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Ametzagaiña taldeko kidea da Argia
honako enpresekin batera:

Hizkuntza biziberritzeko nahi
bat bera, Libiako amazigek
nahiz Siriako kurduek
Miel A. Elustondo

44 І kultura | JON GEREDIAGA

Poesia, bizitzaren gorazarre
eta minentzako ukendun
Zigor Oleaga

Doan eta libre

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

ARGIA HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNTZEN DU:

Ekonomia sozial eraldatzailearen
sareko kide gara

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuek lizentzia hau ez izatea.
Azaroak 1, 2020

4 І SAILAREN IZENA
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SAILAREN IZENA І 5

Mendeku
historikoa
Augusto Pinochet Ugarteren estatu-kolpe odolzaleak geldiarazi zuen sozialismora bide baketsuen bitartez heltzeko lehen saiakeretako bat
Hego Amerikan. 50 urte bete dira irailean Txileko
Herri Batasunak, Salvador Allende buru, hauteskundeak irabazi zituela. Beste garaipen historiko batekin ospatu dute txiletarrek asteburuan.
Diktaduraren ondare nagusia den konstituzioa,
indarkeriaz ezarritakoa, indargabetzea eta beste bat sortzearen alde bozkatu du herritarren
%78ak. Mendeku historikoa izateaz gain, zaplazteko zuzena da COVIDaren etorrerarekin arnas
pittin bat hartu zuen erregimen ustelarentzat.
Borrokak aurrera darrai, baina orain helburu
zehatzago batekin: egiazko batzar konstituziogile subiranoa eraikitzea.
Alberto Valdes

AXIER LOPEZ
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6 І PANORAMA

nafarroako gobernua

Bolivian MAS alderdiak
irabazi du, horregatik ez
zituzten emaitzak eman
nahi! Azkenean baieztatu
da iaz ez zela iruzurrik
egon hauteskundeetan,
estatu kolpe bat eman
zutela Bolivian

@ellamararodrig1

Anai-arrebok: herriaren
borondatea gailendu
da. MAS-IPSP alderdiak
erraz irabazi du. Gure
mugimendu politikoak
gehiengoa izango du
bi ganberetan. Milioika
jende bueltatu gara,
itzuli diezaiogun
orain duintasuna eta
askatasuna herriari

@evoespueblo

Itzuli da demokrazia
Boliviara, eutsi dion eta
garbi eta ozen hitz egin
duen herri bati esker

@Vero_Mendoza_F

Boliviako herri xeheak
munduari eman dion
lezioaz oso harro nago.
Kanpaina mediatikoek,
gezurrek eta presioek ez
dute ezertarako balio,
jarraitu behar dugun
bidea argi dugunean,
elkarturik gaudenean

@DavidXCuba
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Pandemiaren
aurrean, neurriak
gogortzen
argia

E

spainiako Gobernuak alarma egoera onartu du estatu osoan, eta maiatzaren
9 arte luzatzea da asmoa, alarma egoera baliatuz hainbat neurri hartu ahal
izateko. Dekretu berriaren arabera, gaueko hamaiketatik goizeko seirak arte
ezingo da kalean ibili, nahiz eta erkidegoek ordubete aurreratu edo atzeratu
dezaketen agindu hori. Neurri garrantzitsuenak erkidego bakoitzak hartuko ditu eta
hain juxtu, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk berak eskatu zion Pedro
Sánchez Espainiako Gobernuko presidenteari alarma egoera ezartzeko, hainbat neurri ezarri ahal izateko. Izan ere, egun batzuk lehenago EAEko Auzitegi Gorenak ez
zuen baimendu Jaurlaritzak sei pertsona baino gehiago biltzeari emandako debekua,
legedia kontuan hartuta neurria oinarrizko eskubideen aurkakoa dela iritzita.
Bestalde, urriaren 19an neurri multzoa onartu zuen Nafarroako Gobernuak, hamalau egunerako, urriaren 22tik azaroaren 4ra arte, eta neurri horien artean dago
erkidegoa ixtea. Hala, Nafarroatik ateratzea edo bertara sartzea murriztu egin du
Gobernuak. Hauek dira joan-etorrietarako baimendutako arrazoiak: lanerako, unibertsitatera joateko, familia zaintzeko eta ezinbestekoak diren beste batzuetarako.
Tabernak, kafetegiak eta jatetxeak itxi egin dituzte, eta hauek ogia eta prentsa soilik saldu ahal izango dute, horretarako baimenik baldin badute. Etxean jateko janaria
ere saldu ahalko dute, gaueko 21:00ak arte. Hotelek eta nekazal-turismoek beren
bezeroei jaten eman ahalko diete, launakako mahaietan. Gaueko 21:00etan hustu
beharko dira bai dendak, eta baita kultur zein kirol ikuskizunak ere. Espazio publikoetan ezin dira sei pertsona baino gehiago elkartu eta etxe bakoitzeko bizilagunen
artean “elkarbizitza burbuilak” sortzeko beharra ezarri du.
Frantziako Gobernuak, azkenik, etxeratze agindua jarri du indarrean 38 departamentutan, gaueko 21:00etatik goizeko 6:00ak arte, tartean Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa barnebiltzen dituen Pirinio Atlantikoetan. Euskal Herriaren kasuan,
jakirik eskaintzen ez duten ostatuak ere itxi dituzte hiru asterentzat. Debekuak
iraungo du sei aste “normalean”, esan du lehen ministroak. Hau da, gutxienez abenduaren 4ra arte. Horrez gain denda guztiek ere 21:00etatik aurrera itxita egon behar
dute eta ordu tarte horietan bidaiatzeko ziurtagiri edo baimen berezia behar da.

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

ez hanka ez buru

Matrimonioaren alde

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

G

ertatzen zait: gauza batekin hasi eta bukatu arteko bakerik ez dudala. Gertatzen zait telesail, gaileta pakete,
ginebra botilarekin. Idazleekin ere bai, asko gustatzen
bazait. Adibidez Julian Barnes, hasi nintzen El loro de Flaubert aski ezagun eta aski gomendagarriarekin –gaztelaniaz
irakurri dut, sorry–, eta bukatu dut, momentuz behintzat, Con
los ojos bien abiertos arteari buruzko saiakera bildumarekin
–zeina, bide batez, Harkaitz Canok gomendatu zidan liburu
aurkezpen batean; tira, gomendio orokorra izan zen, baina, Barnesekin enamoratuta, gomendio pertsonaltzat hartu
nuen–. Euskaraz dagoen Istorio bakarra irakurri gabe daukat
oraindik, ze zortea.
Saiakera bildumatik atentzioa eman didaten gauzen artean
–artearekiko ditudan hutsuneak ezin asmatuzkoak dira–, ezagutzen ez nuen Odilon Redon pintoreari eskainitako sarrera.
Bertan aipatzen da matrimonioa, ze hitz zatarra, artearen etsaitzat hartu izan dela XIX-XX. mendeko artisten artean. Ezin bazen
ekidin, gomendatzen zela eramatea bizimodu bikoitza. Neronek,
aldiz, nahi gabe noski, gehiago jarraitu izan dut Flauberten aholkua, eta eraman dut bizitza bat aski ordenatua eta aski arrunta,
gero tarteka idazten dudanean akaso izateko askexeagoa.
Matrimonioa, beraz, ze hitz zatarra, dei diezaiogun bi gizabanakoren arteko bizikidetza adostu, etengabe errebisagarria
–kontzeptu horietako bakar bat betetzen ez badu, niretzat jada
beste gauza bat da–. Ez zait iruditzen hain txarra. Iruditzen
baitzait horren barruan, ez bada dena, gauza asko kabitzen
dela. Eta ez dut nik ezeren apologia egingo noski, are gutxiago zirkulu aurrerakoietan hain prentsa eskasa daukan gauza
batena –nahiz gero zirkulu aurrerakoi horietan beretan segur
aski bizitzeko forma nagusia izan–. Baina, kontxo, hain gaizki
ere ez zait joan, esango nuke ez zaigula joan. Eta tarteka gauza
onak ere haizatu behar dira.

