eta 

apaltasuna arrunt ezohikoa dela gai-
nerako politikari gehienen artean ere). 
Baina benetan, Iñigo, Apal-apalik?

Jaungoikoaren eta gizartearen aurrean: 
Jainkorik ez dago, kopon! Dagoena da as-
matu, eraiki eta gainean ezarri diguten 
gizonezko-bizardun-zuri-hetero-kristau
-pekatubanatzaile bat. Eta gauzak horrela, 
lehendakaria Haren ordezkaria Lurrean 
dirudi. Bestalde, Jaungoikoaren atzean 
jarritako gizarteak gehiago dirudi jaun-
goikoaren existentzia eta gorentasunaren 
atzizki bat demokraziaren oinarria baino.

Eusko-lur gainean zutunik: tumatxa 
zen “zutunik” hura niretzat, ze tamala, 
domaia eta pena. Eusko-lur antzinako 
eta gotor horrek eutsi dio makurtu gabe 
behintzat. Hik eutsiok indartsu, Iñigo.

Eta Gernikako haritzaren azpian: txiolari 
batek esan du lurralde oreka bilatu duela 
Urkulluk gobernu osaketan: sailburuetarik 
6 bizkaitar, 4 gipuzkoar, arabar 1 eta ma-
drildar 1. Beraz, lurralde orekan, uste dut 
itsasodun probintziez ari zela. Azkenean 
derby-derby-a hori da. Arabarrok han gau-
de, beti gisan, sagardotegira goazenean be-
zala: gabatxo eta madrildarren tropelean, 
inoiz ez digute kupel onik irekitzen.

Asaben gomutaz: Seguru, baina segu-
ru-seguru super seguru, arbasoek Ger-
nikako arbolan parrandak ere egingo 
zituztela bilkuren ondoren. Aiii asabek 
burua altxatuko balute... A ze asperra! 
Egungo gazte gaixoak pandemia zabal-
tzearen errudun, Murga sailburu ohiak 
abisu emanik txertoa etorrita ere lehen 
bezala bizitzerik ez pentsatzeko...

Herri-ordezkari zareten zuen aurrean: 
Bai, baina herriaren %49k ez zien or-
dezkari horiei botorik eman. Ez dakit, 
beharbada, herri-ordezkari hitza ordez-
katu beharko genuke. Erdi-ordezkari?

Nire agintea zintzo beteko dudala zin 
dagit: Hona gasteiztar ekarpen demasako 
bat, Gasteizko Aihotz plazako zina, pla-
zan bertan harrian zizelkaturik dagoena: 
“Lehendakariak herri honen auzi, esku-
bide, salbuespen eta askatasunak oro de-
fendituko ditu, eta hala ez balegi, hitza 
beteko ez balu, burua moztu diezaiotela 
Gasteizko aihotzaren zorrotzaz”.

Badakit ustelkeriaren aurkako neu-
rri gogor samartxoa dela, tira, legealdi 
batean aproba egin genezake, ea zenbat 
buru saskiratzen ditugun.

God bless Euzkadi.
Munduko zilborrik pelusarik gabe-

koenetik,
omen. 

Espainiako Estatuko lau presidente 
ohik –eta beste pertsonaia batzuek– 
epaile baten erabakietan eragiteko as-

moz idatzitako gutunek Trantsizio izeneko 
gotorlekuaren defentsarako konplexurik 
gabeko intentzio irmoa eszenaratzen dute. 
Gaztelua estatu eredu bat da, askatasuna 
ulertzeko zinezko ezkerreko forma onetsi 
ezin duena, bateraezina baitzaio. Gazte-
luaren ziegetan, inpunitate eredu bat, bide 
bazterretan milaka biktima utzi dituenak, 
giza duintasuna urratua.

Noblezia eta kleroa babesten dituz-
ten harresien zaindari, erdi aroko zal-
dunak eta ezkerraren espazioa usurpa-

tu duen mertzenario talde bat, beren 
zerbitzuak preziorik hoberenean saldu 
dituztenak: erregea lotsagabeena, Felipe 
González zinikoena, Zapatero diskretue-
na. Sánchez koldarrena ala isilena? 

Lerro hauek idatzi bitartean, aurrera 
doaz Servini epaileak Martin Villa pro-
zesatu ala ez erabakitzeko epearen 10 
egunak. Agian, hitzok errotatiba batek 
paper satinatuan itsatsi orduko indar-
keriaren oinordeko den estatu honen 
harresia su bola batek gaindituko du, he-
rriaren etengabeko ekintzak eragindako 
katapultatik. Zorionak eta eskerrik asko 
urtetan lan honetan aritu zaretenei. 

rubeN saNCheZ 
bakaikoa 
IrAkAsLEA

itZiar bardaji 
goikoetxea
IrAkAsLEA
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Polit ikariek erabaki  bat  hartu 
behar dutenean, egoera zaurga-
rrienean dauden gizarteko kolek-

tiboei nola eragingo dien izan beharko 
lukete kontuan“. Horrelako zeozer bota 
dit lagun batek asteburuan, martxotik 
etenik ez duen gaiari buruz solasean 
ari ginela. Garraio zerbitzu publikoa 
kendu eta herritarrei kotxea erabil-
tzeko eskaera egin dien agintari bati 
buruz ari ginen.

Osasun krisiak aldaketa sakonak 
ekarri ditu ikastetxeetara, eta ez soilik 
urruntze neurriak mantendu eta maska-
rak erabili behar direlako. Goizeko zain-
tza eta eguerdi eta arratsaldeko eskolaz 
kanpoko ekintzarik ez egitea gomendatu 
zaie eskolei. Klaseak hasi diren arren, 
jantokietan segurtasun distantziak man-
tentzeko baliabiderik jaso ez dutenez 
eskolek, lana eta bizitza uztartzeko hain 
garrantzitsua den zerbitzu hori gabe ge-
ratzeko arriskuan daude hainbat fami-
lia egun hauetan. Horrez gain, ikastetxe 
asko itxita egongo dira arratsaldeetan, 
etapa guztietakoak Nafarroan eta biga-
rren hezkuntzakoak EAEn.

Bitartean, enpresa pribatuek ez 
dute denborarik galdu eta propagan-
dez josi dituzte guraso elkarte eta fa-
milien buzoi eta posta-elektronikoak, 
“bakoitzaren beharretara” egokitutako 
eskaintzekin. Bestalde, ziurgabetasun 
egoerarekin kezkatuta, familia asko el-
karren arteko sareak osatzen ari dira 
seme-alaben zaintza bermatu ahal iza-
teko, baldin eta ikastetxeak berriro ix-
ten badira.

Eskoletako zerbitzuak murrizteak 
eragin nabariak ditu, hainbat ikerke-
tak erakutsi duen moduan: oinarriz-

ko lanbideak dituztelako etxean geratu 
ezin diren gurasoen eta arratsaldee-
tan etxean dauden edo etxetik lan egin 
dezaketenen arteko arrakala, egoera 
sozioekonomiko baxua duten ikasleek 
sufritzen duten arrakalaren areagotzea, 
arazo sozialak nerabezaroan, emaku-
meen zaintza lanen gehitzea eta lan 
merkatutik kanporatzea…

Hiritar guztien eskubideak berma-
tuko dituen eskola eraiki nahi badugu, 
ezinbestekoa da eskolaren “txikiago-
tze” prozesu honi buelta ematea ahal 
bezain laster, ziurgabetasun-egoera 
apur bat baretzen denean. Hezkuntza 
komunikabideen zurrunbilotik atera-
tzen dugunean eta behingoz agintariek 
gizartearen erdigunean ipintzen du-
tenean, behar dugun denbora guztia 
hartu beharko genuke eztabaida sa-
konak egiteko eskola komunitateetan, 
lagunak esan zizkidan hitzak kontuan 
hartuta. Eta gero oso zorrotzak izan 
behar gara erabakiak hartzen dituz-
tenekin, osasun krisia aprobetxatu ez 
dezaten zerbitzu publikoak murrizten 
jarraitzeko. 

Eskola gehiago

Hiritar guztien 
eskubideak bermatuko 

dituen eskola eraiki nahi 
badugu, ezinbestekoa 

da eskolaren “txikiagotze” 
prozesu honi buelta 

ematea ahal bezain laster

lurdes imaZ
EhIgE-ko koordINAtzAILEA



irailak 20, 2020

NaZioartea І 21



irailak 20, 2020

22 І NaZioartea

  aitor bikaNdi

izenburuan jarri dugun esaldia 2020ko abuztuaren 10era arte Libanoko lehen ministroa 
izandako Hasan diab-en esana da. agian erraietatik aterako zitzaion, hitzok izan ditzaketen 
inplikazioei erreparatu gabe. beiruteko portuan izandako leherketa izugarriak, lehendik ere 
oso ezegonkor zegoen herrialdea kinka larrian utzi du, instituzioen eta alderdien utzikeria 
berriz ere agerian uztearekin batera. 

ustelkeria  
estatua BaiNO  
HaNDiaGOa Da

LIBANO
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24 І libaNo

Libanon bizi diren jatorri eta es-
tratu desberdinetako hainbat 
pertsonaren testigantzak kon-
tuan izango ditugu fenomenoa-
ren irudia osatzeko. Askatasun 

osoz hitz egitea bermatzeko, inizialak 
besterik ez dira agertuko.

Libanoko herriak bizi duen egoera 
korapilatsua ezagutzeko, Zergen Intifa-
da deitu zutenaren garaia izango dugu 
abiapuntu.

udazkena
2019ko urriak 17, Beirut. Protestek ez-
tanda egin zuten kalean, azken urteetan 
izan diren jendetsuenetakoak. Ohiko bi-
lakatutako arazoez nazkatuta zeuden 
herritarrak, adibidez, argindar-eteteez. 
Beirut hiriguneko etxebizitzetan gutxie-
nez hiru orduz eteten zen argia, beste 
zonalde batzuetan 12 ordutakoak ere 
izaten ziren. Errefuxiatu esparruetan, 
are okerrago, argindarra izaten zuten 3 
eta 6 ordu artean.

Uraren horniketan ere noizbehinka-
ko etenak, errepide eta bideen egoera 
tamalgarria, garraio publiko sistema 
eskasa, eta abar. Ahalmen ekonomiko 
handiko herritarrentzat konpon tzeko 
moduko oztopoak dira, ekipo elektro-
genoen, ur hornitzaile pribatuen edota, 
orokorrean, diruak ematen dituen aban-
tailen bitartez. Herritarren laurdena 
txiroa den gizarte batean, arazo hauek 
eragin handia dute bizitzetan. 2018ko 
datuen arabera, Libanoko biztanleria-
ren %1a aberastasunaren %25aren jabe 
zen, eta aldiz, herritarren %50k aberas-
tasunaren %10 zeukan.

Munduko ustelkeriaren rankingean, 
175 estaturen artean Libano 138. pos-
tuan dauka Transparency International 
gobernuz kanpoko erakundeak. Kapital 
bolumen handia zeukatenek beren abe-
rastasuna atzerrira eraman zezaketen 
bitartean, gainerako herritarrek Liba-
noko lira monetaren ahultasun graduala 
pairatzen ari ziren. Zor publikoa Barne 
Produktu Gordinaren %150 zen, eta ge-
rora %170 izatera heldu da. Pobretu-
takoen kopurua eta aberatsen arteko 
arrakala handitu ahala, galtzeko geroz 
eta gutxiago zeukan jendarteak protes-
tatzeari ekin zion, modu baketsu baina 
irmoan.

Zergen Intifada bezala ezagun bilaka-
tu zen mugimenduak egindako protesta 
eta errepide-mozketen aurka agertu zi-
ren hainbat buruzagi politiko. Azkenean 
baina, protestek Libanoko presidente 
Saad Haririren –Mustaqbal alderdi po-

litikokoa– irteera eragin zuten urriaren 
29an. Egun horietan kalea bere egin 
zuen askok garaipen gisa ospatu zuen. 
Gobernuan sortutako hutsunea betetzea 
gai-zerrendan lehenengo postura igo 
zen, oligarkia politikoaren oreka man-
tentzeak zekarren tentsioarekin batera.

negua
2020ko urtarrilak 1, Beirut. Haririk di-
misioa aurkeztu eta hiru hilabetera hau-
tatu zuten lehen ministro berria: Hasan 
Diab. Hainbat hilabetez kalea astintzen 
aritu ziren “manifestarien asmo eta es-
kaerak beteko zituen gobernua” osatuko 
zuela adierazi zuen. Hitzok mesfidan-
tzaz hartu zituzten kalean, teknokrata 
eta oligarkia politikoarekin lotura zuten 
hainbat pertsona gobernuan egoteak 
itxaropena zuhurtasunez janztera bul-
tzatuta. Kaleko mobilizazioek kasik es-
tatua geldiaraztea lortua zuten. Institu-
zioek kontrola galduta zuten, monetaren 
gainbeherak eta inflazioaren igoerak 
eraginda, “korralitoa” inposatu zuten.

Ekonomia errealak geroz eta gehiago 
nabari zituen urte luzez ekonomia finan-
tzarioaren, arduragabekeria politikoa-
ren eta klientelismoaren ondorioak. G. 
J. Beiruten bizi da, baina jatorriz Libano 
iparraldekoa da, negozioen garapenean 
eta GKEentzat aholkularitzan egiten du 
lan. “Leku askotan ezin duzu gobernua-
ri lotutako lanetan sartu, ezta armadan 
edo Polizian ere, Wasta ez badaukazu, 
politikari batekiko lotura moduko bat. 
Hala eraikitzen dute haiekiko leialtasu-
na, nahiz eta ustelkeria dagoela jakin,  
jendeak politikarien kontra eginez gero 
lana galdu dezakeela sentitzen du. Asko 
zor diete”.

uda
2020ko uztailak 20, Beirut. Koronabiru-
sagatik inposatutako konfinamenduak 
konfinamendu, krisi sozio-ekonomikoa 
zen gobernuaren eta herritarren kez-
karik handia. S. K.-ri, beste askori beza-
la, soldata izoztu zioten. Unibertsitate 
publikoan lan egiten duen hegoaldeko 
emakumea da: “Afiliazio politikorik eta 
aitorpen konfesionalik ez duen emaku-
me gisa, ustelkeriak egunero zapaltzen 
nauela sentitzen dut. Eguneroko bizi-
tzako gauza guztien gaineko munstro 
ahalguztiduna da ustelkeria, kutsatu-
tako airea arnastera behartzen gaitu, 
minbizia eragiten duen janaria jatera, 
trafiko istripuen tasarik altuenetakoa 
duen herrialdean gidatzera edo ustelak 
diren lankideekin lan egitera. Eta siste-

maren ustelkeria salatzen baduzu, lanki-
deek zu salatzeko arriskua izango duzu. 
Kasuen %90ean enplegua lortzeko edo 
mantentzeko leialtasun probak gainditu 
behar dituzu”.

Beroak gogor jotzen zuen uztailaren 
20an. Libanoko errepublikaren presi-
dente Michel Aoun-ek eta lehen minis-
tro Hasan Diab-ek gutun bat jaso zuten, 
Estatu Segurtasunerako Zuzendaritza 
Orokorraren arabera. Urtarrilean ha-
sitako ikerketa judizialaren ondorioak 
ezagutarazi zizkioten: Beiruteko por-
tuan biltegiratutako konposatu kimikoa 
berehala behar bezala babestu behar 
zen, “lehertuko balitz, Beirut deuseztuko 
luke”, zioen.

Abuztuak 3, Faiyadiyeh. Portutik zor-
tzi kilometrora, herri-lanetako minis-

barrikadak beiruten 2019ko urrian.  
argazkia: Marwan naamani.
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tro Michel Najjar-ek gutuna jaso du. Uz-
tailaren 24ko data zeraman arren, ez 
da bere eskuetara heldu 10 egun pasa 
arte, gobernuaren hainbat bulego itxita 
egon izanagatik, koronabirusaren aur-
kako konfinamendu neurriak eta mu-
sulmanen Eid al-Adha jaiegunak direla 
eta. Gutun horretan Defentsa Kontsei-
lu Gorenak ministroari portuan zegoen 
amonio nitrato kantitate handiaz ohar-
tarazi zion.

Une horretan, 2020ko hasieran osatu-
tako gobernukide Najjar-ek lehenbiziko 
aldiz jaso zuen portuko egoera kritikoa-
ren berri. Hurrengo egunean, portuko 
agintaritzak talde teknikoa bidali zuen 
12. biltegira, hegoaldeko hormako zulo 
bat zela-eta konposatu kimiko lurrunko-
rra agerian baitzegoen.

Abuztuak 4, 18:08, Beiruteko portua. 
Egun beltza. Ke lodiak portuko zeruan 
zutabe beldurgarria marraztu zuene-
rako, asko ziren horrantz hara begira 
jarritako kamerak, zonalde hartatik hur-
bil dagoen luxuzko hotelaren terrazatik, 
inguruko eraikinetatik, autoetatik, kale-
tik… eta ustekabean, 2.750 tona amonio 
nitratoren eztandak betiko desitxuratu 
du Beiruten azala eta izana.

Handik mendebalderantz bost kilo-
metrotara dagoen Hamra auzoan bizi da 
T. S. errefuxiatu palestinar eta irakaslea. 
Hasierako une horien ziurgabetasuna 
azpimarratu du: “Leihotik begiratu eta 
jendea lurrean botata ikusi nuen, nega-
rrez, puskatutako beirak… Indarragatik, 
eztanda Hamran bertan izan zela pen-
tsatu genuen hasieran”.

Hegoaldera bost kilometrotara da-
goen Shatila errefuxiatu eremuan ere 
nabaritu zuten leherketa. Hango elkarte 
bateko zuzendaria da M. A. errefuxiatu 
palestinarra: “Harriduraren eta beldu-
rraren osteko minutuetan, jendea etxee-
tatik irteten hasi zen. 20 minuturen os-
tean, benetako albistea heldu zitzaigun, 
Beiruteko portuko eztanda”. Txipren ere, 
Beiruteko kostatik 240 kilometrora, ez-
tanda nabaritu zuten.