“lehendakariordeak nafarren
segurtasuna arriskuan jartzen du”
Sustrai Erakuntza fundazioa
Javier Remirez Nafarroako Gobernuko presidenteordeak Esako urtegiaren inguruan
duen jarrera dela eta, gogor kritikatu du fundazioak: “Esako urtegian segurtasun falta
egiaztatuta dago gutxienez duela zazpi urtetik (...) Kontseilariaren negazionismoak,
gaitasun ezak eta arduragabekeriak Nafarroako biztanleen segurtasuna arriskuan
jartzen dute; gezurrak eta manipulazioak erabiltzen ditu, Esa handitzen parte hartzen
duten enpresa-korporazio handien interesei mesede egiteko”. 2020/10/23
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8 І PANORAMA
EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Osakidetzarako
egiturazko
irtenbideak
juan mari arregi

O

sakidetzako eta Eusko Jaurlaritzako arduradunen esanetan, EAEko
osasungintzan ez dago murrizketarik eta ez dute ulertzen urriaren
29rako (Araba), azaroaren 5erako (Gipuzkoa) eta azaroaren 12rako (Bizkaia)
hiru greba egun deitzea. Badirudi, euren artean hain ezberdinak diren bederatzi sindikatuk greba deitzeak (ELA,
SATSE, SME, LAB, CCOO, UGT, ESK, SAE
eta UTESE) ez duela ezer esan nahi. Gainera, ez da aurreneko aldia, iaz ere lehen
mailako osasun arretan hiru eguneko
greba egin baitzuten, eta ekainean mobilizazioei ekin zieten berriro.
Arduradun politiko horiek, antza denez, ez dituzte Osakidetzaren zerbitzuak
erabiltzen, agian aseguru pribatu onak
ordaintzeko ahalmen ekonomikoa dutelako. Erabiliko balituzte, langile gehienek bezala, murrizketa horien errealitatea aitortu beharko lukete. Jakingo
lukete zure familia-medikua duela urtebete erretiratu bada, gaur egun ez duzula hura ordezkatzen duen inor izango,
eta lauzpabost mediku behar direla zuri
arreta emateko, ez aurrez aurre, telefonoz baizik. Proben atzerapenak, bestalde, sei hilabetetik gorakoak dira.
Testuinguru horretan, logikoa, egokia, bidezkoa eta beharrezkoa da sindikatuen deialdia, egiturazko irtenbideak
bilatzeko: Europako batez bestekoaren pareko osasun-inbertsio publikoa
–25 lehen mailako arretara bideratuz–;
plantilla handitzea eta behin-behineko
langileak finko bihurtzea, Osakidetzan
15.000 langile baitaude egoera horretan; erosteko ahalmena berreskuratzea;
murrizketa guztiak lehengoratzea; langileen osasuna eta segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea….
Bada garaia Jaurlaritzak bere propaganda-politika alde batera utzi eta Osakidetza euskal gizarteari ondoen zerbitzatuko dion erakundea izan dadin; osasun
publikorik gabe ez baitago etorkizunik.
Azaroak 1, 2020

Arrautza bana Zubiaurre
eta Tapiarentzat
zigor olabarria

B

ost egunen buruan zintzo eta argi mintzatu ziren Eusko Jaurlaritzako
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburu Arantxa Tapia eta Confebaskeko buru Eduardo Zubiaurre: “Edo langile gutxiago geratzen da edo guztiak geratzen dira enpresarentzat kostu txikiagoarekin”,
esan zuen Zubiaurrek; soldatak jaitsi behar dira “langileen formakuntzan diru
gehiago inbertitzeko”, Tapiak. Eta haiek jaitsiko balute soldata formakuntza
pixka bat egiteko? Zehazki, enpatian formatu daitezen, arrautzaren zaintzaren
teknikaren bidez.
Emakumeei edota seme-alabei tratu txarrak ematen dizkieten gizonekin lan
egiten zuen psikologo baten testua irakurri nuen aspaldi. Gizon horien ezaugarri
komunetako bat enpatia eza zela zioen. Hainbesteraino, ezen asko ez ziren ohartzen ere egurtzen zituzten izaki horiek sufriarazi egiten zituztela. Hainbesteraino, ezen, ia hutsetik hasi beharra zegoen “bestearen azalean” jartzeko gaitasuna
gara zezaten: ohiko ariketa zen erasotzaileari arrautza bat ematea zaintzan,
apurtu ez zekion mandatua emanez. Ardurak sentipentsamendu berriak sortzea zen helburua: “Zer behar du ‘besteak’?”, “hauskorra da eta apurtu daiteke”,
“zaindu behar dut”...
Tapia eta Zubiaurreren (etengabeko) adierazpenek gaiztakeria baino enpatizatzeko gaitasun eza adierazten ote duten nago –langileekin enpatizatzeko gaitasun
eza; merkatuaren, porlanaren edo enpresarien azalean jartzeko erraztasuna bai
baitaukate–. Kontuan izanik zenbat pertsonen bizitzen gainean hartzen dituzten
erabakiak eta zer garai bizi ditugun, mereziko luke ariketan inbertitzeak.
Agian ez da beharrezkoa, pentsatzekoa baita Idoia Mendiak, sozialista, Lan eta
Enpleguko sailburu eta lehendakariorde boteretsu izaki, ez duela baimenduko
langileen aurkako politikarik Jaurlaritzan, neoliberalak estu hartuko dituela. Baina kontuz, ezustean Olaizola-Urruti-Altuna-Ezkurdia laukoteak hartu baitiezaioke aurrea lan gatazka guztien betiereko konponbidean, “eurek gidatuko duten”
elkarte berria sortuz eta langile, sindikalista eta grebalari orori 48 ordu emanez
beren magalera batzeko. Eskerrak lerratu gabeko langileak ere badiren, esango
luke Bingen Zupiriak. Jokin Bildarratzekin eta Paulo Coelhorekin bat nator: ozpinkeria gutxiago, irribarre eta proposamen eraikitzaile gehiago; pankarta eta greba
gutxiago, arrautza(kada) bana Tapia eta Zubiaurrerentzako.

PANORAMA І 9

Biberoiaren
bidez milioika
mikroplastiko
irensten ditu
umeak

ecuador etxea

mikel garcia idiakez

Emakumeen Mundu Martxa abian

EUSKAL HERRIA. Urriaren 17an, Irun eta Hendaia arteko zubian, Euskal Herriko
Emakumeen Mundu Martxak hasiera eman zion “Bizitzeko erresistitu, eraldatzeko
martxan!” leloa daraman Emakumeen Mundu Martxaren Nazioarteko V. Ekintzari.
Martxoaren 6a bitarte herriz herri ariko dira, transnazionalak, mugak eta migrazio-politikak jomugan. “Mendebaldeak Hegoaldeko lurralde eta pertsonei eragiten
dien bortizkeria” utzi nahi dute agerian.

hondakinak

%25

tenperatura altuak

Polipropilenozko biberoiak erabiliz egin
da ikerketa –plastikorik erabiliena– eta
biberoia esterilizatzeko nahiz formula-esnea prestatzeko erabili ohi diren
tenperaturekin egin dute proba. Tenperatura altu horiekin kontaktuan, biberoiak milioika mikroplastiko eta bilioika nanoplastiko askatzen dituela ikusi
dute. Iaz OMEk kalkulatu zuen gizakiok
300-600 mikroplastiko kontsumitzen
genituela egunean. Ikerketa berriarekiko aldea nabarmena da.

alternatibak

baino ez du birziklatzen Ecoembesek, bildutako
plastikoetatik. Greenpeacek kanpaina berri bat
abiatu du salatzeko Ecoembes –Espainiako Estatuan
udal eta mankomunitateek gaika bildutako plastiko
eta ontzi-jendea ustez birziklatzen duen enpresa–
gezurretan ari dela. Plastikoen %75 ez, %25 baino
gehiago ez du birziklatzen, gainerakoa bidaliz
zabortegira, erraustegietara edo herrialde txiroetara.

errigora. “Nafar hegoaldeko uzta euskarari puzka” kanpaina egingo du Errigorak
azaroaren 12ra bitarte, eta urtero bezala, auzolanari esker, hauen balioaren %25
zonaldeko euskalgintzara bideratuko da.
Aurten, AEK, Seaska eta Sortzen lagunduko dituzte diruz.