185 pertsona baino gehiago hil zi-
ren; 6.000 kide inguru zauritu, horitatik 
ehunka oso larri; dozenaka desagertu; 
300.000 herritarren etxeak birrindu, 
tartean eraikin historiko ugari; lehen-
dik ere koronabirusaren ondorioei egoki 
erantzun nahian oso estu ari ziren lau 
ospitale handi.
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Abuztuak 8, Beirut - Gemmayzeh. G. 
J. leherketaren osteko garbiketa lanetan 
laguntzen aritu zen. “Itzela zen horren-
beste bolondres ikustea. Libanoko hain-
bat hiritako eta Beiruteko jendeak, nik 
bezala, lehen egun horietan hartu zuen 
parte laguntzen, garbitzen, janaria ba-
natzen… Honelako hondamendiei aurre 
egiteko dagoen instituzioen falta era-
batekoa zelako, jendea ari gunea garbi-
tzen”. M. A.-k errefuxiatuek erakutsitako 
elkartasuna ere nabarmendu du, “liba-
noarrek laguntza eskertu digute, politi-
kari batzuek gure kontra egiteko erabil-
tzen dituzten argudioak kritikatuz”.

“Exekuta itzazue” eta “ustelak zine-
ten, orain kriminalak zarete” bezalako 
leloekin, amorruz beteriko herritarrek 
segurtasun indarren aurka egin zuten. 
Garbiketa lanak egin beharrean,  indarra 
autoritateak babesteko erabiltzeak are 
gehiago sumindu du jendartea.

“Jendea oso haserre dago, urte latza 
izan da, eztanda baino lehenago depresio 
kolektibo moduko baten bizi ginen. Ez da 
klase politikoa bakarrik, banku eta gober-
nuarekin lotuta dagoen edozein sektore 
ere tartean dago. Herritarrak urka-bilu-
rrak eskatzen ari dira, politiko guztiak ur-
katzeko”, dio G. J.-k. “Kaleko sentimendua 
ez da, aurrekoetan bezala, baketsua”.

Abuztuak 10, Baabda. Protesta gisa 
parlamentuko zortzi kidek dimisioa 
aurkeztu dute, eta, azkenik Hasan Diab 
lehen ministroak ere berea eta gobernu 
osoarena jarri du mahai gainean. Kalean 
protestan ari direnen iritziz, agerikoa da 
erantzukizuna. Diab-ek aitortza esangu-
ratsua eskaini du: “Hondamendi hau us-
telkeria kronikoaren emaitza da. Ustel-
keriaren sarea estatua baino handiagoa 

da. Batzuek ez dute [2019ko] urriaren 
17ko iraultzaren esanahia behar bezala 
interpretatu. Iraultza hori beraien aur-
kakoa zen. Gaur eskatzen duen beneta-
ko aldaketa kontutan hartu dugu. Gaur 
atzerapausoa eman dugu herriarekin 
bat egiteko”.

Kalean ospakizunak eta protestak 
nahasten diren bitartean, askok ez dio-
te dimisioari ezer berezirik ikusten. Li-
banoko Gobernuan egindako aldaketak 
beti antzuak izan direla gogorarazi digu 
M.A.-k: “Dimisioen ostean, orain Libano 
gobernu barik dago, kanpotik “argi ber-
dea” jaso eta AEB, europarrak, Errusiak, 
Iranek eta besteek konponbidea erdietsi 
bitartean. Orduan etorriko da libanoa-
rrentzat zer esan eta egiteko agindua”.

G.J.-en hitzetan, “gobernuak dimititu 
egin du, baina ez da ezer benetan alda-
razi behar denarekin alderatuta. Aurre-
na, parlamentua eta presidentea kanpoan 
behar ditugu. Gobernu hau, bai, erruduna 
da, noski, baina ez du parlamentuak adina 
erru merezi. Berriak dira, ustez, sistema-
ren kanpotik etorritakoak, baina baita zera 
ere! Haietako batzuk klase politikoarekin 
zituzten loturengatik izendatu zituzten".

Abuztuak 13, Beirut. Eztandaren hu-
rrengo egunean parlamentuak larrialdi 
egoera ezarri zuen. Oligarkia politikoa-
ren pisu astun bik, beren lidergoa nabar-
mentzeari ekin zioten, bakoitzak bere 
tankera propioan. 

Batetik, Hezbolako buru Hasan Nasra-
llah-k, 2006an Israelen inbasio saiakera 
garaitu izana ohoratzeko adierazpene-
tan, bere alderdiaren erantzukizuna baz-
tertzeaz gain, ondorengoa gehitu zuen: 
“Hezbola ikerketen zain dago eta emai-
tzak ebazten badu Israel erantzule dela, 

Libanoko Estatuak eta jendarteak gaia-
ren inguruko hitza izan beharko lukete. 
Hezbola ez dago krisian, gure aliatuekin 
batera, zonaldeko indartsuenak gara”.

Bestetik, Saad Hariri lehen ministro 
ohia Hezbolaren arerio politiko zuzena 
da, baita Saudi Arabiaren proxy-a ere. 
2019ko urrian protesten presiopean, di-
mititu izana ahaztu izan balu bezala, bere 
ministro-taldea sortzeko askatasuna es-
katu die Libanoko gainontzeko botereei.

Azkenik, hirugarren aktore garran-
tzitsu batek, hondamendiaren gunea 
bisitatzen lehenetarikoa izan zen Fran-
tziako presidente Emmanuel Macronek 
ikuskapenaren buruzagitza bere gain 
hartzeko saiakera arrakastatsua egin du, 
kolonialismoaren ezkerreko eskuaren 
rola bere eginez:  berak egindako pre-
sioaren laguntzaz, Hasan Diab lehen mi-
nistroaren lekua Mustafa Adibek hartu 
du behin-behinean.

Gaur egun Libanok huts egindako es-
tatuaren ezaugarriak bete ditu, baina 
ez da azken hamarkadetan berak baka-
rrik hartutako bidea, baizik eta historian 
izandako esku-hartzeengatik eta ezarri-
tako bezerokeria-sareengatik.

I. Mundu gerratIk 
IndependentzIara eta harago
Mundu Gerraren ostean, Inperio Oto-
mandarra desegitearen osteko planari 
jarraituta, Britainia Handiak eta Fran-
tziak Ekialde Hurbila zatitu zuten Sy-
kes-Picot itunaren bitartez. Libano fran-
tziarren mandatuaren menpeko lurralde 
bihurtu zuten, interes ekonomiko eta 
geopolitikoengatik.

1943ko azaroan Libanoko errepu-
blikak independentzia eskuratu bazuen 

BEirUtEko PortUArEN ingurunea eztandaren ostean.  istilUAk poliziekin apirilean. 
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ere, Frantziak herrialdeko barne egoe-
ran eragiteko mekanismoak eraikiak 
ditu. Orduko agintariek Nazio-Ituna 
adostu zuten, kanpo eta barne harrema-
nak zehaztuko zituzten lerroak finkatuz.

1975ean, kanpo eta barne tentsioek 
eraginda, 15 urtez luzatu zen gatazka 
armatua hasi zen. Nahiz eta oinarrian 
gatazka ekonomiko-politikoa izan, agin-
te kolonialak sustatutako erlijioen tal-
kak eragin nabariak izan zituen. Gerra-
ren amaieran Taef-eko Akordioa sinatu 
zuten 1989ko azaroan, besteak beste, 
Libanoko subiranotasunari buruzko iriz-
pideak eta sektarismoa indargabetzea 
zeuden bide-orrian, praktikan ordea, 
gerra zibilaren ustiaketa ekonomikoa 
burutu zuten buruzagiek hartu zuten 
agintea. Emaitza, agerikoa. Elite sektario
-politikoen bezero-sareak finantzatzen 
dituen estatuaren babespeko sistema, 
kapitalaren balioa handitzeko politika 
ekonomikoa sustatzearen truke.

G. J.-k horrela laburbildu du: “Alderdi 
politikoak sektarismoan oinarritzea da 
iraingarriena, ez daukagu lerro sekta-
rioetatik haratago doan alderdi politi-
korik gu ordezkatzeko. Tartean eteki-
nik ikusten ez badute, ez diote gizarteari 
ezer ere bueltatzen”.

gaur egun
2013ko irailaren 27an, Georgiako Batu-
miko portutik MV Rhosus  itsasontziak 
Mozambikeko Matola hiriko Fábrica de 
Explosivos Moçambique-rako bidea hartu 
zuen. Biltegian 2.750 tona amonio nitra-
to zeramatzan. Azaroaren 21ean Beiru-
teko portuan egin zuen geldialdia, kos-
tuei aurre egin ezinik. Negozioa egiteko 
asmoa, azkenean, bertan behera geratu 

zen, ontziak ez baitzituen itsasoratzeko 
baldintzak bete.

2014ko otsailaren 4an, Beiruteko 
portuko autoritateak itsasontzia kon-
fiskatu eta zama portuko 12. biltegian 
gorde zuten. Harik eta 2020ko abuztua-
ren 4an historian izan den leherketa ez
-nuklearrik handienetarikoa eragin arte. 
Munduko Bankuaren kalkuluen arabera, 
4.600  milioi dolarreko galerak eragin 
ditu hondamendiak, baita jarduera eko-
nomikoan 2.900 eta 3.500 milioi arteko 
kaltea sortu ere.

Gobernuaren ikerketaren ondorioz, 25 
bat lagun atxilotu dituzte, tartean portu-
ko zenbait langile eta arduradun. Halere, 
inputazioak hierarkian gora egiteko itxa-
ropen eza nabaria da gizartean. Elkarriz-
ketatu ditugun guztiak, M. H., M. A., G. J., 
S. K. eta T. S., bat datoz: erantzukizunik 
handiena daukanak ez dio bere buruari 
ezer ere leporatuko.

S. K.-k egoera orokorrari buruz dio 
gertatzen ari den guztia “boterea duen 
jendearen birziklapen amaigabearen on-
dorio logikoa” dela, T. S.-n hitzetan, go-
bernua “banaketa honen isla besterik ez 
da, hainbat departamentu duen enpresa 
bezalakoa”. G.J.-rentzat, “ustelkeria ez 
dago bakarrik parlamentuan, presiden-
tetzan edo gobernuan, Libanoko gizarte-
ren alde guztietan dago grabatuta”. 

Bereziki makala da errefuxiatuen egoe-
ra M. H.-en iritziz. “Herri honetan ez dago 
niretzat edo libanoarrentzat etorkizunik, 
monetaren prezioak gora egiten jarraituz 
gero, baliorik gabe geratuko da. Hemen ez 
dago giza eskubiderik, irtenbide bakarra 
lehenbailehen hemendik alde egitea da. 
Nire pasaportea ahula da, baina saiatuko 
naiz”. Aurrera begira jarri da T. S., ezkor: 

“Ez dut etorkizunik ikusten herri hone-
tan. Egoera geopolitikoari erreparatuta, 
ekaitza dator Libanora. Askok esaten dute 
ekaitz txikia izango dela, urte bi besterik 
ez duela iraungo, gauzak hurrengo bi ha-
markadetarako orekatzen diren arte. Bai-
na herriaren oreka ez da jendea kezkatzen 
duena, ekonomikoki, herriak ez du balia-
biderik, ekoizpen gaitasunik ere ez, beraz, 
hobetzeko tarterik ez dago. Sektore pro-
duktiboen indartzea ahalbidetzeko planik 
egin duen gobernurik ez da izan orain arte, 
ez nekazaritza, ez industria, ezer ere ez”.

Jatorrizko kolonialismoa eta bertako 
elite ekonomiko-sozialen kooperazioa, 
herritarren lehentasunak eta ekonomia 
produktiboa baztertu izana, agente geo-
politikoen esku-sartzea, sistema sekta-
rioaren hegemoniarekin bat egiten duten 
alderdi eta botere ekonomikoen arteko 
lotura. Sakon sustraitutako arrazoiak dira 
Libanoko egoera iraultzea oztopatu eta 
statu quo-a bere horretan jarraitzea ber-
matu dutenak. Oreka prekario horren 
oinarri materialak Beiruteko portuko 
eztandarekin batera apurtu direla esa-
tea errazegia litzateke, tamalez, aldagai 
gehiegi baitago aurrerantzean gerta lite-
keenaren zerrenda luzean.

A l d a k e t a  d a t o r  L i b a n o ra .  E t a 
Sham-en, Mendebaldetik Ekialde Hurbi-
la deitzen dugun horretan, kate-erreak-
zio handia eragin handia izan dezake, 
zentzu askotan geroz eta agerikoagoa 
den interdependentzia dela medio. Ha-
san Diab-ek esan bezala, ustelkeria esta-
tua baino handiagoa da, edozein estatu 
baino handiago, ustelkeriak subiranota-
sun propioa dauka, merkatuarena, eta 
kapitalaren balioa etengabe handitzea 
du xede, muga eta aberririk gabe. 

 istilUAk poliziekin apirilean. HoNDAmENDiA Beiruteko portuan. 
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28 І NaZioartea

Paso Viejo Argentinako Córdoba 
probintziako ipar mendebaldean 
dagoen herri txikia da. Duela ho-
gei urte zonalde hartan ez zegoen 

herri antolakuntzarik, Estatua ez zen 
haraino heltzen eta asko jota elizaren 

ekimen asistentzialistek betetzen zituz-
ten herritarren beharrak. Orduan, gaz-
te lizentziatu berri batzuk heldu ziren, 
irrati komunitario proiektuen eta agro-
nomo modura egindako lanen abarora, 
eta bertakoekin harremanetan hasi zi-

ren. Militantzia urbanoetatik zetozen, 
eta asko 70eko hamarkadan desagerra-
razitako borrokalarien familietan hazi-
takoak ziren.

Zerbait egitekotan, bertan bizi behar 
zirela erabaki zuten eta Etxe Handia 

Paso Viejo komunitatea nekazal mugimendua indartzeko helburuz sortu zen 
Argentinan. Bide horretan eratu zen kideen arteko harremana.  
Nekazal feminismoa lantzeaz gain, eguneroko bizitza hori barru-barrutik  
ezagutu du Esti redondo kazetariak.

oPor komUNitArioAk. hainbat nekazal mugimenduren parte den Paso Viejoko komunitate argentinar txikiak zaintza eta formazioa ditu oinarri.

ekonomia komunitarioa
AhAl duzunA EmAn,  
BEhAr duzunA hArtu

 esti redoNdo



2006an ezagutu nuen Paso Viejo. 
Etxe Handian igaro nituen lehenen-
go egun horietan Andrea Sánchezek 
eman zidan ongietorria, eta harre-
man militantea eta pertsonala eraiki 
genuen elkarrekin. Askotan bisita-
tu eta lagundu izan ditut lanean: lur 
okupatuetan etxe bat eraiki, eskola-
ren eraikuntzan parte hartu, olibon-
doak landatzeko zuloak egin, esne 
dultzea egiten ikasi, egoitzarako su-
kaldea eta labea egin... Eta, nola ez, 
eztabaidak, elkarrizketak eta barre 
ugari elkar-trukatu ditugu mateak 
hartuz, edota fernetak dastatuz.

Andrea gaixo zegoenean ere he-
men egon nintzen, samina nirea ere 
izan zen hil  zenean. Hil ondoren 
bueltatu nahi izan nuen, urrutitik 
zaila zaigun agurra bertatik egiteko. 
Nik ere egin dut negar algarroboren 
oinean. Hara itzuli izan naiz bidaia 
“erosoak” behar nituenean, nire kri-
siei aurre egin behar izan diedanean. 
Hemen harreman osasuntsuak eta 
ateak zabalik topatu izan ditut beti. 

Beraz, aurten ere, martxoan Ar-
gentinara etorri nintzen Paso Vie-
jo eta APENOC bisitatzeko, eta plan 
handiak egin genituen, nekazal femi-
nismoa lantzen ari diren garaietan, 
distantziatik bazen ere nola lagundu 

nezakeen pentsatuz. Berrogeialdiak 
Buenos Airesen harrapatu nindue-
nean, Paso Viejora heltzeko ahale-
gin guztiak egin zituzten –makinaria 
konplikatua mugitu behar izan ge-
nuen– eta geroztik hemen bizi naiz, 
saloi komunitarioan, niretzat presta-
tu duten logelan.

Goizetan batzuk hemen egiten 
dute lan eta beraiekin mugimen-
duari buruz hitz egiten dut, beste 
batzuk bazkaltzera datoz eta bizi-
tzari buruz aritzen gara, arratsalde-
tan ziber-ikastaroak jaso eta ema-
ten nabil, eta astean bizpahiru aldiz 
norbaiten etxean afaltzen dut ardo 
batzuen bueltan. Etxebizitza eskain-
tzeaz gain, nire behar guztiak ase di-
tuzte –edozein militanteri etxea eta 
elikadura eskaini behar zaiolako, Ce-
ciren esanetan–, baina laguntasuna, 
elkartasuna eta goxotasuna ere eman 
didate.

Momentu honetan, nekazal fe-
minismoaren harira komunikazio 
feministarako eta jendaurrean ber-
ba egiteko ikastaroak ematen ditut. 
Ekonomia partekatu horren parte 
ere banaiz, nire diru sarrera urriak, 
erreportaje honetatik etorritakoak 
barne,  komunitatearen funtsera 
doaz.

Paso Viejotik, nire esperientzia

ANDrEArEN AlGArroBoA. “Nik ere egin dut negar bere oinean”, azaldu du Esti 
redondok kronika honetan.

deiturikoa alokatu zuten. Horrela sortu 
zen, ia nahi gabe, Paso Viejo komunita-
tea. Baina helburua ez zen komunitate 
bat sortzea, helburua antolakuntza po-
litikoa zen, nekazal mugimendua in-
dartzea. 

Hogei urte geroago, APENOC Cór-
dobako Ipar Mendebaldeko Ekoizleen 
Elkartea ondo ezaguna da, lurraren 
eta uraren defentsan aritzeagatik. 
Córdoban nekazal mugimendurik ez 
zegoenean sortu zen eta bidea ireki 
zien beste batzuei. Gainera, hainbat 
mugimendu zabalagoren partaide ere 
bada, tartean Somos Tierra nekazal in-
digenena eta La Vía Campesinakoa. Ko-
munitate honen historia beraz, mugi-
menduaren historiarekin batera ulertu 
behar dugu. 