Ikerketa berri batek azaleratu du biberoi
bidez elikatzen diren umeek milioika
mikroplastiko irensten dituztela egunean eta bilioika nanoplastiko litro bakoitzeko. Uste zena baino askoz gehiago
da hori eta haurren osasunari nola eragiten dion aztertu behar dela aldarrikatu
dute zientzialariek.

sare. Donostiako Kontxako hondartzan
600 pertsona batu dituen mosaiko sinbolikoa osatu dute urriaren 24an, “konponbidearen, elkarbizitzaren eta presoen etxeratze prozesuaren alde”. Koronabirusagatik,
manifestaziorik ez da izan, baina tokian
toki mobilizatu dira herritarrak.

Zientzialariek bi gomendio eman dituzte, mikroplastikoak saihesteko. Bata,
biberoia esterilizatu ondoren berriz
ere garbitzea: behin esterilizatuta, ura
irakiten jarri plastikozkoa ez den ontzi
batean, ur hori hoztu eta ur horrekin
biberoia ongi garbitu. Beste alternatiba
da beirazko biberoiak erabiltzea.

euskara. Zuntz optikoaren iristearekin betan, herri gehienetan bezala Donapaleun
karriken izenak berrikusi dituzte. Euskararekiko lan handi bat eraman dute Euskal
Hirigunearen laguntzarekin eta euskal jatorria duten izenak euskaraz ongi idazteko
profitatu dute.
Azaroak 1, 2020

10 І NET HURBIL

Oinaze larriak itxaron ezin
duenean legea aldatu arte,
Eutanasia autokudeatua
Galizian madarikaziorik larrienetakoa omen da: “Que nunca saude
tenhas e nunca poidas morrer!” (Osasuna galduko al duk betiko eta
sekula hiltzerik lortu ez!). Arimen egunera hurbildu ahala akordatzen
gara bizirik jarraitu nahi arren hildako jendeez; gutxiago, hiltzeko
desiratzen egonda bizirautera kondenatuez. Legeek eutanasia legeztatu
eta bizi ezin denari suizidioan laguntzea despenalizatu arte itxaron?
Eta bestela, nork bere biziaren amaiera bere esku nola hartu?
Pello Zubiria Kamino

B

izi ezin eta ezin hil. Eutanasia eske
ukatuaren azken adibideetakoa:
Dijonen (Frantziako Estatua) gose
greba eginez heriotza lortu nahi zuen
Alain Cocq 54 urteko herritarraren drama. Gaztetatik gaixotasun oso larri eta
bitxi batek joa, hilabeteko epean bi bider saiatu da heriotza lortzen, jateari eta
tratamenduei uko eginda hiltzen. Aurretik Emmanuel Macron lehendakariari
eskatua zion arren baimendu ziezaiela
medikuei bera sedatzea. Erantzunik ez.
Gose eta egarri greba egin eta medikazio guztiei –morfina barne– uko eginda,
espero zuen doktoreak errukitu eta oinaze jasanezinen aringarritzat sedatuko
zutela. Ez da horrelakorik gertatu. Minei
eutsi ezinik, berriro eskatu behar izan du
klinikara eramatea, hidratatu eta aringarriak jartzera.
Alain Cocqen kasua berezia baldin bada,
antzeko kasuak gero eta konplexu gutxiagoz kontatzen dituzte trantze horretan dabiltzan gaixoek edo beren senitartekoek.
Irailean bertan Vilaweb hedabide katalanean, Carme Barahonak kontatu du zein
neketsu suertatu zaion bere seme Ivani
heriotza lortzeko bidea.
43 urteko gizonak, jakinda alboko esklerosi amiotrofikoak urte oso laburreko bizia eta heriotza txarra zekarzkiola, amaren
laguntzarekin –eta legez kanpoko bideetatik arriskatzen diren bolondresenarekin–
aurkitu zuen hori lortzeko botika. Baina
azken orduan, pentabarbitola hartzeko
unean amari ez zion utzi aldamenean egoAzaroak 1, 2020

ten… suizidio batean laguntzeagatik espetxeratu ez zezaten.
Munduko herrialde gehienetan debekatuta dagoelarik ez bakarrik eutanasia
aktiboa baizik eta minak behingoz amaitzeko bere burua hiltzea erabaki duenari
laguntzea ere, eskubide hori lege eta araudietan sartzeko kanpaina luzean ari dira
hainbat elkarte –Hego Euskal Herrian DHE
Duintasunez Hiltzeko Eskubidea, Espainiako DMDren barne dena–. Baina trantze
larrian dagoen pertsonak zer egin dezake
urtetik urtera atzeratzen doan lege berria erabaki bitartean, edo heriotza duina
errazteko jadanik dauden aukera legalen
muga zurrunetan baimenik ez duenak?
Aukera bat da medikuak zaindutako suizidio legala den herrialde batean saiatzea.
Europan erreferentzia ezagunena Suitzako
Dignitas elkartea da. Baina dirua eta harremanak behar dira harantza joateko… eta
han legezko prozedura guztiak osatzeko
denbora. Bestea da eutanasia autogestionatzea. Baina nola lortu modu garbi, erraz eta
atseginean? Nondik eskuratu informazioa,
botikak eta beste, aldi berean saihestuz Internetez eskaintzen diren iruzurrak?
Philip Nitschke mediku australiarrak
1997an sortutako Exit elkarteak eskaintzen du itsaso nahasi horretan nabigatzeko informazio asko: “Exiten sinesten dugu
pertsona heldu burutsu guztien giza eskubide oinarrizko bat dela gai izatea planifikatzeko bere biziaren amaiera modu ziur
eta lasaian, norberak hautatutako orduan”.
Eskaintzen dituen material eta zerbitzuen

artean famatua egin da The Peaceful Pill
eHandbook, Pilula Lasaigarriaren Eskuliburu elektronikoa.
Eskuliburuan deskribatzen dira heriotza
duina lortzeko herritarrak eskuetan dauzkan hainbat baliabide tekniko, neke handiegirik gabe eskuratzeko osagaiekin moldatzekoak. Aukerak azaldu eta erkatzen
ditu hainbat ezaugarriren arabera (helburua lortzeko eraginkortasuna, bizkortasuna, eskuratzeko erreztasuna, segurtasuna,
prezioa…). Antza, gaiaren jakitun gehienek estimatuena daukate pentabarbitola,
Nembutal izen komertzialez ezagunagoa.
Barbituriko hori erabiltzen dute hemengo
albaitariek txakurrak edo katuak eutanasiatzeko; gizakientzako debekatuta dago.

Abortatzeko pilularekin
ikasitakoa

Beste informazio gehiagoren artean, Exitek hileroko buletinean ematen ditu eutanasiarako gehien estimatzen den drogaren komertzioaren eta iruzurren albisteak.
2005eko Net Hurbil batean kontatu zen
–Ramon Sampedroren suizidio famatuaren eta Mar adentro filmaren garaiak ziren– nola Australian 20 jende zaharrek
kanpaleku klandestino bat antolatu zuten
pentabarbitola etxeko tresnekin brikolatzen ikasteko. Exiteko bazkideak ziren, bakan batzuk epe laburrean pilula hilgarria
erabiltzeko asmoa zutenak, baina gehienak biziaz gozatzen segitu eta badaezpada ere irteerako aterako giltza eduki nahi
zutenak.
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Alain Cocq,
Dijonen (Frantzia) bigarren
aldiz gose eta egarri
greban zegoela irailean,
bisitari batekin hizketan.
Legez inoren laguntzarekin
suizidatzeko biderik ez
duenez, espero zuen
medikuek errukituta azken
sedazioa ezarriko ziotela.
Argazkia: J-L. Romero-Michel.

Exiten beste zerbitzu bat da NuTech simposiuma, ingelesezko sigletan esan nahi
duena Nork bere burua Askatzeko Teknologia Berriak. 2020eko NuTech irailaren 26an burutu zuten munduko hainbat
hiriburutatik batera Internetez streaming
bidez hitz eginez. Gai nagusitzat, eutanasiaren aferan korapilatsuenetakoa: Dementziaren dilema. Marije Haas ikerlariak
aurkezpenean esan zuenez, eutanasiari
legeetan zirrikitua zabaldu dioten herrialdeetan ere “dementziarekiko ikarak daraman arren jendea eutanasia eskatzera,
dementzietan gutxitan lortzen da eutanasia, horren sintomek talka egiten dutelako legeak ezarritako irizpideekin. (…)
Dementzia endekatze maila batera iritsi
denean, eutanasia eskatu duenak ezin du
berretsi bere nahia eta horrek areagotzen
du pertsonaren sufrikarioa”.

NuTech-en beste hitzaldi nabarmen bat
eman du Kinga Jelinska militante feminista poloniarrak: Gurpila berriro asmatzen?
Abortatzeko auto-laguntzak erakutsi diguna. Jelinskaren eta Women Help Women
mugimenduaren ideia irakur daiteke DIY
self-managed abortion with pills (Egizu
Zuhaurrek, pilula bidezko abortu auto-kudeatua) agirian.
1980ko hamarkadan Brasilgo emakumeak ohartu ziren gastritisetarako medikuek emandako misoprostol botikak
abortuak eragin zitzakeela eta erabilera
hori –funtsean botika baten alboko kaltea–
nahi gabeko haurdunaldiak eteteko tresnatzat zabaldu zen Latino Amerika osoan.
Beranduago Europan molekula bera beste
batzuekin elkartuta abortatzeko pilulatzat
eskaintzen hasi ziren. Berehala lehertu ziren polemikak... eta legegileen debekuak.

Paradoxa mingarri batekin aurkitu ziren
emakume asko, Jelinskak kontatu duenez:
ukatzen zitzaien misoprostol bezalako botika bat –emakume asko kondenatuz tresna ikaragarriz abortatzen ahalegintzera–
baina aldi berean klase guztietako droga
ilegalak ekoiztu eta saltzen ziren karriketan. Zergatik ez antolatu gauza bera misoprostolarekin modu autokudeatu batean?
Hortik abiatuta iritsi da Women Help
Women emakumeen autolaguntza mugimendua munduan zehar zabaltzera. Badu
antza eutanasia autokudeatua errazten
saiatzen diren Exit bezalako elkarte eta
sareekin: legeak aldatzeko ahaleginarekin
batera informazioa eguneratu eta zabaldu,
legearen mugan (edo ilegalitatean) mugitu ahal izateko tresnak eskaini, eskuratutako botiken benetakotasuna testeatzen
erakutsi...
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Amaia Urrea
ABDÓNEN HERENILOBA

Abdón euskal gauza
guztien faktotuma
izan zen Madrilen
Euskarazko lehenengo komiki-aldizkariaren eragilerik
kartsuena izan zen Abdón González de Alaiza Azazeta
(Musitu, 1876 – 1926). Hura hilagatik ere, bizian iraun du haren
espirituak familiako suaren beroan eta, oraindik orain, haren
oinordeek berri gehiago ikasi dutelarik, zazpi bazterretara
zabaldu dute su hura. Amaia dugu lekuko.
miel A. Elustondo

Abdón González de Alaizaren oinorde
zaitugu, askazi.
Bai, gure amamaren osaba izan zen
Abdón. Urrun xamar gelditzen da, baina,
aldi berean, oso etxekoa dugu. Hain da
hori horrela, Musitun, gure etxean, plaka
bat baitago fatxadan. 1933an jarri zuten,
Abdón omendu zuten egunean. Horixe
esaten du plakak, Abdón etxe honetan
jaio eta hil zela. Alabaina, oraindik orain
jakin dugunez, baliteke Abdón etxe honetan ez jaioa izatea, hor bertan dagoen
kortatxoan baizik... Euzko Ikasle Batzak
sinaturik dago plaka, eta egia da Abdón
Musitun betiko etxean jaio eta hil zela,
baina bizimodu osoa Madrilen egin eta
gero itzuli zen sortetxera, oso gaixorik,
Azaroak 1, 2020

zaldi ero

hiltzera. Etorri, bizpalau hilabete bertan
egin, eta hil. Alde horretatik, oso itzulera
dramatikoa izan zen.

Etxearen fatxadan ageri den plaka
hori ez beste lekukotasunik bada
zuen etxean? Hura ezagutu zutenen
testigantzak, istorioak...
Gure amak, adibidez, bere amari aditutakoak dakizki. Oso gauza urrutikoak. Kasik
oroitzapen zahar batzuen oihartzunak
dira. Bestalde, ordea, badugu lehengusu
bat, Jordi Quera, eta hark gehiago daki,
edo istorio gehiago bildu ditu, bere amama Elvirari galdetuta. Elvira hori, González de Alaiza, Abdónen anaia Justoren alaba izan zen, eta Jordik kontatzen duenez,

amama Elvira oroitzen zen Abdón aldiro
etortzen zela Musitura, liburuak ekartzen
zituela, lauburuak ere bai, gau-arrantzan
ibiltzen zela nor edo norekin, guardia zibilen kontrako komentarioak egiten zituela... Horrelako kontuak. Beste inork
ez daki besterik, nahiz osaba Luisek edo
nire neba Josuk beren esperientziak ere
badituzten fatxadan jarrita dagoen plaka
horren kontura.
Zer esan nahi duzu?
Zer esperientzia?
Gure osaba Luisek kontatzen du gerra
ondoan plaka fatxadatik kendu zutela,
eta ezkutatu egin zuela Gasteizen, gurasoen etxean. Etorri omen zen egun
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Amaia Urrea González de Alaiza
(Musitu,1970). Abdónen hereniloba.
Gaztetandik aditu zituen, familiaren
gerizan, Musituko etxean jaio, Madrilen bizi eta, heriotzako orduan,
gaixo handi, habiara itzuli zen birraitaitaren istorioa. Etxeko fatxadan
ageri den idazkunak eta hilerriko hilarri bereziak ere horixe ziotsaten
Amaiari, Abdón González de Alaiza Azazeta nor izan zela. Oraindik
orain, haren biografia berrosatu dutelarik, erantzunik ez zuten hamaika galdera erantzun dizkio Amaiak
bere buruari.
Azaroak 1, 2020

batean Gasteiztik, eta biharamunean,
goizean goizik hartu lehenengo trena,
Vasco-Navarro-a, eta Gasteizko etxera eraman zuela plaka. Kontatzen du
Dato kalean barrena joan zela, plaka
zaku batean sartuta, buru gainean zeramala. Brontzezkoa da, eta oso pisua.
Hamabost edo hogei urte egin zituela
plaka horrek haien etxean Gasteizen.
Gero, Franco hil eta gauzak pixka bat
normaldu zirenean, plaka hartu, txukun-txukun leundu eta atzera lehengo
lekuan jarri zuen gure neba Josuk, dotore-dotore. Istorioa, baina egiazkoa.
Euskarazko lehenengo komikia
sortu zuen Abdónek: Txistu.
Horixe uste genuen guk, baina oraintsu jakin dugu inork ez dakiela hori.
Alegia, badakigu Abdón tartean zegoela, hura hil zenean horixe idatzi
zuten-eta orduko Argia aldizkarian:
Txistu argitaratzea asko atzeratu zela,
besteak beste proiektuaren “eragile
sutsuena” hil zelako. “Eragile sutsuen”
hori Abdón izan zen, Madrilgo lagunek
esan zuten.