Gaur egun 27 pertsonek osatzen 
dute komunitatea; jendarte berri ba-
ten esperimentua da, “prefiguratiboa” 
adituek esango luketen modura. Eta 
badu erakusteko zerbait, umiltasune-
tik, garaile ateratzen direlako egunero. 
Horren adierazgarri dira elkar zenbat 
maite duten eta kanpotik heltzen den 
jendea zaintzeko nolako lanak hartzen 
dituzten.

funts koMuna
Paso Viejora heltzerakoan bakoitzak 
zeukan diru apurra batu eta lehenengo 
hilabetetako alokairua ordaindu zuten. 
Elkarrekin bizitzeak gastuak arindu 
zituen eta langabe zeuden militanteei 
aukera eman zien mugimenduan ari-
tzeko: oreka bat bilatzen saiatu ziren, 
denbora gutxi eskatzen zuten lanak 
topatu gainerako denbora guztia mugi-
menduan inbertitzeko. Kontraesanak, 
eztabaidak eta gaizki ulertuak egon 
dira noski, eta baita erabaki gogorrak 
hartu beharra ere. 

Funts komunean aurreztutako dirua-
rekin hiru hektarea lur erosi zituzten 
eta etxeak eraikiz joan dira. Momentu 
honetan bost etxe, saloi komunitarioa 
eta bulegoa dituzte. “Bakoitzak ahal 
duena ematen du eta behar duen hei-
nean hartzen du”, hori izan da erabili-
tako filosofia; Carlos Julio Sánchezen 
hitzetan, “honek bakarrik funtzionatu 
izan du konfiantza neurtezina diogula-
ko elkarri”.

elkar zaIntza eta forMazIoa
Askatasun handiko komunitatea da Paso 
Viejokoa, eta parte hartzeko aukerak 
etengabe garatu dituzte, horrek marka-
tu du bidea Cecilia Suauren esanetan: 
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“Bakoitzaren erritmoak eta autonomia 
oso ondo errespetatu ditugu, horregatik 
jarraitzen dugu elkarrekin, egunero era-
bakitzen dugulako”.

Bikote krisiak eta harreman berriak 
sortu dira, zenbaitek haurrak ere izan 
dituzte eta haien zaintza eta heziketa 
izan dira komunitatearen egitekoetako 
bat. “Nik nonbaitera joan behar badut 
edo zerbait egin behar badut, norbaiti 
esaten diot umeekin egoteko eta bada-
kit ondo egongo direla”, dio Camila Re-
caldek. Bestetik, formazioa ere bultza-
tu dute: unibertsitateko lizentziaturak, 
masterrak, gustuko zaletasunak edota 
formazio politikoa; horrek ongizatea 
ekarri dio komunitate osoari, baita mu-
gimenduari ere.

Komunitatean badaude psikologoak, 
langile sozialak, ingeniari agronomoak, 
abokatuak, albaitariak, medikuak, ma-
rrazkilariak edota irakasleak. Batzuek 
ogibidea aldatu dute: apaiza izandakoa 
orain margolaria da, ingeniaria izanda-
koa irakasle... Eta, nola edo hala, guztiek 
elikagaiak ekoizten dituzte: lursailean 
ortu txikiak daude, fruta-arbolak, oi-
loak eta oilaskoak, eta laster galepe-
rrak.

andrearen herIotza
Oroimen kolektiboan momentu eta pro-
zesu garrantzitsuak gordetzen dituzte: 
lehenengo lur okupazioak eta istiluak, 
Mauricio Macriren garaipenak ekarri-
tako krisia... Beste batzuk eguneroko 
bizitzarekin lotuta daude, “lan komuni-
tarioak ekarri digun indarra etxeak erai-
kitzean edo lurra lantzean, hori da nire-
tzat gehien markatu gaituen zerbait”, dio 
Sánchezek. 

Baina bada momentu bat guztiek 
aipatu izan dutena: 2008an, Andrea 
Sánchez, komunitateko sortzaileetako 
bat, minbiziaz gaixotu zen haurdun ze-
goela. 2010ean hil zen, Buenos Airesen 
ingresatuta. Errautsak komunitatean 
daude, algarrobo baten sustraietan eta, 
Ruben Santillánek dioenez “triste gau-
denean Andrearen zuhaizpean esertzen 
gara, ez dakigu zergatik, inkontzientea 
da, baina konturatzen garenerako han-
txe gaude, berarekin”. 

Arraroa da egun oso bat berari buruz 
hitz egin gabe pasatzea, oso presente 
dago familietan, proiektuetan, oroitza-
penean. Eta oso presente nekazal mu-
gimenduan ere: komunitate, eskola eta 
egoitzetan, Andrea hor dago. Bere inda-

rra eta laguntasuna dute gogoan: “Ne-
kazal eskola osatzen ari ginen eta utzi 
gintuenean nahiko bakarrik geratu nin-
tzen proiektu honetan, baina gaur egun 
eskola ederra da”, dio Suauk. 

elkarrekIn jarraItzeko 
estrategIak
Esperientzia honetan elkarrekin jarrai-
tzeko hainbat erreminta erabili dituzte, 
askotan instintiboki. Adibidez, jaiak, os-
pakizunak eta antzeko momentu infor-
malak komunitatea lotuta mantentzeko 
estrategia dira.  

Baina zalantza gabe, komunitateak el-
karrekin jarraitzen badu komunikazioari 
esker da. Hasieratik den-dena hitz egiten 
da, eta diotenez, horixe da nekazal mu-
gimenduari egin dioten ekarpen garran-
tzitsuena: edozer hitz egin daiteke, eta 
krisiei apurka egiten diete aurre, ez dago 
presarik, behar duten denbora hartuko 
dute horretarako. Hamabost egunean 
behin bilerak egiten dituzte mugimendu-
ko kontuez, militantziako lanez, egunero-
kotasunaz... “Eztabaida gogorrak daude, 
baina oihurik gabe, horrek asko lagun-
tzen du”, dio Gimena Baigorrik.

Elkarrekin jarraitzeko beste bide bat 
ateak zabalik izatea izan da: kanpokoei 
iritzia eta laguntza eskatu, idei berriak 
entzun eta kide berriak besarkatu.

Komunitate honetan argi dute zer-
tarako elkartu ziren eta zertarako ja-
rraitzen duten elkarrekin: nekazal 
mugimenduari indarra emateko eta ne-
kazariekin jendarte berri baten alde bo-
rrokatzeko. “Batzuetan desesperatzen 
gara ez ditugulako erremintak aurkitzen 
–dio Mauricio Murchuttik–, baina atzera 
egingo banu, berriro ere abentura hone-
tan sartuko nintzateke”. 

komunitatea 
jendarte berri baten 

esperimentua da, 
“prefiguratiboa” adituek 

esango luketen 
modura. eta badu 
erakusteko zerbat, 

umiltasunetik, garaile 
ateratzen direlako 

egunero
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EmAkUmE NEkAZAriAk. Emakume Nekazarien Nazioarteko Eguna ospatzeko eta Andrea 
sánchez oroitzeko horma-irudia margotu zuten Paso Viejon.
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irailaren 15eko greba
guztiontzAko AurrEz 
AurrEko EskolA kolokAn?
eskolak irekita izatea eta ikasle guztiek egunero aurrez aurreko 
eskola jasotzea beharrezko du gizarteak, etorkizunean jendarte 
kohesionatua eta heziketaduna bermatzeko. egunero seme-alabak 
eskolara joatea beharrezko dute gurasoek, ordu horietan lana egin 
ahal izateko. baina aurrez aurreko eskola oso kolokan jarri du eusko 
jaurlaritzak, pandemia baten erdian hezkuntzako baliabideak 
gehitu ez, eta gainera murriztu egin dituelako.

   estitxu eiZagirre kerejeta 

Jaurlaritzak ez ote du aukera pare-gabea 
esku artean, urtetan murrizketak egin diz-
kion eskolari izaera erabat aldatzeko eta 
merketzeko? Eskola teknologia berrien 
bidez mantenduko dela, baina ikasleei 
aurrez aurreko arreta murriztuko zaiela 
argudiatzeko? Eskolaren transformazio 
hori gizartearen aurrean justifikatzeko 
karnata ona da ikastetxeek pandemiaren 
aurrean bete beharreko osasun neurriak 
ahalik gehien zorroztea, guztiok desio di-
tugulako eskola osasuntsuak. Baina itxu-
ra desiragarriko beita horrekin batera 
doan amua murrizketak dira: eskoletan 
COVIDaren prebentzioak eskatzen dituen 
sakoneko aldaketak egiten ez badira, hau 
da, makro-eskolak deszentralizatzea, es-
koletara bideratutako metro koadro ko-
purua eta langilegoa biderkatzea... eta 
gainera, baliabideetan murrizketak egi-
ten baditu Jaurlaritzak, herritarroi sal-
duko diguten erremedio "osasuntsua" 
aurrez aurreko eskola ia erdira murriz-
tea izango da, eta eskolaren beste erdia 
etxeen bizkar uztea, indibidualismoan sa-
konduz: ikasle bakoitza doala bere etxera, 
bere ordenagailuarekin bakarrik ikaste-
ra. Horrela, etxeek berenganatu dezatela 
eskola erdiari eustearen gastua: azpie-
gituretan (ordenagailu, mahai, aulki eta 
gainerakoak izatea), energian (berogailu, 
internet eta argitan), eta pertsonalean 
(ikasle horien ondoan eman beharreko 
orduetan).

balIabIderIk gabe, protokoloak 
tranpa dIra
Eskolan ere osasuna bermatzea nahi 
dugu denok, eta gehienak bat etorriko 
dira eskolan ere COVID-19 kutsatzea 
saihesteko neurriak hartu behar direla 
esanda. Baina zehazki zein neurri hartu 
behar dira eskolan? Hori goitik behe-
ra agindutako protokoloek ezarri dute: 
sindikatuek salatu dute ikasturte hasie-
ra ez dela adostua izan, Hezkuntza sai-
lak ez duela inongo harremanik landu 
eragileen ordezkariekin eta aldebarta-
sunez hartu dituela erabakiak. Gehitu 
dute, Hezkuntza sailak ezarritako iriz-
pide hauek orokorregiak direla asko-
tan, eta eskolako zuzendaritzen bizkar 
erori dela ikastetxeko errealitatearen 
arabera arau zehatzak definitzeko ar-
dura: horregatik, irakasleentzat berme 
juridikoak eskatzen dituzte, ikasturtean 
zehar sortu daitezkeen liskar eta salake-
ten aurrean. Hezkuntza sailetik agindu 
eta ikastetxe bakoitzeko zuzendaritzak 
garatutako protokolo zehatzak ez dire-
nez eskola horretako eragile guztien ar-
tean eztabaidatu eta adostutakoak, egu-
nerokoan gorabeherak sortu ditzakete, 
ikasturtean zehar mila kasu ezberdin 
emango baitira. Beranduegi al da esko-
lako osasun protokolo berri hauek tra-
mite hutsez eskola kontseiluetan onartu 
beharrean, ikasle eta gurasoen iritzia 
kontuan hartuta egokitzeko eta adoste-

ko? Herritarrok hilabeteak daramatza-
gu osasunaren inguruko erabakimenik 
gabe eta gurasoen joera orokorra isiltzea 
izan da; irakasleei erori zaien ardura eta 
lan eskerga horrekiko errespetuz, ikas-
tetxeak jakinarazitako osasun neurrien 
aurrean isilik geratzea. Baina osasuna 
eta heziketa uztartzeko moduaz hitz 
egin ez izana ez da batere lur egonkorra 
ikastetxe batentzat, etor daitezkeen ara-
zoen aurrean.

Seme-alaben ikasketak bermatu nahi 
dituzten etxeei, COVID-19ak eskolako 
gastuak handitu dizkie: kasu batzuetan, 
itxialdian ordenagailua erosi beharra, 
materialik partekatu ezin den ikasturte 
hasiera honetan ikasle bakoitzak mate-
rial osoa erostea... Baina EAEko admi-
nistrazioaren etxean diruak banatzeko 
lehentasunak beste batzuk dira, antza. 
Izan ere, Eusko Jaurlaritzak ez du beha-
rrik ikusi, hezkuntzako gastua handitze-
ko: pandemia baten ezaugarria jende 
asko gaixotzea izanik, normalena ikas-
turte honetan irakasle asko gaixotzea 
izango da, ezta? Baina Jaurlaritzak ez 
du beharrik ikusi eskoletako irakasle 
taldeak handitzeko. COVID-19aren ku-
tsadura saihesteko neurri eraginkorre-
na ikasle taldeak murriztea eta ahalik 
gehien aire librean aritzea izanik ere, ez 
du baliabide gehiago jarri eraikinak bir-
moldatzeko edo gelako ratioak txikitu 
eta irakasle gehiagoz erantzuteko.
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guztIontzako eskola: batzuen 
helburu, besteen jo-puntu?
Hezkuntzako baliabideak nabarmen 
gehitu gabe, osasun neurriak nabarmen 
zaindu behar badira, nola eutsi eskolari? 
Gizartearentzat lehentasunak eskolak 
zabalik izatea eta ikasle guztientzako 
aurrez aurreko hezkuntzari eustea dire-
la azpimarratu digute STEILAS sindika-
tuko kide Nagore Iturriozek eta EHIGE 
gurasoen elkarteko kide Lurdes Imazek. 

Aurrez aurrekoa ez den eskola nola-
koa den probatu berria dugu, aurreko 
ikasturte bukaeran, itxialdian: ikasleek 
bakarka eta ordenagailu bidez ikastea 
izan zen ikastetxe gehienen aukera. Bai-
na horrek etxe bakoitzaren klase sozial 
eta kulturalaren arabera ikasleen arteko 
arrakala izugarri handitu zuen. Ikasle 
asko deskonektatuta geratu ziren, es-
kolarik jaso gabe. Eta ikasle guztiek izu-
garri galdu zuten edukien lanketaren 
sakontasunean, sozializazioan, babes 
emozionalean... Ikasle askok egunero 
ziurtatuta duen otordu bakarra galdu 
zuen, eta beste askok euskaraz aritzeko 
duen gune bakarra.

Beste erremediorik ez dagoenean, 
ahal den moduko eskolari eustea ez da 
gutxi. Baina noraino baldintzatuko dute 
ikasleek aurrez aurreko eskola jasotzeko 
izango duten aukera, Jaurlaritzak hez-
kuntzan egin dituen murrizketek? Jaur-
laritzarentzat ere lehentasunezkoa al da 
aurrez aurreko eskola, ala tentagarriago 
ote dirutan askoz merkeago izan daite-
keen ordenagailu bidezko ikaskuntza 
bultzatzea? Bada duda egiteko tarterik, 
izan ere, ekainean ikastetxeetako zu-
zendaritzei hiru eszenatoki garatzeko 
eskatu zien Jaurlaritzak: A eszenatokia 
ikasturte hasieran martxan jarri dute-
na da, ikasle guztiak egunero eskolara 
joanaz; B eszenatokia, ikasgelan ikasle 
erdiak soilik egonik; eta D eszenatokia, 
itxialdikoa, ikasle guztiak etxean egonik. 
Iturriozek zera salatu du: "Jaurlaritzak 
ez baditu eszenatoki hauetako bakoitzak 

eskatzen dituen baliabideak jartzen, 
hiru aukera horietako bakar bat ere ez 
da erreala. Aurrez aurreko hezkuntza 
(A eszenatokia) bermatzeko baliabideak 
jartzen ez baditu, horrek behartuko gai-
tu B eszenatokira joatea, eta onartezina 
da horretara jo behar izatea, baliabideak 
jarri ez direlako".

Ikastetxeetara bidalitako protokoloek 
zehazten dute zenbat COVID-19 positibo 
kasuk ekarriko luketen ikasgela bat edo 
ikastetxe osoa ixtea. Baina ez dute zehaz-
ten zein egoeratan pasatuko litzatekeen 
ikastetxe bat A eszenatokitik (ikasle 
denak gelan egunero aritzetik) B esze-
natokira (ikasgelan ikasle erdiak soilik 
arituko liratekeena). Ikasleen artean 1,5 
metroko distantzia bermatu ezina ote 
da B eszenatokira igarotzeko baldintza? 
Hala balitz, aurrez aurreko ikasketaren 
galeraren arduraduna gehiago litzate-
ke Jaurlaritzaren inbertsio falta, COVID 
pandemia baino. Itxialdiko esperientzia 
kontuan izanda, gerta daiteke ikastetxe 
bat eszenatokiz aldatzeko erabakia egun 
batetik bestera etortzea. Iturriozek sa-
latu duenez, "Hezkuntza sailak eskolak 
ireki ditu baina ez da ari aurrez aurreko 
irakaskuntza bermatzen, beste aukerak 
askoz merkeagoak direlako".

zaIntzak erdIgunera?
Gurasoentzako nabarmena da, nahiz eta 
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Go-
bernuak ezikusia egin, adin txikikoak 
egunero eskolara ez joateak hutsunea 
sortuko lukeela hauen zaintzan eta he-
ziketan. Horregatik da sumingarria, 
ikustea B eta D eszenatokiak plantea-
tzerakoan ez dela ume guztien zaintza 
uneoro bermatu beharra planteatzen, 
edo zaintzarako baliabide gehiago aipa-
tzen. Non egongo dira eskolan aurrez 
aurreko ikaskuntza jasotzen ari ez diren 
adin txikikoak? Bakoitza bere etxean ba-
karka? Nork zainduko ditu hauek? Nork 
azalduko die ulertu ez dutena? Etxetik 
kanpoko lanaldia murriztu edo zuze-

nean enplegua utziko duten gurasoek 
(batez ere emakumeek)? Telelanean aldi 
berean bi funtzio bete ezinik eta psiko-
logikoki lehertzorian arituko diren gu-
rasoek (batez ere emakumeek)? Pande-
mia honetan arriskurik handiena duten 
aiton-amonek? Edo inork ez, eta gizarte 
bezala adin txikikoak ez zaintzea onar-
tzen ari gara? Inork ez, eta gizarte bezala 
adin txikikoei ikasteko aukera izugarri 
mugatzen ari gara? Inork ez, eta adin 
txikikoek egunean bost ordu pantaila 
aurrean eta bakardadean eman behar 
izatea onartzen ari gara, zer eta hezike-
taren eta osasunaren izenean?