Zer dela-eta bizi izan zen Abdón
Madrilen, zer dela-eta egin zuen
bizimodua han?
Musitu nekazari herria da, ez dago
mendia besterik. Erdi Aroan toki garrantzizkoa izan omen zen, hala ere,
Nafarroatik eta Errioxatik arabar Lautadara eta Espainiako Kantabriara joateko bidegurutzean zelako. Eta irin-errotek ere ospea eman zioten Musituri.
Hortxe dira oraindik, adibidez, Igoroingo errotaren hondakinak, 1561eko
errota!... Kontua da XIX. mendearen bukaeran, Abdón jaio zenean, 1876an, horrelakorik ez zegoela, eta bizimodua ez
zegoela erraz. Gainera, zazpi seme-alaba izan ziren Abdónen etxean, anaia
gehiena etxean geldituko zen, eta gainerakoek etxetik kanpora joan beharko
zuten lanera. Uste dut horrela izango
zela. Seguru dakigu, hala ere, Abdónen
bi ahizpak, Juanita eta Elvira, Madrilen
ari zirela lanean, zerbitzatzen, eta bi
ahizpa zaharragoak Madrilen zeudela
joan zela Abdón ere hara. Gazterik joan
zela pentsatzen dugu, datu askorik ez
badugu ere.
Zer datu dituzue, adibidez?
Bada, esate baterako, 1899an Madrilen zegoela dakigu, euskal orfeioaren
inguruan ageri da-eta. Hori zierto dakigu. Handik lau urtera, berriz, Bilbo-

ko Athletic futbol taldearen Madrilgo sukurtsala sortzen ere parte hartu
zuen. Oraingo Atletico Madrid ekipoa, alegia. Hori dokumentatua dago.
1902an futbol partida bat jokatu zuen
Bizkaia taldeak Bartzelonaren kontra,
Madrilen, eta hipodromotik irten eta
Castellana hiribidean barrena zihoazela, Athleticen filiala sortzeko ideia
izan zuten euskaldun batzuek. Tartean
zegoen Abdón.
Txistu-ren sortzaileetakoa,
futbolean ere sartuta,...
Bai! 1903ko apirilaren 8an lehen Errege kopa eta Espainiako Txapelketa jokatu zituzten Athleticek eta Madrilek.
Bilbotarrek irabazi zuten, eta horrek
bihotz eman zien Madrilgo euskaldunei. Aurreko urteko ideia hartu, eta
biharamunean bertan fundatu zuten
Bilboko ekipoaren filiala. Zuzendaritzakoa izan zen Abdón. Horrelaxe! Hil
zenean, Manuel Irujok esan zuen, Madrilen egosten ziren euskal lan eta saltsa guztietan buru-belarri sartuta ibili
zela beti Abdón. Politikan, kulturan
eta behar zen guztietan, euskaldunei
laguntzen ibili zen beti.

Zer ibili zen politikan? Eusko
Alderdi Jeltzalekoa izan zen?
Ez dakigu alderdian militatu zuen edo
ez, baina EAJkoak ziren bere lagun asko
eta asko. Abdóni berari dagokionez,
haren lagunek idatzi zutelako dakigu,
adibidez, 1909ko azaroaren 28an mitin
abertzalea egin zela Madrilgo Lavapies
auzoan, Abdónek hautatu zuela toki
hura, eta bi baserritar ere eraman zituela bertara, baina baserritar jantzita!
Ramon Bikuñak kontatzen du Abdónek lan handia egin zuela garai hartako
prentsa abertzalea Madrilen zabaltzen.
Aberri, Patria eta Gipuzkoarra aipatzen
ditu Bikuñak. Mitinak eta omenaldiak
antolatzen zituela, arrantzaleen seme-alaba zurtzei edo Uztaritzeko seminarioari laguntzeko diru-biltzeak egin
zituela... Ikaragarria izan behar zuen
Abdónek, nonbait ere! Eta EAJkoa zen,
ez zen, ez badakigu ere, jendea abertzaletu zuela ere esaten dute. Hor bada
anekdota polit bat Abdónen izena dela
eta ez dela...
Zer anekdota?
Roman Berriozabalek idatzita dakigu 1908ko urtarrilaren lehenengoan
ekitaldi berezi bat egin zela Gasteizko batzokian. Agintari abertzale ba-
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aBDÓN, aTON
“Gregorio González de Alaiza eta Toribia Azazeta izan ziren Abdónen gurasoak. Zazpi seme-alaba izan zituzten:
Akilino Domingo, Juana Paula, Elvira,
Justo, Probo, Abdón eta Domiziano.
Uztailaren 30ean jaio zen Abdón, santutegiari begiratu edo apaizari kasu
egin, eta egun horretako santuetako
baten izena jarri zioten: Abdón. Gero,
abertzaletu ondoren, Arana Goiriren jarraitzaile zenez, euskaratu egin
zuen: Aton”.

RAMóN BIKUÑA
tek hitzaldia egin zuen, eta gobernadore Dena dela, oraindik oraintsu arte,
zibilaren ordezkariak, han baitzegoen, Txistu sortzen ibili zelako zen ezagun
oharrarazi egin zion. Kontua da iskanbi- Abdónen izena.
la sortu zela, eta jendea berotu egin zela Bai. Horixe esaten zuten. Baina bada“Gora Euzkadi!”-ka, eta poliziak hizlari kigu ez zela bera bakarrik ibili Txistu
abertzalea atxilotu egin zuela eta, biha- sortzen. “Eragile sutsuena” izan zela
ramunean, baita abertzale gehiago ere. idatzi zuten, eta egia izango da, beste
Orduan, protesta jo zuen jendeak, eta informaziorik ez dugu-eta gaur-gaurgutunak idatzi ere bai. Haietako bat, pos- koz. Orduko Argia aldizkarian idatzita
ta-txartela, Tarratón-ek sinatu zuela iru- dagoenez, Madrilen arkitektura ikasditu zitzaion poliziari; Madrildik bidalia ten ari ziren ikasleak ere tartean ibili
ziren, baina ezin jakin. Abdónen
zen. Hasi da polizia Madrilen ere
izena besterik ez dakigu, eta,
delako Tarratón horren bila,
orain arte, Txistu-ren sorbaina ez zen inon azaltzen.
tzailea Abdón izan zela
Jakina, ez zen Tarratón,
Hasi da polizia
esan dute batzuek eta
Alaiza’tar Aton baizik.
Madrilen ere delako
besteek.
Gure Abdón!

Tarratón horren bila, baina

Hara! Alaiza’tar
ez zen inon azaltzen. Jakina, Komikiaren alerik
ez zela gorde ere
Aton, Abdón
ez zen Tarratón, Alaiza’tar esan izan da, eta
González de Alaiza.
halaxe ageri izan da
Sabino Aranaren
Aton baizik. Gure
oraintsu
arte han eta
jarraitzaile zen
Abdón!”
hemen. Haatik, denak
horretan.
gorde dira...
Bai, bada! Eta, gero, 1919an
Bai. Publikatutako 16 aleak! Urte
Eusko Ikaskuntza sortu zenean, eta
Anjel Apraiz Madrilen zegoela baliatuz, askoan inork ez du jakin aldizkaria inon
erakunde berri horri buruzko lehen es- bazegoela. Horixe esaten zuten denek,
kuko informazioa izan zuen Abdónek. ez zela alerik kontserbatu. Orain dela
Esaten dute, hala ere, inor ez zela Abdón bizpalau urte, ordea, Anartz Gorrotxabezainbeste saiatu Eusko Ikaskuntzaren tegi –Arraia-Maeztuko alkatea–, eta Jaalde Madrilen, bazkideak egiten, erakun- vier Díaz Noci irakaslea harremanetan
dearen berriak han zabaltzen... Gutun jarri ziren, han eta hemen begiratu zumordoxka kontserbatzen dira, Abdónek ten, eta jabetu ziren Donostiako Koldo
Mitxelena Kulturunean ale guztiak ziEusko Ikaskuntzari idatzitakoak.