Eskola, edukiak transmititzeko gu-
nea izateaz gain, zaintzarako eta gizar-
teratzeko gunea ere bada: etxea baino 
ingurune seguruagoa eta egonkorragoa 
da ikasle askorentzat, harremanetan 
ikasteko lekua, berdinengandik elkar 
zaintza eta elkar laguntza jasotzeko au-
kera ematen duena, taldean bizitzen 
ikasteko lekua, etxe bakoitzeko gabe-
ziak beste etxeetako aukerekin asetzeko 
aukera ematen duen elkargunea... Es-
kola zerbait bada, gune kolektibo bat 
da. Jaurlaritzak planteatutako B eta D 
eszenatokiek indibidualtasunera kon-
denatzen dituzte ikasleak, bakardadera, 
bakoitza bere etxeko aukeretara mugatu 
behar izatera, etxe guztietako gutxie-
neko baldintzak bermatu gabe gainera. 
Indibidualtasunean eta pantaila hutsez-
ko harremanetan hezitako gizartea al da 
etorkizunerako nahi duguna?

Oraintxe da garaia, gurasoek, ikas-
leek eta irakasleek elkarrekin B eta D 
eszenatokiei kolektibotasunetik eran-
tzuteko: denen artean pentsatzeko nola 
bermatu ahalko zaien kolektiboki ikasle 
denei zaintza eta aurrez aurreko hez-
kuntza, B eta D eszenatokietan. Eskolan 
ez dauden ikasleak beste eraikin publi-
ko batean bilduz? Etxeetan elkartuta? 
Hezkuntzari talde hauentzako irakas-
leak exigituta? Udalari begiraleak eska-
tuta? Gurasoak zaintzarako eta irakasle 

Oraintxe da garaia 
gurasoek, ikasleek eta 
irakasleek elkarrekin 
pentsatzeko nola 
bermatu ahalko zaien 
kolektiboki ikasle denei 
zaintza eta aurrez 
aurreko hezkuntza

COVIDaren prebentzio 
neurriak murrizketak 
egiteko baliatu 
ditu Jaurlaritzak, 
inbertsio gehiago egin 
beharrean: irakasle 
ordezkotan, jangela 
zerbitzuan...

"Hezkuntza sailak 
eskolak ireki ditu 
baina ez da ari aurrez 
aurreko irakaskuntza 
bermatzen, beste 
aukerak askoz 
merkeagoak direlako"
nagore iturrioz, steilas
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rolerako auzolanean antolatuta? Jaurla-
ritzak hezkuntzako gastua are gehiago 
murrizteko aurrez aurreko eskolak ete-
teko tentaziorik balu ere, badaezpada, 
ikasle, irakasle eta gurasoek irtenbide 
kolektiboa prest izatea hobe, tokian to-
kian. Zaintza eta aurrez aurreko hez-
kuntza denontzat izan dadin, ez ordain-
du dezaketenentzat soilik.

MurrIzketak egIteko Moduak 
asko daude
COVID-aren prebentzio neurriak zer eta 
murrizketak egiteko baliatu ditu orain 
arte Jaurlaritzak, berez inbertsioa han-
ditzea eskatuko luketenean. Adibidez, 
ikasturtea modu mailakatuan hasi dute 
ikasleek, prebentzio neurri gisa; baina 
Jaurlaritzak ikasturtea beranduago hasi 
duten ikasmaila horietako irakasleen 
ordezkapenen kontratazioa ere hein be-
rean atzeratu du. Horren ondorioz, mi-
laka irakasle ordezko irailaren 30ean 
hasiko da lanean, eta beraz, hilabete gu-
txiago kobratuko du aurten. 

Ezin konta ahala ordu eskatu dizkie 
eskoletako zuzendaritzei eta irakasleei 

A, B eta D eszenatokietarako plangin-
tza garatzeak; osasun protokoloa beren 
ikastetxean zehazki nola gauzatuko den 
zehazteak; protokolo horiek uneoro be-
tetzen direla bermatzen aritzeak... eta 
kantitate oso handian gehitu diren lan 
horiek egiteko ikastetxeko irakasle ko-
purua ez handitzea, murrizketa egiteko 
beste modu bat da.

Jantokietan aldi berean bazkaltzen 
duten ikasleen kopuruak murriztea 
izan da beste prebentzio neurrietako 
bat. Baina baliabideak gehitu ez direnez, 
ikastetxe askotan lehentasunak jarri 
behar izan dituzte erabiltzaileen artean, 
eta familia asko jangela erabiltzeko au-
kerarik gabe geratu da.

Ikastetxeetan eskolaz kanpoko jar-
duerak egin ahal izatea ere auzitan 
dago, Jaurlaritzak ez dituelako baliabide 
gehiago jarri prebentzio neurriak betez 
jarduera hauei eusteko. Imazek oroita-
razi du eskoletan egiten diren jarduerak 
jarri direla auzitan, baina "berez, eremu 
segurua, eskola da. Eskolek zehaztuta 
dituzte protokoloak eta hauek betetzen 
ari dira, beraz, jarduera hauek eskolatik 

kanpo egiteak arriskua handitzen du". 
Aisialdiko jarduerak eskolan bermatzen 
ez badira, berriz ere dirua dutenek ai-
sialdirako eta zaintzarako aukera izango 
dute, eta beste ikasleek ez. 

15ean greba?
Irailaren 15ean greba deitu dute sin-
dikatuek eta ikasle mugimenduek. 
Jaurlaritzaren bozgorailu diren heda-
bideek esango dute gurasoek lanera 
joan behar dutela eta itxialdi baten eta 
oporraldiaren ostean, ez dela greba ba-
tekin eskola egun bat galtzeko momen-
tua. Lanera joan behar duten gurasoek 
(batez ere emakumeek) beren buruari 
galdetu diezaiokete, guztiontzako au-
rrez aurreko eskolaren alde borroka-
tzen ez badugu, nola moldatuko diren 
beren etxean aurtengo ikasturtean. 
Etxean lan egiten duten gurasoek gal-
detu dezakete ea ikasturte osoan zehar 
irakasle rola hartzeko prest dauden. 
Egun bateko eskolarik eza kudeatzeak 
ez dirudi hain zaila, ia egun gehienetan 
eskolara joateko aukera dugunean ko-
lokan, ezta? 

EsPAZio EtA lANGilE EskE.
Bilboko maestro garcia rivero ikastetxeko atean pankartak jarri dituzte baliabide faltagatik ezin dela osasuna bermatu salatzeko, eta jantoki 
zerbitzua arriskuan dutela adierazteko. Argazkia: raul Bogajo / foku.



irailak 20, 2020

3434 І heZkuNtZa

340 ikasle eta 36 irakasle ditu Arabar 
Errioxako ikastetxe honek eta uda au-
rretik hasi zen protokoloa prestatzen 
ikastetxeko zuzendaritza taldea. Gero 
irakasle eta gurasoen ekarpenak jaso 
dituzte, ikaslearen garapen integrala oi-
narri duen plan estrategikoa zehazteko: 
garapen fisikoa, emozionala, soziala eta 
akademikoa hartu dituzte kontuan. Mi-
kel Kolomo ikasketa buruak azaldu diz-
kigu planaren gakoak: “Hainbeste muga 
jartzea esparru emozionala eta soziala 
garatzeko zailtasun izan daiteke, eta guk 
ikasketa kooperatiboan eta emozioetan 
oinarritzen dugu gure pedagogia, baina 
espazioak eta distantziak ondo erabiliz, 
ildo horiei eusten saiatuko gara, guretzat 
funtsezkoa delako ikasleak kooperatibo-
ki eta taldean aritzea”.

Mugak
“Distantzia da guretzat muga nabarme-
netakoa. Haurra taldean haztea, heztea 
eta taldean ikastea bilatzen dugu, talde 
baten parte izatea, eta kontaktu zuzena 
baztertu beharrak esan nahi du talde di-
namika eragoztea, baina saiatuko gara, 
neurriek uzten diguten heinean, lanki-
detza izatea oinarrian”.

espazIoaren berrantolaketa
Erabatekoa izan da ikastetxean egin 
duten berrantolaketa. Hasteko, ikas-

leak ez daitezen elkartu ikaskide as-
korekin, hiru eremu bereiztu dituz-
te: Haur Hezkuntza batetik –aparteko 
eraikin batean–, Lehen Hezkuntzako 
lehen hiru mailak bestetik –solairu be-
rean–, eta Lehen Hezkuntzako azken 
hiru mailak azkenik –beste solairu ba-
tean–.

Horrez gain, kanpoko espazio eta jar-
dueren aldeko apustu garbia egin dute 
eta irakasleek aukera dute bai jolastokia 
bai ikastetxe kanpoko gune eta berdegu-
neak erabiltzeko. Ikasketarako egokiak 
diren herriko eremu irekiak identifikatu 
dituzte eta irakasle taldeak orokorrean 
kanpora ateratzeko asmoa agertu du. 
Ikasgela barruan, “aurten inoiz baino 
gehiago ate eta leihoak zabalik manten-
duko ditugu”.

Haur Hezkuntzarako planteatuta zu-
ten egokitzapena bertan behera utzi 
behar izan dute, ikuskariak ez dielako 
utzi gurasoei ikastetxean sar daitezen. 
Alternatiba? Egokitzapenak kanpoan 
abiatu dituzte, herriko plaza eta parke-
tan. “Azken finean, herria ikastetxearen 
parte dela sentitzen dugu eta herriari 
ematen diogun gisan, herritik ere jaso-
tzen dugula”.

talde txIkItan
10-11 ikasleko taldeak lortu dituzte 
Oionen. Ikastetxe askotan amesten 

duten eta baliabide faltagatik –irakas-
le faltagatik– ezinezkoa zaien ratioa 
dute hemen. Ikasgela kopurutsue-
nak, 20-21 ikaslekoak, bitan banatu 
dituzte. Hori egiteko, batetik, espa-
zio gehiago lortu dute, ikasleek gela 
bakarra erabili dezaketenez, bestee-
kin partekatzen zituztenak (musika 
gela, informatikakoa…) bikoizketak 
egiteko aprobetxatu dituztelako. Bes-
tetik, ohiko irakasleez gain laguntzai-
leak baliatu dituzte talde bakoitzak 
irakasle bana izan dezan (hizkuntza 
errefortzura bideratutako hezitzai-
leak, Gorputz Heziketako irakasleak 
laguntzarako dituen orduak…). “Tetri-
sa egin dugu bikoizketak koadratzeko. 
Irakasleen konpromisoa ezinbestekoa 
izan da, funtzio eta antolaketa berri 
hau gauzatzeko”.

harreManak helburu
“Gure haurrek hilabeteak eman dituz-
te etxean sartuta edo elkar ikusi gabe, 
eta ezin dugu onartu euren artean 
harremanik ez izatea”, dio Kolomok. 
“Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkun-
tzako lehen zikloan aukera handiagoa 
dugu talde egonkorrak sortu eta eu-
ren artean jolastu ahal izan dezaten, 
gutxieneko interakzioa behintzat ber-
matuz. Goragoko mailetan, gakoa izan 
da ikasle taldeak ahalik eta txikienak 

“administraziotik datorren protokoloaren aginduak sarri ez datoz bat gure 
pedagogia ikuspegiarekin, eta sekulako puzzlea egin behar izan dugu”. ikastetxe 

askok bizi dutena islatzen dute hitzok. oiongo eskola publikoko ikasketa 
buruarenak dira; ikasturte berrian espazioaren berrantolaketa –kanpoko guneak 
aintzat hartuz–, ikasle talde txikiak, harremanak, emozioak, errefortzu akademiko 

eta digitala, eta proiektukako ikasketa kooperatiboa dituzte ardatz oionen.

MuGa eta debekuen 
Gainetik, ikasLeen Garapen 

inteGraLa erdiGunean

   mikel garCia idiakeZ             oioNgo eskola publikoa
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izatea, neurriekin bada ere harrema-
nak bermatzeko eta positibo kasuren 
bat baldin badago egoera ahalik eta 
kontrolatuena izateko, kontaktu zuze-
nak mugatuz”.

errefortzuak, hIru norabIdetan
Hezkuntza eta hizkuntza arrakalak area-
gotu zituen konfinamenduak, eta erre-
fortzuak indartzea iportantea izango 
da ikasturte hasiera honetan. “Premia 
berezia duten ikasleen kasuan, arreta 
pertsonalizatuagorako behar genituen 
giza-baliabideak lortu ditugu. Alde ho-
rretatik, guk zortea izan dugu”, azaldu du 
ikasketa buruak.

Oro har, hiru adar nagusitan jarri-
ko dituzte indarrak: euskara, gaita-
sun digitalak eta emozioak. “Oiongo 
testuingurua zaila da euskarari dago-
kionez, eta beraz hor jarriko dugu fo-
kua eta ditugun baliabideak; laguntza 
saioak handituko ditugu hizkuntza ar-
loan. Gaitasun digitalak ere espreski 
landuko ditugu, aurreko ikasturtean 
gertatu zena saihesteko. Etxean sartu 
gintuzten momentuan, haur asko era-
bat galdurik geratu ziren, eta hortaz, 
oraingoan aurretik landu nahi ditugu 
gaitasun digitalak, berriz ere etxera 
baldin bagoaz arrakala handitu ez da-
din”. Horretarako, informatika gelako 
ordenagailuak ikasgeletan banatu di-

tuzte eta txokoak sortu dituzte gela 
bakoitzean, gaitasun digitalak gara-
tzeko: “Ikasleentzat esanguratsuak 
izan daitezkeen erronkak proposatuz 
landuko ditugu”. Gailu gehiago ere es-
katu dituzte, behar duten familien-
tzat.

Hirugarren hanka emozioak dira, 
ikaslearen garapen integralerako fun-
tsezko. “Emozionalki egoera orekatuan 
ez dagoen ikaslearen ikaskuntza ez da 
ongi garatuko. Taldea ongi kohesiona-
tuta egotea helburu garrantzitsua da 
eta batez ere ikasturte hasiera eskain-
tzen diogu hori lantzeari, aurten are 
gehiago, noski: talde egonkorra harre-
manetan osasuntsua eta denentzat ero-
soa eta espazio segurua izatea bilatzen 
dugu. Talde kohesionatua lortzen duzu-
nean, elkartuta egiten du aurrera tal-
deak”.

CurrICuluMa, proIektuka
Proiektu bidezko metodologia darabilte 
Oiongo eskola publikoan. Eskola osoan 
lantzeko proiektu amankomunak dira 
eta gela guztiek lortzen dute proiektu 
bakoitzean konpetentzia jakinak ga-
ratzea, curriculumeko atalak landuz. 
“Modu kooperatiboan eta proiektuka lan 
egiteak aukera ematen du ikasleen in-
teresetatik abiatzeko eta ikasi dutenari 
zentzua emateko”. 

kanpoko espazio eta 
jardueren aldeko apustua 
egin dute eta irakasleek 
aukera dute bai jolastokia 
bai eskola kanpoko 
gune eta berdeguneak 
erabiltzeko

Harremanak bermatzeko, 
gakoa izan da ikasle taldeak 
ahalik eta txikienak izatea, 
positibo kasuren bat 
badago egoera ahalik eta 
kontrolatuena izateko

"konfinamenduan, haur 
asko erabat galdurik geratu 
ziren; orain aurretik landuko 
ditugu gaitasun digitalak, 
berriro etxera bagoaz 
arrakala handitu ez dadin"
Mikel Kolomo
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Jardunaldiko lehen hizlaria da Lore 
Erriondo. EHUn pedagogia irakaslea 
da eta aitortu du ahaztu samar di-
tuela afasiologiari buruzko kontuak. 
Aspaldi, 1993an, egin zuen Afasiko 

elebidunen hizkuntz trebetasunen azterketa 
tesia, eta gero ez du alor horretan jarraitu. 
Entzuleak adi daude, bai baitakite afasia-
dun euskaldunak aztertzen lehenetarikoa 
izan zela, lehena ez bazen izan. Panorama 
tristea aurkitu zuen Erriondok. Neurologia 
alorrean ikertzen hasi eta euskaraz ez zuen 
ezer aurkitu, ezta terminologia ere. Tesira-
ko aztertu zituen 66 afasiadun euskaldunek 
ere bizipen ilunak zituzten. Denak ziren 
elebidun eta ia denak jatorriz euskaldunak. 
Euskaraz ari ziren egunerokoan, baina bor-
txaz –esango du Erriondok– erdaldundu 
zituzten. Halako batean hizketarako gaita-
suna galdu zuten, burmuinean gertatutako 
traumatismo baten ondorioz. Hizkuntza 
berreskuratzeko terapietan hartu zuten 
parte; batzuk ez zuten berriz hitz egiterik 
lortu, eta lortu zutenek gaztelaniaz egin 
zuten. Berreskuratze terapiak gaztelaniaz 
baino ez zeuden. Urte haietan pazienteei 
ez zitzaien galdetzen zein hizkuntza hitz 
egiten zituzten, ezta  arazoa hizkuntza ga-
lera bazen ere.

nola berreskuratuko du 
euskara InterbentzIoa 
erdaraz egIn bada? 
Pedagogo aitzindariak mediku lizen-
tziatu berriari egin dio tokia, Iker Vi-

llanuevari. Berak egindako inkesta ba-
ten berri eman digu. Ondokoa galdetu 
du: Euskal Herrian klinikariek zein 
hizkuntzatan eta zein materialen oina-
rrian aztertzen dute afasia elebidune-
tan?. Villanuevaren inkesta 77 pertso-
nek bete dute, %70 euskaldunak dira, 
eta %57 logopedak. %6,9k dio euska-
rara egokitutako tresnak erabiltzen di-
tuela eta %93,1ek norberak egindako 
itzulpenak eta abar darabiltzala; Villa-
nuevaren hitzetan ez dira kalitatezko 
ebaluaketak egiten modu horretara. 
Euskal afasiologia %23k baino ez du 
ezagutzen, eta euskarara egokituta-
ko tresnen beharra sentitu du inkesta 
bete dutenen %98k.