Lehenengo, dendari lana egin zuen
Abdónek Madrilen. Eguzki Ateko
moda saltegi batean. Gero, Alcalá
kalean, Bilboko enpresa bateko ordezkari izan zen. Ramón Bikuña politikari jeltzalearen bidez Abdóni buruzko gauza asko jakin ditugu. Esaten
zuen, urtero, kurtsoa hasten zenean,
ikasleak eta pilotariak biltzen zituela
bateko edo besteko lokalean. Eusko
Ikaskuntzaren bultzatzaile nagusia
izan zela Madrilen, eta Hogar Vasco
-ren sortzaileetakoa 1923an. Euskara eskoletan ere parte hartu zuela...
Abdón beti afanean.

Azken hitza
musitu
“Ramón Bikuñak 1933ko omenaldian esan zuen bezala esango nuke
nik: ‘Hauxe da Alaizak bere begietan
iltzatuta eduki zuen toki zoragarri
eta parerik gabekoa, Madrilgo erbestealdian begi-ninietan iltzatuta
eduki zuena. Toki hau ikusi eta orain
hobeto ulertzen dugu Abdónek erbestetik ihes egiteko egin zuen mugimendu isila, bere auzo goxo eta
baztertura etortzeko, jaio zen lurrera betiko atsedenera, exodo tragiko bezain bikaina eginez’. Horixe da
Musitu”.
Azaroak 1, 2020
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tuztela, digitalizatuta. Antonio Zavalaren funtsetan agertu zen Txistu. Bilduma osoa!

Omenaldia aipatu duzu lehen. Zer
omenaldi egin zitzaion Abdóni?
1933an, ekitaldi handi bat egin zen
Musitun. Herri txikia da, baina 1933ko
uztailaren 16an jende multzo handia
bildu zen hemen, Abdón omentzeko asmotan. Euzkadi egunkariak egunaren
kronika egin zuen, ia orrialde oso batekoa, eta han irakurri dugu nola izan zen
egun hura. EAJren agintari ezagunak
etorri ziren, Manuel Irujo, Xabier Landaburu, Doroteo Ziaurriz eta Ramon
Bikuña. Meza izan zen lehenengo, eta,
gero, hilarri berezia jarri zuten Abdónen hilobian, eta plaka etxeko fatxadan.
Hitzaldiak ere egin zituzten, eta txistulariak ere izan ziren. Oso egun berezia.
Orduan esan zuen, bada, Irujok Abdón
euskal gauza guztien faktotuma izan
zela Madrilen.
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Faktotuma?
Bai, Bikuñak esan zuen Abdón Madrilgo
euskal gauza guztien “ardatz, giltza, sustatzaile eta animatzaile” izan zela. Ma-

drilera joaten ziren ikasleak orientatzen
zituena, hango euskaldunak bata bestearekin harremanetan jartzen zituena,
lanik ez zutenei lana bilatzen ziena. Hango euskaldunen errolda ere egin zuen
Abdónek, eta Madrilen lanean ari ziren
neskameen eta dendarien arteko harremanak eta ezkontzak ere sustatu zituen.
Kultura eta politika lanak, eta denetarik.

1926an hil zen Abdón, Musitun, bizi
guztia Madrilen egin ondoren. Zuk,
arestian, “itzulera dramatikoa” esan
duzu.
Abdón hil zenean, Odon Apraizek ohar
bat publikatu zuen egunkarian, esanez
hil baino astebete lehenago Madrildik
alde egin zuela Abdónek, hilzorian etorri zela etxera. Omenaldiaren eguneko
kronikan diote, berriz, inori ezer esan
gabe alde egin zuela Madrildik. Madrildik irten eta Musitura etorri zela, eta bi
hilabeteren buruan hil zela. Ez dakigu
astebete lehenago etorri zen, edo bi hilabete lehenago, baina kontua da etxean
hil nahi izan zuela, eta etxean hil zela.
Madrilgo lagunei ezer esan gabe etorri
zen, hilzorian... Dramatikoa iruditzen
zait. zitekeela.
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Errepublikanismoa
(Hego) Euskal Herrian

A

zken aldian Hego Euskal Herrian
errepublikari buruzko eztabaidak garrantzia hartu du. Zehatzago esateko, Espainiako monarkiari
loturiko eskandaluek eta gainbehera
orokorrak beren isla izan dute gurean.
Oro har, Espainiako erresuma mailako eztabaida batez ari gara, Euskal Herrian zentraturiko ildo batez baino; eta,
horrekin batera, errepublikaren gaiari
ikuspegi murritzaz heltzen zaiola ere
esan daiteke. Hau da, errepublikanismoaz baino, errepublikari buruzkoa da
eztabaida hori: boterea zabaltzea xede
duen filosofia politikoari buruzkoa izan
beharrean, gobernu mota zehatza hizpide duena, beraz.
Afera horren ezaugarrietako bat da
gaiari buruzko datu soziologikoen urritasuna. Nazio mailako daturik ez izateaz
gain –gure gizarte zientzientzako arazo
orokorra, beti azpimarratu beharrekoa–,
eskura ditugun lan soziologikoetan hutsune nabarmenak ditugu. Araba, Bizkai
eta Gipuzkoako Soziometroan, gutxienez, monarkiak instituzio gisa EAEko
herritarren artean sortzen duen konfiantzaz galdetzen da. Azkeneko lanean,
%20k soilik erakusten du erakunde horrekiko iritzi baikorra; aurreko lanetan,
modu harrigarrian, datu hori are apalagoa bazen ere.
Baina deigarria da Espainiako erresumako ikerketa soziologikoen zentro

Sinesgaitza da pentsatzea
halako galdeketa batean
errepublikaren nazio
edukiak ez lukeenik
lehentasunik eskuratuko,
Hego Euskal Herriko eta
Kataluniako kasuetan
bederen

publikoak, CIS delakoak, 2015eko apiriletik espainiar monarkiari buruzko
galderarik ez egitea. 1978an sortutako
ustezko kontsentsuaren ikurra krisian
dagoen une batean, ahuldade horren
beraren erakusgarri da ikerketa gune
horren erabakia. Horri erantzunez, ezkerreko komunikabide batzuek –Espainia mailakoak, gehienak– bultzatutako
ikerketa argitaratu da hilabete honetan.
Txosten horretan, momentuz, Hego Euskal Herriko datuak bereizten eta azpimarratzen ez badira ere –bai, ordea, komunikabideen laburpenetan–, zenbait
zertzelada egin daitezke hortik abiatuta.
Esaterako, gobernu motari buruzko erreferendumaren aldekoa litzateke
gehiengoa (%47,8), gazteen nahiz ez-

iker iraola arretxe
ehu-ko irakaslea

kerrekoen artean aldekoak are gehiago
izanik. Datu hori argiagoa litzateke Katalunian; eta, oro har, botoa emateko aukera izanez gero, gehiengoak errepublika
aukeratuko lukeela adierazten du. Aitzitik, gehiengoaren iritzia da (%38,7), lan
horretan, monarkiaren aldeko jarrera
nagusi izango litzatekeela halako galdeketa batean. Ezkortasuna garaile, beraz.
Eztabaida hori, dena den, ezin da Espainiako sistema politikoa ahulen agertzen den eremutik bereizi: nazio auzitik
edo, nahiago bada, zenbait herriren independentzia eta subiranotasun eskaeretatik. Sinesgaitza da pentsatzea halako
galdeketa batean errepublikaren nazio
edukiak ez lukeenik lehentasunik eskuratuko, Hego Euskal Herriko eta Kataluniako kasuetan bederen.
Errepublika kontzeptuaren garrantzi
hau, bada, aukera egokia da errepublikanismoaz gurean eta guretik ere hausnartzeko. Kontraesan handiak pizten dituen
gaia da, bereziki Ipar Euskal Herrian
ez dagoelako monarkiarik, Frantziako
Errepublika entzutetsua baizik. Horrela
uler daiteke, adibidez, jakobino oraindik irain gisa erabiltzea, baita ezkerreko
posizioetatik ere. Errepublikanismoak,
baina, emantzipazioaren hari gorriarekin du lotura; zabaldu eta birdefinitu
beharreko haria, zalantzarik ez, baina
baita euskal errepublika batentzako heldulekua ere.
Azaroak 1, 2020
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Libertatea, libertarioa
ala liberala?