Amaia Munarriz EHUko Elebitasu-
naren Laborategiko (Elebilab) iker-
laria da eta CAT ebaluaketa-testaren 
euskal egokitzapena aurkeztu du. Hiz-
kuntza nahasmenduen %85 iktusek 
eragindakoak direla dio. Gipuzkoan 
urtero 1.200 iktus izaten dira. Horie-
tatik euskal hiztunak zenbat diren ez 
da jakina. Datu zehatza eman du ordea 
Munarrizek: Donostiako Ospitalean, 
2018an iktusa izan zuten pazienteen 
%8k euskara lehentasun hizkuntza 
zuen. CAT testa ingelesez garatutakoa 
da eta 26 hizkuntzatara moldatzeko bi-
dean da, tartean euskarara. Lan horren 
gidaritzan ari dira Munarriz eta Ma-
rie Pourquié ikerlariak. Biek ala biek 
uste dute ezinbestekoa dela hizkuntza 

nahasmenduak ebaluatzeko euskaraz-
ko testa, Euskal Herri osorako balioko 
duena. Munarrizek, hizkuntzak berres-
kuratzeko zein faktorek eragiten du-
ten azaldu du: hizkuntza bakoitzean 
duen gaitasuna, dakizkien hizkuntzen 
artean antzekotasunik baden ala ez, 
eta profesionalen esku-hartzea. Azken 
horri dagokionez, Munarrizek dio, es-
ku-hartzea zein hizkuntzatan egin den 
garrantzi handikoa dela. Interbentzioa 
gaztelaniaz egiten bada hizkuntza hori 
berreskuratuko du eta euskara berres-
kuratzea askoz zailagoa egingo zaio. 
Horregatik dio pazientearen hizkuntza 
guztiak hartu behar direla kontuan eta 
pazientearen hizkuntza-nahiak ere bai. 

euskal ortofonIsten 
elkartea sortu dute
Joana Itzaina ortofonista Euskal Or-
tofonisten Elkarteko kidea da. Ortofo-
nistek –Iparraldean hala deitzen zaie, 
eta Hegoaldean logopedak dira– Fran-
tziako araudipean egiten dute lan eta 
ez daukate euskal hiztun elebidunetan 
espezializatzeko aukerarik. Kexu da 
Frantzian, formazio garaian, eleanizta-
suna ia aipatu ere ez delako egiten: “Ez 
dut sekula hauteman ondoko galdera: 
Nola lagunduko dugu hobeki haur ele-
bidun bat?”. Ipar Euskal Herrian lan 
egiten duten euskal ortofonisten ze-
rrendarik ez dute. Hala, Euskal Orto-
fonisten Elkartea sortu dute eta hamar 

basamortuan dabiltza lanean euskal profesionalak. Hizkuntza nahasmenduak (afasia) dituzten 
euskaldunak artatzeko ia bitartekorik gabe egiten dute lan. zein hizkuntza arazo duten ebaluatzeko 

euskarazko testik ez, hizkuntza berreskuratzeko esku-hartzea ere ezin egin euskaraz egoki, eta 
ikerketa lanak ere urri dira. ueuk eta iker zentroak Hizkuntzalaritza klinikoko i. jardunaldia antolatu 

zuten irailaren 4an. ikerlari eta profesional batzuk ari dira basamortua ureztatzen.

hizkuntzalaritza klinikoko i. jardunaldia
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Afasiadun euskaldunen 
bizi kalitatea hobetu nahian

 oNiNtZa irureta aZkuNe      ueu
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bat kide hilero biltzen dira. Iparralde-
ko eta Hegoaldeko profesionalak batu 
nahi dituzte, baita ikerlariak eta prak-
tikan lanean ari direnak ere. Pourquié 
eta Marijo Ezeizabarrena (EHU, Ele-
bilab ikerketa taldea) ikerlariak ere 
elkartean dira. Orain haurren ahozko 
euskara maila neurtzeko tresna pres-
tatzen ari dira. 

Maritxu Goyhenetxe ergoterapeutak 
proba xume eta era berean esangura-
tsua egin zuen Izpurako Luro Funda-
zioaren zahar etxean. Lanari izenburu 
hau jarri dio: Ama hizkuntzaren erabi-
leraren eragina Alzheimer dementziaz 
hunkitua den pertsonaren akonpaina-
menduan. Ergoterapeutak pazientea-
ren autonomia mantentzeko ahalegina 
egiten du eta Goyhenetxek jakin nahi 
zuen ea jatorrizko hizkuntzan arta-
tuz gero gaixoaren gaitasunak gehiago 
sustatzen ziren. Dementzia zuten lau 

egoiliar euskaldun aukeratu eta goi-
zeko garbitze eta beztitze lanak beha-
tu zituen; zaintza lehenengo euskaraz 
egin zuten eta handik hilabetera fran-
tsesez. Behaketa subjektiboa bada ere, 
ondorio esanguratsuak antzeman zi-
tuen. Pazienteak lasaiago zeuden gar-
bitzea euskaraz egin zenean, konfian-
tza handiagoa ageri zuten. Ondorioz, 
motibazio handiagoa agertu zuten eta 
erizainek gaixoak gehiago parte har-
tzea lortu zuten. Behaketa eta gero, 
egoitzako hamar langileri galderak 
egin zizkien. Goyhenetxeren ildo be-
rean ziren haiek ere: euskaraz eginez 
gero pazientea ez zen hain apatikoa; 
euskarazko hitz batzuekin nahikoa 
zen parte-hartzea handitzeko; beren 
buruaz gehiago hitz egiten hasi ziren; 
haien psikologiaz jakitea errazagoa 
zen horrela. Langileek ulertu zuten 
euskaraz hitz eginda egoiliarren an-

tsietateak behera egiten zuela, segu-
ruago sentitzen zirela, eta profesiona-
len esku-hartzea errazago onartuko 
zutela.

Marie Pourquié izan da jardunaldien 
sustatzaile nagusietakoa. Berak hasi eta 
amaitu du ekitaldia. Hizkuntzalaritza 
klinikoaren osasuna eta erronkak hitz 
gutxitan bildu ditu. Euskal Herrian hiz-
kuntzalaritza asko landu da, eta aldiz, 
hizkuntzalaritza klinikoa ia batere ez. 
Inguru linguistikoa kontuan hartzen 
duen ebaluaketa-tresnarik ez dago, eus-
karaz ez da esku-hartze egokirik egiten 
hizkuntza arazoak dituzten pertsonak 
artatu ahal izateko, eta ikerketa lanak 
ere urri dira. Erronka da Iparraldeko eta 
Hegoaldeko profesionalek elkar ezagu-
tzea, eta ikerketa eta praktikaren arteko 
zubia egitea. Alegia, euskaldunen artean 
egin behar dela lan, gero euskaldunei es-
kaintzeko. 

HEmEZortZi bat lagun elkartu ginen jardunaldian, ikerketa mundukoak asko, eta ortofonista sorta ere bai. Ia denak emakumeak.
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Nagore 
iraZustabarreNa 
uraNga

Zuhaitz bakartuena 
eta zorigaiztokoena

Ténéré eskualdea (egungo Niger), 
XVII. mendea. Sahara basamortua-
ren hegoaldeko zati hori gaur egun 

baino hezeagoa zen orduan eta, landa-
redia urria izan arren, han eta hemen 
zuhaitz batzuk hazten ziren. Basamortua 
idortu ahala, zuhaitz guztiak hil ziren, 
bat ezik. Hamarkada luzez, akazia batek 
bizirik iraun zuen eta munduko zuhaitz 
bakartuena izendatu zuten, 400 kilome-
troko itzulinguruan ez baitzegoen beste 
zuhaitzik.

Michel Lesourd, Saharako Aferen 
Frantziako Zerbitzu Zentraleko kide eta 
aliatuen misio militar bateko koman-
danteak 1939ko maiatzaren 21ean ikusi 
zuen Ténéréko zuhaitza: “Zuhaitza iku-
si behar da existitzen dela sinesteko. 
Zein da bere sekretua? Nola egon dai-
teke bizirik, inguruan hainbeste gamelu 
izanda? (…) Gatzaren ibilbidea egiten 
duten tuaregek zergatik ez dizkiote ada-
rrak mozten sua piztu eta tea presta-
tzeko? Erantzun bakarra da tabua dela 
haientzat. Superstizio moduko bat dago, 
tribuko agindu bat, beti errespetatzen 
dena. Akazia itsasargi bizia bihurtu da; 
Agadezetik Bilmara joan-etorrian dabil-
tzanentzat lehen eta azken mugarria”.

Beraz, azaletik gora tuaregak ardura-
tzen ziren zuhaitza zaintzeaz. Lurpean al-
diz, akazia bera arduratzen zen, inguru 
ankerrari egokitzeko gaitasun ikaragarria 

erakutsiz. 1939an bertan putzu bat zulatu 
zuten haren ondoan akuifero baten bila. 
Akuiferoa topatu zuten, baita zuhaitzaren 
sustraiak ere, 33-36 metroko sakoneran.

Henri Lhote frantziar etnologo eta es-
ploratzaileak bitan ikusi zuen zuhaitza: 
1934an eta 1959an. L’épopée du Ténéré 
liburuan, deskribatu zuen bigarren bisi-
tan topatutakoa: “Lehen, zuhaitza berde 
eta loretan zegoen; orain, sasi koloregabe 
biluzia da. Ez dut ezagutu; lehen, bi en-
bor oso nabarmen zituen. Orain bakarra 
geratzen da, bestearen motzondoa albo 
batean duela. Zer gertatu zaio zorigaiz-
toko zuhaitzari? Besterik gabe, kamioi 
batek jo du, hura saihesteko nahi beste 
toki izan arren. Zuhaitz tabu sakratua, 
nomadek sekula minik egin ez ziotena, 
mekanikaren biktima izan da”. Edo zuze-

nago, zuhaitza jo zuen ibilgailu militarra 
gidatzen ari zen gizakiaren biktima.

Kalte handiak eragin arren, kolpeak 
ez zuen akazia hil. Harik eta 1973an bes-
te kamioi batek bete-betean jo zuen arte. 
Zuhaitz hilari geratzen zitzaion enborra 
Niameira eraman zuten, Nigerreko Museo 
Nazionalera, eta haren ordez metalezko 
egitura bat jarri zuten basamortuan.

Duela 80 urte, Michel Lesourdek bere 
buruari galdetzen zion nola zen posi-
ble zuhaitza bizirik egotea. Orain, askok 
bere buruari galdetzen diote nola den 
posible 400 kilometrotan oztopo baka-
rra izan eta, behin ez, bitan jotzea. Duela 
80 urte, bazirudien Ténéréko akaziaren 
egokitzeko gaitasunak ez zuela mugarik. 
Gaur egun, garbi dago gizakion kirtenke-
ria dela mugarik ez duena. 

moskuko Plaza Polita
Moskuko Plaza Gorriaren izena nondik 
datorren pentsatzean bi aukera buru-
ratu ohi zaizkigu. Gorria esaten diote, 
batetik, komunismoari lotutako kolo-
rea delako edo, bestela, plazaren ingu-
ruko eraikin asko adreilu gorrizkoak 
direlako.
 Ez bata eta ez bestea, ez dira zuzenak. 
Errusieraz Krasnaia plostxad esaten dio-
te eta, gaur egun, krasnaia hitzak “go-
rria” esan nahi du.

 Baina errusiera zaharrean, XVI. men-
dean, esaterako, beste adiera bat zuen 
hitz horrek: “polita” esan nahi zuen. 
Mende horretakoa da San Basilio ka-
tedrala eta hasieran adjektiboa eraikin 
ederrari soilik jarri zioten. Gero, XVII. 
mende inguruan katedralaren pareko 
plaza osoa deskribatzeko erabiltzen hasi 
ziren eta plazaren izen zaharra, Pozhar 
(sua), ordezkatu zuen. Plaza polita/go-
rria izango zen aurrerantzean. Fe
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EzkErrEAN, téNérEko zuhAItzA 1939AN. ErdIAN, zuhAItz BErA –Edo gErAtzEN zItzAIoN zAtIA– 
1970EAN. EskuINEAN, gAur EguN zuhAItzA ordEzkAtzEN duEN mEtALEzko EgIturA.
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ONGI ETORRI
KOMUNITATERA!

Arrazoi hauek 
eman dituzte 

egun hauetan Argia 
jende egin diren kide 
berrietako batzuek, 
komunikabide 
independente hau 
ekonomikoki babestu 
eta proiektua 
bultzatzeko.  
ongi etorri denei, 
komunitatera!

  itsaso Zubiria etxeberria

"kazetaritza aske eta 
hausnarkorra gustuko dut. 

bai nik, bai herri bezala 
informazio librea behar 

dugu libre izateko".
irungo itxaso

"orain arte erosi izan dut 
baina euskara bultzatzeko 
zerbait gehiago egin behar 

dudala pentsatu dut".
donostiako lola

"aspalditik egin nahi 
genuen eta duela hilabete 
batzuk aitor Garmendiaren 

ikerketa lana azalean 
jarri izanak lagundu digu 

erabakia hartzen". 
gernikako asier

"telebistaz haragoko 
edukiak beharrezkotzat 
ditudalako. informazioa 

erritmo geldo batean nahi 
dudalako".

donostiako aritz

"kalitate handiko proiektua 
delako eta naziogintza 

ezkertiarrean bete-betean 
ari den taldea delako".

Eulzko xabier

Itsasuk auzapez berria du ekainetik, 
Mikel Hiribarren, laborari abertza-
lea eta Argia zerukoa zenetik kola-

boratzailea. Plazerez jaso dugu albistea, 
ez baita sarri jasotzen etxeko bat alkate 
izango denaren berria. Eta Itsasuko he-
rritarrek ez dute edonolako auzapeza 
hautatu, ez, Lapurdiko artzainaren ibil-
bidea errepasatzekoa baita. 

Ipar Euskal Herriko bozen emaitzak 
jakin orduko argitaratu zuen albistea 
Argiak eta hala dio: “Mikel Hiribarren 
Itsasun sortua da 1956an. Itsasuko Aroz-
tegia etxaldean laborari, ELBko militan-
te eta 2013tik Frantziako Confédéra-
tion Paysanne-ko idazkari nagusia da. 
1998an, auzoko beste hiru laborarirekin, 
Basaburuko Saskia izeneko kontsumo 
talde edo AMAP modukoa sortu zuen, 
lehenetarikoa Euskal Herrian. Azken ha-
markadetako laborari borroken uler-
tzeko ezinbesteko erreferentzia da”. Sa-
kondu nahi duenak sarean irakurtzeko 
aukera du Sustrai Colinak orain urte ba-
tzuk egindako elkarrizketa: “Iparraldeak 
estimu handiegia die kanpoko aberatsei”. 

kolaboratzaIle hasIera haIek
Arreba Maialenen bidez heldu ziren Hi-
ribarrentarren etxera Zeruko Argia ale 
zenbait, Lazkaon egiten baitzituen ira-
kasle ikasketak. 1977an Bordelera joan 
zen soziologia ikasketak abiatzera eta bi 
urteren ondoren soldaduskara deitu zu-
ten. Soldaduska errefusatu eta kontzien-

tzia-eragozle figura baliatuz, Zuberoako 
elkarte batean aritu zen nekazari txi-
kiei laguntzen, hain zuzen Atharratzeko 
Johane Pitrau eta Barkoxeko Jojo Etxe-
barnek antolatu zuten elkartean.

Ermi Madariagak zuen orduan Ipa-
rraldeko kolaboratzaile ardura eta Ladix 
Arrosagarayri eta biei eskaini zien asteka-
rian idazteko aukera. “Ilusio handiz eman 
genuen baiezkoa”, dio Hiribarrenek, “bai-
na ezer jakin gabe aldizkari batean idaz-
teko modu teknikoaz. Euskal Herri guzian 
zabaldua zelakotz Zeruko Argia, eta eus-
kara hutsean idatzia zelakotz, eta uler-
tzen baikenuen bazela Argia zeramaten 
lagunen artean gizartearen irakurketa bat 
ezkerrekoa, ardura sozial zorrotza zuena”.

Militantzia urteak oroitzen ditu 70 eta 
80ko hamarkadak. “Iparraldeko ekono-
miaren sustatzea genuen ilusio, lana he-
rrian izan zedin, herri hau bere gazteriaz 
ez zedin huts. Eta bazen kultura biziaren 
lehengai zabal hori ere, bereziki Zube-
roan. Nekazaritzarena ere, dudarik gabe. 
Horiek ziren lantzen genituen gaiak”.

“Gogoan dut ez zela gaurko errazta-
sunik artikuluak ordenagailu batean zu-
zenki idazteko eta klixkako batez erre-
dakziorat bidaltzeko. Bide asko egin 
behar zuen orri bakarreko artikulu batek 
Zuberoatik Donostiako Bretxatik hurbi-
leko karrika hartarat heltzeko”, kontatu 
du, hain berea duen irribarre txikiaz. Es-
kerrik asko egindakoengatik eta xantza 
on bidean, Mikel. 

Aroztegitik Herriko Etxera
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t olosaldeko Atarian elkarrizketa 
dotorea egin diote Andres Etxebe-
rria Iztueta berastegiarrari eta gai 

ugari gozo bezain gordin goldatu ditu. 
Kazetariak zera galdetu dio artzain eta 
artisau jantziari: “Egoera honek zer go-
goeta sorrarazi dizu?”; eta bere eran-
tzunean, “uste izan dugu, mundu hone-
tan dotore bizi garela, atzera egiteko eta 
gauzak okertzeko aukerarik gabe biziko 
ginela... Ekonomia arazoa badator eta 
lehen sektorean lanik egin nahi ez duen 
gizartea eraiki dugu. Egoera honetan 
itzuliko al gara lurreko lanetara, asen-
tatuko al gara, egoera fantasma hauek 
utzita? Beheraxeago etorriko al gara, 
atzerapauso txiki bat eginda? Hauxe nire 
gogoeta”.