ANE ABLANEDO LARRION
IRAKASLEA
ANTTON OLARIAGA

B

adira eskola libreak, eta eskolak.
Maitasun librea eta maitasuna. Ñabardurarik gabeak, nonbait. Ohartzen bazarete, askatasuna dugu hizkuntzaren bidez markatzen, eta ez ordea
bestea. Askatasuna delako salbuespena,
edo ezaugarri bereizgarria, pentsatuko
duzue. Eta bai, hala da, ez-ohikoa zaigu askatasunaren araberako funtzionamendua, diferentea, eta horregatik beraz
da markatua. Etiketaren arrazoia horixe
dela ongi badakit ere, arriskutsua deritzot izendapen horri, adjektiborik erantsi ezean eredugarriaren ezaugarria ere
ematen diogulako jokamolde ez-libreari,
normala denak hartu ohi duen neutraltasun usain horretan ongi kamuflaturik,
gainera. Norma(la) izaten ahalko balitz
bezala tamainako astakeria. Ene.
Adibideekin errazago ikusiko dugulakoan, irudika dezagun libretzat dauzkagun eskola horiek nagusitasuna luketen
errealitate bat, non horiei beharko geniekeen eman, noski, Eskola izen handia.
Lehen galdera: zer lirateke gainerako eskolak, inposatuak? ez libreak? Eta bigarrena eta garrantzitsuagoa: ez genituzke baimenduko, ezta? Antzeko galderak
egin geniezazkioke maitasun librearen
ordez maitasuna baino praktikatzen ez
dutela diotenei. Lehena: zuen harremaAzaroak 1, 2020

nak zer dira bada, behartuak? Eta bigarrena eta garrantzitsuagoa: nolakoa da
librea ez den maitasuna? Eta... posible
ote da?
Herabeki emanak ere, ezezkoak irudikatu nahi nituzke zuon erantzunak.
Askatasunarekin harreman disfuntzionala dugun arren, ez gaudelako hura esplizituki gaitzesteraino edo gure esentziaren kontra aritzeraino bezain gaixo.
Ez gaituzte hainbesteraino kaltetu. Argi
dugu ez garela askatasunaren arabera
bizi, egia da, eta libre sentitzen ote garen galdetu ohi zaigunean, kasik denek
dugu ezezkoarekin erantzuten. Hala ere,
askatasuna gure jende-kondizioaren oinarria delako-edo, denok sentitzen dugu
gure baitan bere taupada, bizitza libreki gidatzeko dugun ahalmen atrofiatu
samarraren oihartzun lauso gisa baino ez bada ere. Gauza bat delako gatibu
izateko programatu gaituztela etengabe
frogatzea. Eta beste bat, oso bestelakoa,
formateatuak ez ezik horretarako sortuak ere bagarela onartzea. Gidari baten
beharra berezkoa dugula aitortzea bezalakoa litzateke, eta horretatik, pentsatu
nahi dut, urrun gaude oraindik.
Eskola arautuarena da, libreak omen
diren horietarik ezberdintzeko nire inguruan bederen usu entzuten dudan

formula. Librea vs arautua, ados, horixe
zen orduan kontua, errealitate normalak
araututa daudela batzuk, eta libreak ez.
Bada, txalogarria da neutraltasunaren
tranpan ez erortzeko borondatean normalari zehaztasuna emateko ahalegina.
Eskertzekoa baita argitara ekarri izana
zein den gure imajinarioan askatasunari buruz dugun irudi kolektiboa: dena
posible den eremua da, gure jokabideak
batere mugarik, araurik, ondoriorik eta
ardurarik ez duen paradisua, nirvana
moduko bat. Ulergarria, beraz, sortzen
duen erakarmena. Eta ulergarria ere bai,
sortzen digun beldurra, eta gaitzespena.
Librea dena ere mugatua da, arautua
dago, eta orden baten arabera antolatua
dago. Bizirik dagoen guzia bezala, bestalde. Arauaren norabideak markatzen
du diferentzia: gainetik inposatua zaigun, gure askatasuna zapaltzeko, hain
zuzen; edo geuk sortzen dugun, askatasunez, geure nahi eta beharren arabera. Gure ekintzen sortzaile, horien
ondorioen jakitun eta erantzule garela.
Arduraz. Hori da interesgarria den libertatea, libertarioa dena, eta iraultzailea.
Eskolan, afektuen kudeaketan, bizitzan,
politikan. Bestea, libertatearen bertsio
liberala da, betiko boterearen suzedaneoa, alegia. Kaka hutsa.
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Putzu sakon eta ilun bat

Zigor Etxeburua
Urbizu
zinegotzia

D

irutan, ehuneko hogeiko murrizketa. Hori da kasinoa zena udaletxe
bihurtu zuen Donostiako alkateak
euskarari opa diona, oraindik amaitu ez
den urterako. Arloko eragile batzuk laguntza eske inguratu zaizkio, ezer egiterik ba ote duen galdetzera, herabeti (beste batzuk hori ere ez, ikusteko baitago
datorren urteak berritik ezer dakarren,
zaharretik ez bada). Blindatzea zuen murrizketetatik euskararen hedapenarekin
lotura duen oro, baina horrek ez lioke
emango hiriko uharte maitatuan paratutako eskultura hanpatu batek adina
sonarik. Kokotsa altxa, besoa luzatu eta
eskuko keinuz haizatu ditu eskaleak.
Egun gutxitara, alkate jaunak ez du
agerraldia egiteko erreparorik izan,
zer eta euskarari aldi baterako babesa adierazteko. Segidan, oinez egin du
hurrengo agerraldirainoko kilometro
erdia, mugikortasun jasangarriaren
aginduei men eginez, txintxo. Auzotarrek aspaldidanik espero dituzten lan
batzuei hasiera emateko agerraldian,
itsas azpiko trenbidea egiteko lanek
izango duten gainkostuaz galdetu diote.
Tinko adierazi du, “behar den dirua jarri beharko da obra horiek bukatzeko”.
Hori esanda, kasinoa izan zen eraikinera itzuli da agintari gorena.

Pentsakor dator alkatea, amets moduko batean murgilduta. Kasino batean ageri
da bera, erruletaren alboan. Mahai tapiza
hareazkoa da, eta mahaiaren inguruan
gorbatadunak irribarretsu ageri dira. Ez
dirudi kezkarik dutenik apustuaren arriskuarekin, zoriarekin, badirudi zenbaki
gorri eta beltzen gainean ageri diren fitxak ez direla eurenak, norbaitek emanak
baizik. Bitxia erruleta ere, trenbide itxura
duela iruditu zaio. Halako batean, abiatu
da bolatxoa. Drrdrrdrr, kank, kank, eta,
hara! Erruletan zulo bat zabaldu eta bertara erori da. Isiltasuna hedatu da jokalarien
artean, baina ez luzerako. Fitxak galdu ordez, pilatu egin dituzte, bankuak gehiago
ekarri baitizkie! Irriak zirenak barre algarak bihurtu dira. Eta beste bolatxo bat jokoan jarri dute berriz ere. Drrdrrdrr, kank,
kank, eta, bat-batean, isiltasuna. Bolatxoa
desagertu egin da, baina baita mahai gainean zeuden fitxa guztiak ere! Gorbatadunetako batek bolatxo berriak eta fitxa
gehiago eskatu ditu…
Orduantxe itzartu da goi agintaria, kasinoa izan zen eraikinaren sarreran. Hori
koloreko aterki batzuen azpitik oihuka
ari zaizkio, “Metro pasantea gelditu!”. Batera, zapatak hareaz bete zaizkiola ohartu eta izutu egin da, gazurak zapata italiarrak kaltetuko dizkiolakoan.