Permakulturaren sortzaileetako bat 
denak, Bill Mollisonek, datorren kapita-
lismoaren kolapsoaren ondorengo sun-
tsiketarako nola prestatu eta gaitu behar 
garen esan berri digu. Aholku batzuk 
eman ditu, gutako bakoitzak ahalik eta 
azkarren abian jar ditzagun. Ea bada.

Lurra lantzen hasi, baratzea ez ezik, 
oinarrizko laboreak (artoa, garia eta 
abar) eta zuhaitzak eta arbolak (fruta 
arbolak, zuretarakoak...).

Lurrarekin lotu. Zeurea ez bada, seni-
deren batena, auzokoa. Lurra lantzearen 
parte izan; hirian baino denbora gehiago 
igaro lurrean: erein, landatu, eraiki, hon-
dakinak berbizitu, natura osatu...

Trebetasun praktikoak landu: sukal-
dea, zurgintza, joskintza, tresneria kon-
ponketa, eta abar. Eta jakintza horiek 
partekatu.

Elkarri laguntzeko talde bat aurkitu, 
elkar zaintzeko eta oinarrizko premiak 
elkarrekin asetzeko: higiene produk-
tu naturalak, sendabelarrak, elikagaien 
eraldaketa.

Bizimodua erraztu, denbora eta es-

pazioa berreskuratuz. Dirurik gabe 
egin daitekeen guztiaz jabetu: arike-
tak, eskulanak, sozializazioa, lorazain-
tza...

Gero eta gehiago kontsumitzeko logi-
katik urrundu. Artisau produktu kalita-
tezkoak  eta ekoizle txikiek egindakoak 
lehenetsi. Trukea sustatu, eta balio afek-
tiboa saritu. 

Bertako haziak zaindu. 
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etorkIzuna sortzen
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PErmAkuLturArEN sortzAILEEtAko BAt dEN BILL moLLIsoNEk, dAtorrEN kAPItALIsmoArEN 
koLAPsoArEN ostEko suNtsIkEtArI AurrE EgItEko AhoLku hAuEk EmAN dItu.



2011n jaio zen Kiribilore Permakul-
tura proiektua, Euskal Herri mailan 
permakultura ezagutzera emateko 

eta landa nahiz hiri inguruetan bere era-
bilerak aplikatzeko helburuarekin. “Ne-
kazaritzaren arloan, hezkuntzarenean 
nahiz arlo sozialean interesa genuen 
hainbat lagun elkartu ginen, eta denbo-
rarekin proiektu hau forma hartzen joan 
zen”, azaldu du Pedro Ferrero Diez Kiri-
biloreko arduradunak. Permakulturaren 
zabalpenerako ari dira lanean geroztik, 
eta proiektu berriei haien laguntza es-
kaintzen diete permakulturako irizpi-
deen arabera eraiki ditzaten. 

perMakultura, MetodologIa gIsa
“Permakulturaz hitz egiten dugunean, 
bizi filosofia batez baino, diseinuez eta 
habitat jasangarriez ari gara gehiago 
hizketan. Jendeari proiektu eta bizitza 
jasangarriagoak sortzeko laguntza ema-
teaz”, dio Ferrerok. Eskola bat, ostatu 
bat, aisialdirako gune bat, baratze bat… 
espazio horietan guztietan aplika daitez-
ke permakulturan oinarritutako disei-
nuak Kiribiloreko lagunen arabera, eta 
horretan ari dira laguntza ematen.

Baina, zeintzuk dira proiektu horiek 
sortzeko permakulturaren oinarriak? 
Bada, oinarri etikoak eta jarrerari eta di-
seinuari dagozkionak banatzen dituzte 
Kiribiloren: oinarri etikoak lurraren eta 

pertsonen zaintzari eta baliabideen, den-
boraren eta diruaren banaketa justuari 
dagozkionak dira. Jarrerari lotutako oi-
narriek, berriz, proiektu bat diseinatzen 
duen pertsonaren begiradari egiten diote 
erreferentzia: “Begiratzeko modua oso 
garrantzitsua da, ulertzea proiektu bateko 
elementu batek sistema horretan funtzio 
bat baino gehiago bete ditzakeela”. Azke-
nik, diseinuari lotutako oinarriek, proiek-
tuko elementuen kokapenak hartzen ditu 
kontuan, energia aurrezteko, adibidez.

haur eta helduentzat taIlerrak
Permakultura ezagutzera eta praktika-
ra eramateko hainbat ekimen antolatzen 
dituzte Kiribiloretik. Irailean zehar, esate-
rako, bi tailer emanen dituzte Gasteiz on-
doan, elkarteak permakulturaren oinarriei 

jarraituz martxan jarri zuen etxaldean. 
Irailaren 26an, eta urriaren 3, 10 eta 17an 
helduentzako baratzeen leheneratzeari 
buruzko tailerra antolatu dute: lurraren 
analisia eta kromatografia, mikroorganis-
mo eta landareak, bio-ongarrien presta-
keta eta baratzea leheneratzeko diseinua 
landuko dute lau saio hauetan. 

Haurrekin eginen duten saioan, be-
rriz, permakulturara hurbiltzeko aukera 
izanen dute tailerreko parte-hartzaileek. 
Lurraren eta pertsonen zaintzari begi-
ra jarriko dira 5 eta 12 urte bitarteko 
haurrei zuzenduta antolatu duten eki-
menean irailaren 18an eta 25ean, eta 
urriaren 2an eta 9an. 

Ikastaro hauetan interesa duenak, ha-
rremanetan jar daiteke telefono zenbaki 
honetara deituta: 635 74 33 22. 
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kiribiLore
zure bIzItzako proIektuak 
perMakulturan oInarrItu 
nahI?
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Ba l i t e k e  a u r -
t e n g o a  i z a t e a 
Donostiako Zi-
nemaldiak aspal-
dian izan duen 
ediziorik bere-

ziena, COVID-19aren aurrean 
hartu beharreko segurtasun 
neurriek erabat baldintzatuta 
hasiko baita festibala: antola-
kuntzak artaziak sartu behar 
izan ditu programazioan eta 
iazko edizioarekin aldera-
tuta 159 emanaldi gutxiago 
izango dira 2020an –%23ko 
jaitsiera–, pelikula gutxia-
go programatuko dituzte 
–2019arekin konparatuta 
minus 65, %31ko murrizke-
ta– eta oro har birusak mar-
katutako edizioa izango da, 
aretoetan ere jende kopurua 
asko kontrolatuko baita, Kur-
saalean gehienez 600 lagun 
sartuz, denak derrigorrez 
maskara jantzita, emanaldien 
arteko desinfekzioak, zenba-
kidun sarrerak positiboen ja-
rraipena errazago egin ahal 
izateko, publikorik ez izarrak 

alfonbra gorritik pasatzen di-
renean... José Luis Rebordino-
sek zuzentzen duen taldeak 
uztailean baztertu zuen Zine-
maldia bertan behera uztea, 
baina baita aurtengoa ohiko 
edizioa izatea ere. Ez dago 
baldintzarik orain arte ezagu-
tu dugun zine jaialdia egiteko, 
pantaila handiak ezin dio biz-
karra eman inguruko klimari. 
Kalea maskarada distopikoa 
baldin bada, zine proiekzioak 
horren ispilu izango dira. 

Baina egoerak beldurrez-
ko pelikuletarako osagaiak 
eskaintzen baditu ere, badi-
rudi Zinemaldiak eta Elias 
Querejeta Zine Eskolak zirri-
kitu bat ireki nahi izan dutela 
gidoi katastrofistan, festiba-
laren iraganari begira jarriz. 
Irailaren hasieran EHUren 
Udako Ikastaroa antolatu 
zuten, Zine-jaialdiei buruzko 
begirada kritikoak izenburu-
pean; eta hil honen 9an inau-
guratu da Gasteizko Artium 
museoan –zeina murrizketen 
eta kaleratzeen erruz lan-ga-

1977 
egarri 
egunak
zinemaldian

  gorka bereZiartua mitxeleNa

irailaren 18tik 26ra bitartean egingo 
da aurtengo donostiako nazioarteko 
zinemaldiaren 68. edizioa, eta 
koronabirusak erabat markatuta etorriko 
da. baina azken urteetan barrura begira 
ere jarri da zinemaldia: elias querejeta 
zine eskolarekin batera bere artxiboa 
ikertzen hasi eta memoria kolektibotik 
ezabatuta geratu diren edizioak agertzen 
hasi dira. 1977koa, adibidez. berriki 
Gasteizko artium museoan inauguratu 
den erakusketa batek Frankismo-osteko 
lehen festibala nolakoa izan zen 
irudikatzen laguntzen du: aurreko jaialdi 
ereduarekin apurketa erradikala 
bilatu zuten orduko antolatzaileek eta 
zinemaldia pelikula iraultzaile baten saio 
jarraitua bihurtu zen zenbait urtez.  
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AUZoAk EtA HErriAk 
ZiNEmAlDirA.  
1977ko edizioaren apustu 
erradikalenetako bat "Auzoak 
eta herriak" saila izan zen, 
zinemaldia deszentralizatu 
eta langile auzoetaraino 
eraman baitzuen. ordura 
arte ez bezalako jendea hasi 
zen agertzen zinemaldiko 
publikoan.

zineMaLdiko aLdizkaria
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tazka handi samarrean murgilduta da-
goen– Zinemaldiak 24 edizio izan ditu: 
ez dugu gogoko erakusketa. Azken ho-
nen izenburuak 1977ko Zinemaldiko 
aldizkarian agertutako esaldi bati egi-
ten dio erreferentzia, izan ere, duela 
43 urte, kalean birusen ordez ukabil 
itsutuak, gas potoak, zer eskatzen du 
herriak, haustura ala erreforma ezta-
baidak bolbora bezala zebiltzanean, 
Donostiako Zinemaldiak ere utzi egin 
zuen ordura arte Francoren erregimen 
faxistaren hegalpean egindako bidea, 
bide berri eta ezohikoak hartuz. 

Pablo La Parra ikerlari eta zine esko-
lako irakaslea izan da aipatutako bi egi-
tasmoen bultzatzaile nagusia eta, bere 
gidaritzapean, Zinemaldiaren artxibotik 
berreskuratu dira ahaztu samar geratu 
diren historiak, pentsarazten dutenak 
irailean Gipuzkoako hiriburuak zinema-
rekin izaten duen zita iritsi zela beste 
zerbait izatera, orain ezagutzen duguna 
ez bezalako zerbait, herritarren parte 
hartze handiagoa zeukana, garaiko ezta-
baida politiko eta sozialen pultsua hartu 
zuena, hiriko auzoekin eta inguruetako 
herriekin konexio handiagoak bilatu zi-
tuena eta, noski, deserosoagoa bihur-
tu zena orduko botere politiko eta eko-
nomikoentzat. Atzera begirako ariketa 
kritiko horrek garrantzia izan dezake 
orain, kultura pandemiaren albo-kalteen 
zerrendaren goialdean agertzen ari de-
nean, sektoreak etorkizunari beldurrez 
begiratzen dion unean. Beharbada Kris-
tin Ross historialariak 219. Larrun aldiz-
karian planteatutakoa berreskuratzeko 
unea da Zinemaldiarentzat ere: zer ira-
gani begiratu, nolako etorkizuna ima-
jinatzeko. Eta alde horretatik ez dago 
zalantzarik, 1977ko edizioak bestelako 
etorkizun batzuen posibilitateak erakus-
ten ditu hemendik aurrera antolatuko 
diren Zinemaldientzat. 

festIbal frankIstatIk  
herrIaren zIneMaldIra
Donostiako Zinemaldia 1953. urtean 
sortu zen, alegia, gaur egungo Europako 
zine-jaialdi garrantzitsuenen hamarka-
da berean –Venezia, Cannes, Berlin, Lo-
carno–. Ez da kasualitatea: Gerra Hotz 
betean, zine jaialdi bat “diplomazia kul-
turaleko aparatu konplexua zen”, dio La 
Parrak Artiumeko erakusketari testuin-
gurua emanez idatzi duen artikuluan. 
Adibidez, filmak estatu bakoitzeko en-
baxadek edo zinema institutu ofizia-
lek aukeratzen zituzten; eta festibalak, 
nolabait, zinemaren “Joko Olinpiko” 

modura pentsatzen ziren. Donostiako 
festibalak, gainera, Francoren erregi-
men faxistarentzat nazioarteko ones-
pena bilatzeko tresna izan nahi zuen. 
Esan liteke produktu arrakastatsua izan 
zela, sortu eta lau urtera FIAPFek (Na-
zioarteko Film Ekoizleen Elkarteen Fe-
derazioa) goi mailako kategoria eman 
baitzion. 

Gero, hurrengo hamarkadaren amaie-
ran, iceberg geopolitiko hori apurka 
kraskatuko zuten 68ko maiatzak eta 
haren ostean hasitako borroka-zikloak, 
Europako zine-jaialdietan ere arrasto 
sakonak utziz –irakurri Cannes, Berlin 
eta Veneziako festibalen eraldaketari 
buruzko koadroa erreportaje honetan–. 
Donostiako festibalak, ordea, erregimen 
frankistaren atzaparretan jarraitu zuen 
Miguel de Echarriren gidaritzapean, bai-
ta seinale guztiek aldaketaren beharra 
erakusten zutenean ere. 

1975: Suediako Zinematografia Ins-
titutuaren zuzendari Harry Scheinek 
telegrama bidez Donostiako festibala-
ri iragarri dio pelikula suediar guztiak 
erretiratuko dituztela urte hartako edi-
ziotik, Garmendia eta Otaegi ETA poli-
tiko-militarreko kideen aurkako herio-
tza-zigorrengatik. De Echarrik erabakia 
irentsi beharko du, baina erantzungo 
dio onartezina dela “herri honetako bar-
ne-arazoetan” muturra sartzea. 

1976: irailaren 8an Guardia Zibi-
lak Josu Zabala tiroz hilko du Honda-
rribian. Krimenari erantzunez sutan 
jarriko da Euskal Herri erdia. Garrak 
Donostian. Hastear den festibala ber-
tan behera uzteko eskatzen dute, baina 
de Echarrik berean jarraituko du. Eta 
gertatuko dena gertatuko da: Luchino 
Viscontiren L’Innocente filmarekin ha-
siko da jaialdia edo, nondik begiratzen 
zaion, minutu batzuk lehenago Victoria 
Eugenia antzokiaren atarian poliziak 
egingo du inaugurazio ekitaldia, zakur 
gosetien hortzak estuturik, ezker-es-
kuin borra-kolpeka, tiroka, manifes-
tariak eta zinemara zihoazen aginta-
riak bereizi gabe. Egoeraz nazka-nazka 
eginda dauden gazte militanteak no-
nahi agertzen dira, baita festibalaren 
nazioarteko epaimahaia afaltzen ari 
den jatetxean ere, dena hankaz gora bo-
taz. Eta errematerako, greba orokorra 
Zabalaren doluz. Herriak ez du barkatu-
ko, hiri osoa poliziaz josita; disimulatu 
nahi du festibalak, esan nahi du hemen 
ez dela ezer pasatzen, eta lortuko du 
nola edo hala urte hartako edizioa bu-
katzea, baina dena aldatu nahi dutenen 
bultzada hainbesterainokoa da, urte 
hura amaitzerako Donostiako festiba-
laren kudeaketa eskuz aldatuko dela: 
Madrilgo Informazio eta Turismo Mi-
nisterioak euskal administrazioen esku 
utziko du.

1977: aldaketa sakonak Zinemal-
diaren antolakuntza-batzordean, non 
agertuko diren, industriako eta admi-
nistrazio publikoetako kideez gain, herri 
mugimenduetako ordezkariak, artisten 
elkarteetakoak, zineklubetakoak eta, ba-
tez ere, auzo elkarteetakoak. Aldaketak: 
euskara agertzen hasiko da Zinemaldi-
ko karteletan eta aldizkarietan, gaztela-
niak hegemoniko izaten jarraituko badu 
ere. Aldaketa gehiago: erbesteratutako 
zinegileak Donostiara itzultzen hasiko 
dira –Luis Buñuel, Antxon Ezeiza, Luis 
Alcoriza–, eta ohorez hartuko ditu jaial-
di berrituak. Aldaketak, noski, progra-
mazioan, egarri egunak direlako, egarri 
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bernardo bertolucci 
intxaurrondon? 

"auzoak eta herriak" 
izeneko sailari 

esker, zinemaldia 
deszentralizatu eta 
langile-auzoetara 

iritsi zen

1976ko zinemaldiak 
ozta-ozta lortu zuen 

amaitzea, klima 
politiko eta sozial 
beroaren erdian. 

Festibalaren azken 
edizio frankista izan 

zela esan liteke
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orDUrA ArtE EZiNEZkoAk ZirEN EsZENAk. antxon ezeiza 1977ko zinemaldian itzuli zen erbestetik beste zenbait zinegile bezala. Goiko argazkian, 
Mina, viento de libertad filmaren emanaldi osteko solasaldian agertzen da –urte bat lehenago irudi hori ezinezkoa litzateke–. beheko argazkiko erdigunean 
berriz, Laura betti aktorea ikus daiteke, bernardo bertolucci zuzendariaren Novecento intxaurrondo auzoan proiektatu ondoren. 
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egunak Zinemaldian, urtetan diktadu-
rak lapurtutako askatasunak berresku-
ratu nahi dira, denak batera, pantailan 
erakutsiz Venezuelako torturak Aljeria 
kolonizatua Euskal Herriko salbuespen 
egoera Federico García Lorca Juan Pare-
des Manot Txiki-ren azken hitzak Eusko 
Gudariak gara Euskadi askatzeko; eta 
argiak pizten direnean ere, dena da dife-
rente: “Bazirudien Zinemaldiko edozein 
bilkurak posizio-hartze borrokalarietara 
zeramala”, esplikatu du La Parrak. 

Bor-bor horretan, “Auzoak eta he-
rriak” saila ere sortuko da, ikerlariaren 
arabera “festibal demokratiko berria-
ren ekimen erradikalenetako bat”. Auzo 
elkarteek bultzatu dute eta Zinemaldia 
deszentralizatzen lagunduko du, peliku-
len proiekzioak langile klaseko auzoeta-
ra eramanez, baita Euskal Herri osoko 
herrietara ere. Moketa gorria, areto no-
blea eta soineko elegantea besterik eza-
gutzen ez duen festibalak, urte batetik 

bestera Intxaurrondo auzora eramango 
ditu Bernardo Bertolucci zuzendaria eta 
Laura Betti aktorea Novecento aurkezte-
ra. Zinemaldiak gainezka egin du, ez da 
kabitzen pelikulak ikusten ziren ohiko 
lekuetan, publikoz bete-beteta daude 
Don Boscon antolatutako emanaldiak; 
gainezka egin du, beste ezeren gainetik, 
kontzeptualki. La Parrak azaldu du, urte 
hartara arte proiekzioek inoiz ez zutela 
publikoaren solasaldirik aurreikusten, 
zineklubetatik zetozen antolakuntza
-batzordeko kide berriek ekarri zutela 
praktika hori, eta “Auzoak eta herriak” 
sailaren eskutik, lortu zutela Zinemal-
dira ekartzea eraldaketa betean bizi zen 
gizartearen ahots-polifonia. 

Iraultza eta kontraIraultza
Dibertsitate hori ez da tranpa gisa uler-
tzen bestelako mundua nahi dutenak 
indartsu dabiltzanean, ikusi bestela 
1977ko edizio apurtzailearen ondoren 

Zinemaldiaren hurrengo urteetan zer 
nolako gaiek hartuko duten protagonis-
moa, hamarkadari forma eman zioten 
langile borrokatik, nazio askapenetik eta 
antifrankismotik harago: 1978an ema-
kumeek egindako zinemari eskainitako 
sail independentea bultzatu zuen Do-
nostiako Emakumeen Asanbladak –bes-
teak beste, Věra Chytilová, Cecilia Barto-
lomé, Vivian Ostrovsky, Larisa Shepitko 
edo Agnès Varda ekarri zituzten Donos-
tiara–; 1979an berriz, poliziak Errente-
rian Francis trabestia tiroz hil eta gutxi-
ra, eta zenbaitek “euskal Stonewall” gisa 
deskribatu dituzten protesten ondoren, 
Zinemaldiko “Auzoak eta herriak” sailak 
Euskal Herriko Gay Aske Mugimendua 
(EHGAM) gonbidatu zuen LGTB kolek-
tiboaren borrokarekin lotutako filmak 
aukeratu eta aurkeztera, sortzen ari zen 
subjektu politiko berri bati publiko zabal 
baten aurrean agertzeko posibilitatea 
eskainiz. Edozerk zirudien posible, Fran-
coren erregimenak nazioartean puntuak 
irabazteko sortu zen festibala azpikoz 
gora zegoen.

Esan liteke 1980an hasi zela festibal 
gorri horren aurkako kontrairaultza, 
FIAPFek –gogoratu: frankismoan Do-
nostiako jaialdia goraino aupatu zuen 
erakundeak– Zinemaldiari kategoria na-
gusia kendu zionean, segur aski zigor 
gisa, sortzen ari zen jaialdi mota ez zela-
ko errentagarria AEBetako estudio han-
dientzat. Lehenagotik sumatzen ziren 
ildo berriaren aurkako ekintzak ordea: 
77an bertan, United Artists ekoiztetxeak 
ez zuen baimenik eman Pier Paolo Paso-
liniren Salò o le 120 giornate di Sodoma 
Donostian proiektatzeko zuzendari ita-

80ko hamarkadan 
psoeren espainiako 

Gobernuaren 
eskutik etorri 

zen zinemaldiko 
"kontrairaultza", 
diego Galánen 

zuzendaritzapean

ArtXiBoA HiZkEtAN JArtZEN. pablo La parra ikerlari eta elias querejeta zine eskolako irakasleak 
gidatzen du "zinemaldia 70" proiektua, donostiako festibalaren historia berreskuratzeko eta 
testuingurua emateko bokazioa daukan egitasmoa. 
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liarrari eskainitako atzera-begirakoan. 
AEBetako major-aren aurkako manifes-
tua sinatu zuten zinemaren eta kultura-
ren munduko hainbat figurak –besteak 
beste Jean-Paul Sartrek–, susmatzen zu-
telako film horren proiekzioa ez baimen-
tzearen atzean zine-industria handiaren 
haserrea zegoela, Donostiako zita ezke-
rrerantz politizatzen ari zelako. 

Noiz amaitu zen erabat espiritu berri-
tzaile hura? La Parrak esan duenez, fes-
tibalaren historia berraztertzen ari den 
“Zinemaldia 70” proiektua lantzen ari 
den hipotesia da Diego Galán zuzendari 
karguan jarri zutenean hasi zela gauza-
tzen Donostiako zitaren “normaltasun 
berria” –gaur egungo hitzekin esateko–. 
Felipe González buru zuen Espainiako 
Gobernuarekin eta, zehazki, Zinema-
tografia zuzendari orokorra zen Pilar 
Mirórekin ongi konektatuta, “ordenara 
itzulera” izan zen Galánen agintaldia. 
Misioa argi zegoen: berriz ere FIAPFen 
kategoria gorena lortzea. Eta horren 
prezioa izan zen 77tik aurrerako eralda-
keta askorekin rewind botoia sakatzea: 
“Auzoak eta herriak” saila desagerrarazi 
zuten, baita beste berrikuntza erradikal 
asko urardotu ere. 1985ean berresku-
ratu zuen bost urte lehenago galdutako 
kategoria. Geroztik Zinemaldia aldatu 
da, noski, baina inoiz ez hainbeste, hain 
azkar, hain sakonki. 

77ko espiritu hartatik zerbaitek iraun 
ote duen galdetuta, La Parrak dio bere 
ustez “marka batzuk” geratu direla: zi-
negileekin hitz egiteko aukera ematen 
duten foroak badira oraindik Donostian 
eta Zinemaldiaren berezitasunetako bat 
da publikoak ere ikus ditzakeela estrei-
naldiak –beste jaialdi batzuetan pren-
tsarentzat eta industriako kideentzat 
erreserbatuta dago pribilegio hori–. Zu-
zendari berriekiko interesa ere 1970eko 
hamarkadaren bigarren erdian garatu 
zen eta, beste gradu batean bada ere, 
77tik aurrera sorturiko sail berrien za-
pore bat badauka oraindik Zabaltegi-Ta-
bakalera sekzioak. Iraganeko dokumen-
tuek sorpresak ere gordetzen dituzte: 
iazko edizioan berritasun gisa iragarri 
zuten Zinemaldiak haurtzaindegi zerbi-
tzua eskainiko zuela, umeen zaintza be-
ren kargu duten pertsonek –gehienetan 
emakumeek– festibala errazago jarraitu 
ahal izateko. “Berrikuntza gisa iragarri 
zen, baina ez: Donostiako Emakumeen 
Asanbladak zerbitzu hori antolatua zuen 
70etan”, azaldu du. Ongi irakurtzen as-
matuz gero, artxibo bat etorkizunez kar-
gaturiko arma izan daiteke. 

1968ko maiatza, Cannes: urte 
hartako zine jaialdia hasi eta 
hiru egunera, hilaren 13an, 
ikasleek festibala hartuko dute. 

Manifestazioek bultzatuta proiekzio 
asko bertan behera geratuko dira eta 
zinegileek ere beren ekarpena egin 
nahi izango diote borrokari. Hainbat 
zuzendarik –Jean-Luc Godard, Roman 
Polanski, Fançois Truffaut edo Louis 
Malle, besteak beste– jaialdia bertan 
behera uzteko eskatuko dute atxilo-
tutako ikasle eta langileekin elkarta-
sunez. Giroa nahasita dabil Frantziako 
Estatuko zeluloidearen munduan bes-
tela ere, André Malraux Kultura minis-
troak Zinemateka frantseseko zuzen-
dari Henri Langlois kargutik kendu 
du eta erabakiak animoak berotu ditu. 
 Giro zalapartatsu horren erdian 
jaialdiak aurrera segi nahi du, baina 
antolatzaileen erabakiaren kontra 
Louis Mallek, Monica Vittik eta Roman 
Polanskik epaimahaia utziko dute eta 
beste zuzendari batzuek –Alain Res-
nais, Carlos Saura eta Milos Formanek, 
besteak beste– euren pelikulak atera-
ko dituzte lehiaketatik. Maiatzaren 
19an, azkenik, jaialdia bertan behera 
geratuko da. Ez hori bakarrik: edizio 
hartako istiluen fruitua da 1969tik 
Cannesen antolatzen den Zuzenda-
rien Hamabostaldia, festibal ofiziala-
ren paraleloan sortua eta hasieratik 
edozein zentsura edo presio politiko-
ren aurka zegoela adierazi zuena. 
 Frantzipar horrek Europako beste 
zine jaialdietan ere joko du hurrengo 
urteetan. Adibidez, Veneziako Mostrak 
1969tik 1972ra bitartean ez du saririk 
banatuko eta autokritika prozesu sa-
kona abiatuko du. Italiako zinegileek 
boikotatu egin zuten jaialdia 1972an 
eta 73an, zinema italiarraren jardunal-
diak antolatuz, oso jendetsuak publiko 
aldetik eta oso erradikalak politikoki. 
Protestarako arrazoiak ez ziren falta. 
Nagusienetako bat, 1968tik behin eta 
berriz errepikatua, zera zen: Mostrak ez 

zituela barne-estatutuak aldatu Benito 
Mussoliniren erregimen faxista betean 
sortu zen garaitik. Giro erdi-iraultzai-
lean, 1973an aldatu zituzten azkenik, 
eta horri esker, Veneziako festibala –
baita Arte Biurtekoa ere–, beste modu 
batera pentsatzeko ateak zabaldu ziren, 
objektu artistikoen salerosketarako bai-
no, une hartako egoera politikoari eran-
tzuten saiatzeko –Txileko estatu-kolpea, 
Soviet Batasuneko disidenteak...–.
 Berlinaleren kasuan, 1970. urtea 
izango da inflexio-puntua. Michael 
Verhoevenen OK pelikula lehiaketatik 
kanpo uztearen alde egingo du epai-
mahai ofizialak, filma oso kritikoa ze-
lako AEBetako armadarekin eta Viet-
namen egin zuten esku-hartzearekin. 
Zentsuraren aurkako protestak bereha-
la hasiko dira, jaialdia bertan behera ge-
ratzeraino. Eta Cannesen edo Venezian 
bezala, festibala planteamendu zinema-
tografiko eta politiko arriskatuagoen 
bidez birpentsatzeko prozesua hasiko 
da, zeinean pisu handia izango duten 
1963tik Berlinen filmak programatzen 
ari zen Zinemateka Alemaniarraren La-
gunak taldeak: kolektibo horrek 70eko 
krisiaren ondoren Berlinaleko lehiake-
ta ofizialaren paraleloan funtzionatuko 
duen ekimena jarriko du abian: Forum.
 Aurrekari horiek ikusita, La Pa-
rrak uste du Donostiako Zinemal-
dian 1977an gertatutakoa “despla-
zatutako 68 bat” balitz bezala ulertu 
behar dela. Beste gauza asko bezala, 
Europako haize berriak berandu iri-
tsi ziren hona, Francoren erregime-
nak atzerapen-mekanismo gisa fun-
tzionatu zuen eztabaida politiko eta 
kulturalentzat. Beharbada berandu 
ibiltzearen kontzientzia horrek lagun 
dezake ulertzen zergatik ekin zioten 
Zinemaldia eraldatu nahi izan zute-
nek urte haietan hainbesteko grinare-
kin, atzerriko bisitariak harritzeraino, 
baita orain, artxiboa hitz egiten hasi 
denean, garai hura bizi izan ez zuten 
pertsonak ere. 

Cannes, Venezia eta  
Berlin 1968tik aurrera;  
Donostia ia hamarkada 
bat geroago
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 liburua

Liburua hasi bezain pronto per-
tsonaia bakarraren barne bidaian 
murgilduko gara. Testu eta irudiz 

osatutako bidaia zirraragarri eta ira-
dokitzailean. Lurra galdua, gorputzetik 
erauzia eta hutsera etorritako pertso-
naia aurkezten zaigu hasierako orrietan. 
Bizi-arnasarik ere ez duena. Irudietan, 
gona jantzita, zapata takoidunak soi-
nean, ezpain gorridun emakume bat ikus 
dezakegu. Estu. Itota.

Hankez gabetzen da lehenengo, eta 
mugikortasuna mugatuko zaio. Arropaz 
ere gabetzen da. Eta biluzik, sustraiak 
hazten zaizkio oinetatik. Bere buruaz ga-
betzen da azkenean, itotzen duten pen-
tsamenduez gabetuz. 

Ezagutzen duen munduko leihoa itxita 
irekitzen zaio unibertsorako atea; ikus-
mena, usaimena, ahotsa, plazera eta gor-

putza berreskuratzen ditu. Odola isur-
tzen du bizi berri batera erditzeko. Eta 
emakume burugabe izateari uzten dio 
emakume burujabe izateko. Anarik bere 
buruaz beste bat egitea kantatuko luke. 

Hainbat ahalduntze prozesu gogoratu 
dut liburua irakurri bitartean. Hasierako 
itolarria, gelditu eta galduta sentitzea-
ren mina ondoren, eta aldaketa gerta-
tzen deneko askatasun sentsazioa. Libu-
ruaren estruktura zirkularra da, ordea. 
Etxea den gorputzean hasi eta etxea den 
gorputzean amaitzen da istorioa, nahiz 
eta hau bizi duen emakumea aldatu den.

Estilo poetiko eta fina darabilte idaz-
leak eta irudigileak. Testua goxoa eta 
sakona da. Hotsen errepikapen etenga-
beak indarra eta irrika sorrarazi dizkit 
eta ispilu aurrean ahozgora irakurtzen 
aritu naiz, daitort. Erritmo propiodun 

testua da, pausak errespetatuz iraku-
rri beharrekoa. Irudiak sinbologiaz be-
terik daude, soilak izan arren esanahiz 
beteak. Koloreen erabilera ere berezia 
da: hasierako gorria iluntzen hasten da 
marroixka bihurtu eta ondorengo bel-
tzera iritsi arte. Bukaera aldera soilik 
aurkituko dugu orri zuria eta arnasa. 
Testuak eta irudiak bata bestea ontzen 
dute oreka perfektuaren dantza dotorea 
eginez. Ondo eusten dute elkar akroba-
zia eta malgutasun adierazpenak egiten 
dituenean besteak. 

Clarissa Pinkola Estés-en Women Who 
Run With the Wolves liburuak erakutsi 
omen dio etxerako bidea Antxiñe Men-
dizabali. Nire gorputzera bide bat eraku-
tsi dit liburuak niri. Opari aparta, beste 
norbaiti edo geure buruari egiteko mo-
dukoa. 

Emakume burujabea

EMakuME 
burugabEa
antxinE MEndizabal 
ilustrazioak: iraia okina
eLkar, 2018

  aiNhoa aldaZabal gallastegui
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 musika

Kanta politak eta hunkigarriak en-
tzun daitezke Aguxtin Alkhaten 
lan berrian. Hitzak, melodiak, mol-

daketak eta xehetasun guztiak arretaz 
zaindu ditu, eta disko ederra egin du.

Abesteko eta kantak egiteko modu be-
rezia du Alkhatek, berea, eta pop, rock, 
folk eta blues kutsuko doinuekin osatu 
ditu bere disko berriko kantak. Batzuk 
biziak dira, beste batzuk lasaiak, baina 
denek intentsitatea eta grina transmiti-
tzen dute.

Izenburuak berak dioen bezala, hu-
tsetik kemena atera baitaiteke. Horre-
la, bere bizipenetan oinarrituta, bere 
egoera pertsonaletik abiatuta sortu 
ditu diskoko kantak. Hain zuzen ere, 
harentzat samurrak izan ez diren ga-
raietan, bere bakardadean, kantak egi-
tea izan du gogoaren beheraldia gain-

ditzeko terapia, gauza onak aurkitzen 
saiatzeko, zerbait berria eta hobea sor-
tzen ahalegintzeko.

Oroitzapenetatik ikasi eta aurrera 
begiratu. “Diskoa minaren ondorengo 
biziberritze bat da, zauriak erabat sen-
daturik indartsu iristen den ahots bat”, 
egilearen hitzetan.

Kantetan iluntasuna antzeman daite-
keen arren, itxaropenezko mezu bat ere 
sumatzen da, itxaropenaren bilaketa. 
Garairik ilunenetan ere beti ikus baitai-
tezke argi izpi batzuk, diskoari izenbu-
rua ematen dion kantan dioen bezala: 
“Ilunpe uneetan, doinu bat entzun du, 
gauaren atean argia ikusi du ta haruntz 
joan nahi du”.

Nafarroa Behereko Armendaritze he-
rrikoa da Alkhat. Bakarlari gisa hasi au-
rretik, Inhala folk taldean aritzen zen. 

Aguxtin Alkhat bezala, Hutsaren hatsa 
lana kaleratu aurretik hiru disko hauek 
egin ditu: Ihes Egin (2013, Usopop), El-
kar Estudioa Sesioak (2014, Elkar) eta 
Haizeen Meneko (2015, Elkar).

Hutsaren hatsa bere kabuz argitara-
tu du, eta horretarako Hutsaren hatsa 
zigilua sortu du. CD eta LP batez osatu-
rik dago, beraz, kantak bi euskarrietan 
entzun daitezke, digitalean eta biniloan. 
Aguxtin Alkhatek berak sortu ditu doi-
nuak eta hitzak, eta diskoa osatzeko ha-
rekin aritu direnen lana ere aipagarria 
da: Julien Labat (gitarrak), Xan Bidegain 
(baxua), Pierre Sangla (bateria eta tekla-
tuak), Kamila Zubeldia (ahotsak), Kiki 
Graciet (aho-soinua), Johannes Buff eta 
Iñigo Irazoki (grabazioa eta nahaske-
tak), Jonan Ordorika (masterizazioa) eta 
Klara Alberdi (azala). 

Itxaropenaren bila

  joxi ubeda goikoetxea

hutsarEn hatsa
aguxtin alkhat
Hutsaren Hatsa, 2020
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Udaren bukaera iskinaren bueltan 
zela eskaini zuen Burutik talde 
gazteak kontzertua Iruñeko biho-

tzean. Alde Zaharreko Konpainia plaza 
lepo. 150 aulki eta ingurua gerriraino 
heltzen diren hesi urdinez inguratuta. 
Kontzertua hesien barnetik eta eserita 
ikusteko egin dugu ahalegina, baina nire 
aurrekoak hartu du azkeneko eserlekua. 
150 lagun eserita, beste horrenbeste (gu-
txienez) edukiera kontrolatzeko jarritako 
hesietatik kanpo.

Zortzi abesti labetik atera berritan ha-
rrapatu zuen konfinamenduak boskotea 
eta hau zuten diskoaren aurkezpen kon-
tzertua. Gogoa eta ilusioa nabarmenak 
ziren, taldekideen zein publikoaren par-
tetik. Puntual hasi dira Asier, Mikel, Jokin 
eta Luar lau ahotsetan, a capella. Atzean 
zuten prest dagoeneko Iranzu, baterian.

Pare bat gitarra, eskusoinua, baxua 
eta bateria dira lau ahotsen laguntzaile. 

Rocka egiten dute, rock berezia. Forma-
zio arruntari eskusoinua gehituta igo-
tzen dira eszenatokira edo, agian beste 
instrumentu denak dira eskusoinuari 
gehitzen zaizkionak. Asierrek instru-
mentuarekin duen abileziak ez du inor 
axolagabe uzten. Talde honek badu zer-
bait besteengandik bereizten duena: 
harmonia jokoak. Inork espero ez dituen 
harmonien eta modulazioen zale dira 
bost gazteak eta bere aletxo hori ere ja-
rri diote kontzertua ireki duen Laboaren 
bertsioari.

Diskoa aurkeztera zetozen, baina kon-
finamenduan konposaturiko kanta berri 
bat ere eskaini zuten. Baita Berri Txarrak, 
Ken Zazpi eta Skabidean taldeen ber-
tsioak egiteko tartea hartu ere. Benetako 
bertsioak eta ez cover-ak, hau da, kantak 
haien terrenora eramanaz. Arriskatu egi-
ten dute ahotsekin eta horrek ematen 
die plusa, bi, hiru edo lau ahotsetan kan-

tatzen dutela, izugarri ongi enpastatzen 
dituzte denak.

Erraztasunez aritzen dira publikoaren 
aitzinean, baita bakoitza bere tresnarekin 
ere. Urduritasunaren ondorioz eginiko 
akatsak eta esperientzia ezaren kontrol 
falta nimiñoak izan dira, normala den be-
zala. Baina zailenaz, ikasi ezin denaz da-
toz beteta: gogotsu, lanerako prest, pro-
posamen berriekin eta kalitatez. 

Botoa emateko adina justu-justu duten 
arren, oholtza gaina nahikoa dute bost 
kideek indarrez eta dotore salatu beha-
rreko guztia salatzeko. 45 minutuak la-
bur eta bozgorailuak txiki geratu zaizkie 
gaurkoan. Harrera ederra egin dio hiriak 
taldeari, ez zuten gutxiago merezi.

Ezin sanoago dator Burutik lagunok, 
eta COVID-19 garaian bagara ere, nik ez 
nieke pista galduko. Txoritxo batek esan 
dit dataren bat finkatua dutela jada… 
Euskal Herria, prest? 

Burutik sano
 amets araNgureN      aNder Feligreras
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Bertso-zopa

Gurutzegrama ebaZpeNak

EzkEr-Eskuin:

1. baleuka. | ubeldura. 2. alajaina! 3. zezen 
zikiratu. | korrokoi. 4. Hainbat hegaztik buru 
gainean duten konkor haragitsu. | rutenioaren 
ikurra. 5. … egin, erabat ase. | Hagoan, orekan. 
6. objektu baten kokapena kalkulatzeko tresna. | 

ardi hitz-elkarketan. 7. sortalde. 8. trebe, 
abil. | arrazoia, zergatia.

goitik bEhEra:

1. Nafarroa Behereko udalerria 
(Argazkian). 2. albo, aldamen. 3. adina, 
bezainbat. | oihu, hots. 4. interjekzioa. | 
doan egiten dena. 5. arantza.6. Madari. 
| zerez atzizkia. 7. zerga ezaguna. | kalika 
jokoko makila. 8. ura eta ardo beltzez 
eginiko edari freskagarri. 9. Greba. 

irailean egutegia
zabaldu gendualarik

bi ____markau genduzan morez
bat be ez___________.
Hondarribira ta iorretara
________joan ginalarik

batetik ere ez gendun alde
malkoari eutsi barik

baina batean pozez izan da
ta bestean_________. (bis)

Hondarribian alde ta_____
mugitzen baitzan haizea

egun _______ta bi alarde
ta biek nahi jarraitzea

kale izkinetan emakumeak
eta elkar epaitzea

plastiko beltzak atera eta
parekoak________

gizonezkoekin nahikoa ez ta
geure ______etsaitzea. (bis)

eta sanmigel egunez hemen
______geunduen adi-adi
emozinoa igertzen jakon

plaza bueltan jendeari
neskak lehenengoz dantzari-dantzan

kriskitinekin saltari
nahiz aurten _____jarri deutsagun

danok__________
hainbat arinen itxi deiola

salbuespen________. (bis)
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Osatu Miren Amurizak 2018an Iurretan botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, 
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Sentimentu asko dauzkat nerekin. 
Gaia: Irailean bi zita, bata Hondarribian eta bestea Iurretan.
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esker-eskuiN: 1. BALu, uBEL, 
2. ALAfEdE, 3. IdI, LAzuN, 4. 
gANdor, ru, 5. ok, orEkAz, 
6. rAdAr, Art, 7. EkIALdE, 8. 
IAIo, zIoA.  
goitik behera: 1. BAIgorrI, 
2. ALdAkA, 3. LAIN, dEI, 4. uf, 
doAko, 5. ELorrI, 6. udArE, 
Az, 7. BEz, kALI, 8. urArdo, 9. 
LANuztEA.
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Esaten da gaur egungo gazteek ez 
dutela euskal kultura ezagutzen. 
Ados al zaude?
Beti aipatzen da transmisioaren 
garrantzia, eta aipatzen da hedabi-
deen lana edo kultur eragileena, bai-
na hezkuntzaz ez da hainbeste hitz 
egiten. Iratxe Retolazak eta Amaia 
Serranok lan bat egin zuten: haiek 
irakasle izango diren horien irakas-
le dira. Eta ziotenez, irakasle izango 
diren horiek  –eta askotan, kultura-
rekin lotura zuzena izango dutenak–, 
unibertsitatera iristean ez dakite 
ia ezer euskal kulturaz. Iaz, Azpei-
tian, jardunaldi batzuk egin ziren, 
eta gonbidatu gintuzten, Musikariak 
Ikastetxeetan programa aurkezteko.

Zergatik?
Kezka berdinarekin lotuta dagoela-
ko. Duela hiru bat urte, euskal mu-
sika hezkuntzan sustatzeko ikastaro 
batean, ondorio bat atera zen: zer-
gatik ez ikasleak musikariekin ha-
rremanetan jarri? Orduan antolatu 
genuen programa, arrakasta handiz. 
Iruñerrian D ereduan ikasten duen 

gazte batek –eta ez dago alde han-
dirik Iruñea, Donostia, Gasteiz eta 
Bilboren artean–, 18 urterekin, zer 
ezagutzen du? Euskal kulturarekin 
harremana badu, batez ere musika-
rekin izango du: maite du, konpar-
titzen du, joaten da kontzertuetara. 
Esan genuen: goazen ezagutzen di-
tuzten artistak haiengana eramatera.

Hor omen dago programaren 
arrakastaren giltza.  
Hezkuntzak ezagutza eman behar du, 
baina azala, sentsazioa eta esperientzia 
ere eman behar ditu. Noski, egon behar 
dira edukia eta ebaluazioa, baina bes-
tea ere bai. Euskal kulturak eta euska-
rak irabazteko duten espazioa hori da, 
esperientziarena. Euskarak oso zaila 
du ingeles edo espainiar musikarekin 
lehiatzea, ez bada sentimenduen eta 
esperientziaren bidez. Hemengo gaiez 
ari dira hemengo musikariak, idazleak, 
bertsolariak. Hori da engantxatzeko 
modua. Lortzen bada gazte horrek es-
perientziaren bidez lotura bat sortzea, 
bihurtuko da kontsumitzaile, eta akaso 
sortzaile ere bai.

kazEtaritzatik 
hEzkuntzara, Eta bEti 

ikastEn
“altsasun jaio, irunen hazi eta iruñean 
bizi den baina inongoa ez den pertsona 
naiz. Historia ikasi, kazetaritzan lan egin 
eta orain hezkuntzan dabilena. Hobeto 
idaztea gustatuko litzaiokeen kazetaria, 
eta orain hezkuntzan buru-belarri sartuta 
dagoena. asko ikasten ari naiz, asko ikasi 
dut egon naizen lan guztietan. Hori da 
niretzat lan arloan izan dudan suerterik 
handiena, ikasteko aukera handia izan 
dudala. Euskaldunon Egunkarian eta Be-
rrian 20 urtez egon nintzen, baina gero 
probatu ditut gauza ezberdinak, eta alde 
horretatik, profesionalki, etapa oso inte-
resgarrian nagoela uste dut”.  

“esperientziarena 
da euskal kulturak 
irabazteko duen bataila”

kuLtur transMisioa 
Hezkuntzan

Alberto Barandiaran

kazetaritzaren eremua atzean utzita, nafarroako Gobenuko 
Hezkuntza departamentuan ari da azken urteetan alberto 
barandiaran (altsasu, 1964). dena den, euskal kulturarekiko 
engaiamenduari eutsi dio lanbide berrian ere, eta 
transmisioaren alorrera bideratzen ditu ahaleginak. zeregin 
horretan, Musikariak Ikastetxeetan programa lantzen aritu da 
azken ikasturteetan, beste hainbatekin batera. orain, irakasgai 
berri bat abiatuko dute, euskal kultura ezagutarazi, eta batez 
ere, ikasleak horren bueltan sortzera bultzatzeko.

  aNder pereZ     josu saNtestebaN
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Zerk huts egin du hezkuntzan, 
transmisio hori kolokan egoteko?
Hezkuntza gauza arautua da, batzuetan zu-
rruna, eta batzuetan hezkuntzaren kontra 
egiten da, helduek ezarritako zerbait dela-
ko. Hor interesa piztea ez da erraza. Ez da 
beti asmatzen edukiak plazaratzen, ezagu-
tzatik kontsumora pasatzen, eta hori eten-
gabeko gogoeta da hezkuntzan. Arazoetako 
bat da euskal kultura ez dagoela bloke gisa-
ra kontsideratua curriculumean.

Hain zuzen ere, zer toki du euskal 
kulturak Nafarroako curriculumean?
Aipatzen da euskal kultura transmititu eta 
sustatu beharra, baina eremu lauso sama-
rra da. Egiten da, baina ez dago araututa. 
Horregatik, Sormen digitala hautazko ira-
kasgaia eskainiko dugu aurten zazpi ikaste-
txetan, euskal kultura lantzeko, baina batez 
ere jendea sortzen jartzeko. Gazteek mundu 
osoa daukate sakelakoan; aukera gehiago 
dute ezagutzeko, baina baita sortzeko ere. 
Tailerren bidez, musikarekin, dantzarekin, 
arte plastikoekin, antzerkiarekin... esperi-
mentatzeko aukera izango dute, eta gero 
pilula batzuk sortuko dituzte, eta aldizkari 
digital batera igo. Gustatzen zaiena sortuko 

dute, eta bide batez, ezagutuko dute zer da-
goen, euskal kulturaren erreferentzietatik 
abiatuko direlako. Lau sortzaile izan dira 
gurekin lanean, eta egin dute haien ekarpe-
na: Oskar Alegria, Ines Osinaga, Oier Zuñiga 
eta Leire Urbeltz.

Hezkuntza ez da transmisioan eragile 
bakarra. Badira beste batzuk –etxea, 
komunikabideak... –, baina beti 
aipatzen da haien arteko atomizazioa 
eta kohesio falta.
Bai, hala da, baina zaila da. Ez dugu ahaztu 
behar gure komunitateak daukan tamaina 
daukala. Askoz gehiago dira kontsumitzaile 
potentzialak benetazkoak baino, eta  ho-
rrek eskatzen du gogoeta bat. Une hone-
tan, uste dut potentzialitate handia dagoela 
esperientzia eta hurbiltasunetik. Hezkun-
tzak ere hartu behar du horren kontzien-
tzia. Arazoa da Nafarroan ikasleen erdiak 
ez duela euskararekin inolako harrema-
nik hezkuntza arautuan. Hori tragedia da. 
Akats handia.

Zer jakinda atera beharko luke ikasle 
batek hezkuntza araututik?
Euskara eta euskal kultura hemengoak di-

renaren kontzientzia eduki beharko luke. 
Ez dela inongoa baino hobea, baina ezta 
eskasagoa ere. Ez dituela beste kultura ba-
tzuk ordezkatuko, baina nortasuna emango 
diola, ikuspegi zabalenean, haritz bat he-
mengotzat identifikatzen dugunean bezala. 
Kultura ez dela gauza inposatua edo arti-
fiziala, baizik eta adin guztietako jendeak 
sortzen eta partekatzen duena, txikia baina 
hurbila. COVID-19aren ondorioz ikasi dugu 
hirian ere txoriak badaudela, edo ez dela 
oso urrutira joan behar espazio ederrak 
bisitatzeko. Sentsazio hori atera beharko 
lukete gazteek, ez dela urrutira joan behar 
musika ona entzuteko, jende interesgarria 
ezagutzeko, inguruko gauza guztiei izena 
jartzen dien hizkuntza bat zainetatik su-
matzeko.

izen propioak ez dira inportante?
Izenak aldatzen dira: zuretzat oso inportan-
tea izango da Txirrita eta Laboa ezagutzea, 
eta beste batentzat Skabidean, edo Anari, 
edo Oihana Bartra. Esperientzia da inpor-
tantea. Edo beste toki batzuetan egiten den 
zerbait euskaraz egitea, rapa, edo trapa. Ja-
kin dezatela euskarak Takoneran oilar bo-
rrokak egiteko ere balio duela. 

"IzENAk ALdAtzEN dIrA: zurEtzAt oso INPortANtEA IzANgo dA txIrrItA EtA LABoA EzAgutzEA, EtA BEstE BAtENtzAt skABIdEAN, Edo ANArI,  
Edo oIhANA BArtrA. EsPErIENtzIA dA INPortANtEA".
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kroNIkA sErIosA EgItEko

BIdALI zurE hArrIkAdAk: beraNduegi@argia.eus

sareaN arraNtZatua

Kirikiño ikastolako umeek azaldu du-
tenez, gometxak itsasten ari zirela bu-
ruratu zaie sindikatua eratzeko ideia. 
“Iratik atera du gaia”, kontatu digu 
Xubanek. “Sindikatuei esker eskola-
ra joan beharrik ez dugula esan digu. 
Olentzero bezalakoak direla, umeen 
eskubideen alde edozer egiteko beti 
prest. Gurasoek esan didate sindikalis-
tak Nobita baino alferragoak direla, eta 

ziurrenik ez daukatela nik bezainbes-
te entretenitzen duten seme-alabarik. 
Baina ez da egia, oso langileak dira”. 
Xubanen amak, baina, bestelako iritzia 
du: “LAB, ELA, STEILAS, CCOO, UGT... 
denak elkarrekin. Noiz ikusi da horre-
lakorik?! Hauek ez dute ezer garbirik 
esku artean... Ez dugu umeak lapurtu-
ko dizkigun beste sektarik nahi, Athle-
tic-ekin nahikoa dugu”. 

erdaldun alferrak

euskaldun alferrak

oxfordeko txertoaren probak eten 
dituzte, pazienteak zonbi kanibal 
bihurtu ondoren

Haur Hezkuntzako ikasleek 
sindikatua sortu dute Bilbon

COVID-19aren txertoa bilatzeko lanean 
ari den Oxfordeko laborategiak berriz 
eten behar izan ditu proba klinikoak, 
pazienteen artean “espero ez bezala-
ko erreakzioak” ikusi ondoren. Txertoa 
hartu duten pertsonetako batzuk on-
doezik sentitzen hasi ziren joan den os-
tiralean. Mediku eta erizainak haienga-
na hurbildu zirenean, letaginekin lepora 

egin zieten eraso eta lekukoen arabe-
ra, “COVID-txerriboda” bat gertatu da, 
osasungintzako profesionalen saiheski 
eta xolomoak agerian utziz. Osasunaren 
Mundu Erakundeko bozeramaileek azal-
du dutenez, “lanean ari gara argitzeko 
ea zonbi horiek jan dituzten pertsonak 
COVID-19ak hildakoen estatistiketan 
sartu behar ditugun ala ez”.  
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Euskal Herriko lurralde 
banatako zazpi ekosistema 
eta 42 animalia ezagutuko 
ditugu. Karta hauekin 
5 jolas ezberdin egin daitezke: 
familia jolasa, puzzlea, 
ezkutaketa eta memoria eta 
azkartasun jokoak.

Edukiak
Iñaki Sanz Azkue 

Biologoa

Ikuspegi pedagogikoa
Lore Erriondo 

EHUko irakaslea

Marrazkiak
Eñaut Aiartzaguena

Ezagutu 
Euskal Herriko 
animaliak!

karta-jokoa

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

15 €*
azoka

n
salga

i!

PosTER
Ra

salga
i!

6 €
*