Birusa denontzat,
paperak denontzat

Itziar Bardaji
Goikoetxea
irakaslea

0harra: joan den asteko Colón artikulua
Edu Zelaieta Antaren izenean argitaratu
genuen, baina Itxaro Bordak idatzitakoa da.

C

OVID birusak aldatzen ez dituen
gauzen artean: Espainiako Estatuan eta gure Euskal Herrian, migrazioaren kontrolaren grina migratzaileen ongizatearen gainetik dago.
Niri, pertsona natiboa, errealitate
postapokaliptiko moduko honetan medikura joatea zaila eta Ogasuneko zalantza bat argitzea ezinezkoa bihurtu
bazait, pentsa nolako labirinto burokratikoari egin behar dion aurre paperik
gabeko pertsona batek. Indarkeria administratiboak berez zaurgarri direnak
zaurgarriago egiten ditu. Paperik gabe…
lan eskubideak? Pilatuta ez beste modu
batean bizitzeko aukera? Medikura teo-

rian bai baina praktikan? COVIDak eragindako krisia dela eta ematen diren laguntzak?
Apirilean hasi ziren hainbat ahots
ezohiko egoera dela eta migratzaileen
premiazko erregularizazioa eskatzen.
Urte erdia alferrik igaro da. Pasa den
urriaren 17an estatuko hainbat hiritan
mobilizazio koordinatua egin zen egoera salatzeko eta gobernuak beste alde
batera begiratu nahi du. Baina alde batetik “los españoles primero” diskurtsoa
dator eta bestean migratzaileak gero eta
antolatuagoak daude. Sandwich bikaina
Sánchez eta Podemosentzat. Eta behingoz, #PaperakDenontzat.
Azaroak 1, 2020
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Argal
ane labaka mayoz
bertsolaria

Z

er guapa zauden” esaten dizute elkarrizketa hasterako. Berotasun
gorri batek hartzen dizkizu masailak eta eten txiki batek ematen dio bide
jarraian datorren galdera erretorikoari:
“Argaldu egin zara, ezta?”. Buruarekin
baietz zuk.
Kalean norbaitekin gurutzatzean,
lan-bileretan, jendaurreko emanaldien
ostean... Aspaldiko lagunen, azkenaldiko ezagunen, gertu-gertukoenen nahiz
urrutikoagoen ahotik belarriratu zaizkizu bi esaldiok azkenaldian, lausengu
lurrin nabarmenez. Dagoeneko ez zaizu
hain nekeza lerro artean adierazi nahi
dizuten hori irakurtzea.
Lehenago ez zizun inork “lodiago”
zeundenik esaten. Orain, aldiz, bi begi
handi sumatzen dituzu musukoaren
atzetik zu zoriondu nahian. Zorionak, begi horien arabera behintzat,
beti nahi izan duzuna lortu duzulako
azkenean. Zorionak, orain pixka bat
gertuago zaudelako edertasun kanon
inposatu bezain iritsezinetatik. Zorionak, balizko sakrifizioak merezi izan
duelako.

tradebi@tradebi.com
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Inork ez daki benetan zure
bizitzako unerik zailena
pasatzen ari zarelako
argaldu ote zaren. Inori ez
zaio axola. Zorionak, “zer
guapa zauden”

“Dieta zorrotzen bat jarraituko zuen
ziur”. “Ahoa itxiko zuen derrigor”... Inork
ez daki benetan zure bizitzako unerik
zailena pasatzen ari zarelako argaldu ote
zaren, azken hilabeteetan baskularekiko
eta, ondorioz, janariarekiko harremana
zaildu zaizulako edo urdailean sortu zaizun ultzerak gosea lapurtzen dizulako.
Inori ez zaio axola. Zorionak, “zer guapa
zauden”.
Eta zer diren gauzak. Barruraino erori zara aspalditik lokalizatuta zenuen
tranpa horretan. Eta zer diren gauzak.

Bertan harrapatuta zaude orain. Sekula
baino denbora gehiago igaro duzu segundo gutxi barru aho-sabaian urtuko
zaizun txokolate-ontza beltzari begira.
Zuk ere noizbait norbaiti esandakoak
datozkizu orain bumeranaren moduan
bueltan eta, entzutearen entzuteaz, zu ere
hobeto sentitzen hasia zara zeure gorputzean. Garai bateko argazkiei beha, haragitsuago sumatzen dituzu zure masail-hezurrak, aldakak, besatzeak, ipurdia... Jada
ez duzu noizbait argaltzen zinenerako
gordetako arropa armairuaren hondoan
pilatu eta bigarren eskuko dendaren batera eraman beharrik izango. Orain primeran geratzen zaizkizu ahizpa argalagoak maileguan emandako galtza bakero
estuak. Lehen gustatu arren jartzera ausartzen ez zinen jantzi batzuk gustura daramatzazu soinean orain. Oraingoz.
Behin argaltzen hasita, argalxeago egon nahi izateko arriskua daukazu
orain. Argalago. Eta argalago. Eta argalago. Beti argalago.
Eta orduan, akaso, argalegi zaudela
esango dizu kutxazainerako ilaran topatuko duzun norbaitek.

ikerketa

fadi hassan
palestinar
sionistaren
lorratzean

Euskadiko Komunitate Palestinarreko presidenteak
Fadi Hassan du izena eta sare sozialetan dio sionista
dela. Gazan jaioa da, Donostian bizi da eta urte gutxitan
Palestinarekiko elkartasuna jorratzen duten eragile
ugariren buruhauste bilakatu da Euskal Herrian. Gaur
egun, Voxeko kidea ere bada. Pertsona honen ibilerei
begira jarriko gara, nor den ikertzeko.

Fadi Hassan Voxeko
ekitaldi batean,
2020ko ekainaren 21ean
Donostian.
JUAN KARLOS RUIZ / FOKU

lander arbelaitz
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P

utakumea zara eta jakin nahi
nuke nor zaren eta zu non topatu. Sionista naiz eta harro
nago, nondik atera duzu akosatzaile matxista eta biolentoarena! Burutik gaizki zaude gorri
nazkagarria”.
Horixe da erreportaje hau inprentara
bidali dugun unean Fadi Hassan palestinarrak bere Twitterreko kontuan argitaratuta daukan azken mezua. Palestinar
sionista bat? Kontuan hartuz sionismoa
lurralde palestinarrean estatu israeldarra eraikitzea defendatzen duen ideologia judua dela, nola da posible
palestinar batek halakorik aldarrikatzea? Are ezohikoagoa
da kasua, Fadi Hassan Euskadiko Komunitate Palestinarra
elkarteko presidentea baita.
Pertsona honekin harremana
izan duten dozena bat lagunen
testigantzak bildu ditu ARGIAk
ikerketa erreportaje honetan
eta errespetatuko dugu haien
izen-abizenak ez publikatzeko
egin diguten eskaera. Jarraian
irakurriko duzun erreportajea
testigantza horietatik ateratako informazioan oinarritzen da.
Fadi Hassan berarekin ere jarri
gara harremanetan bere bertsioa
kontatzeko aukera emanez, baina ez du parte hartu nahi izan.

Palestinako politikari buruz mintzatu
dira nagusiki, baina oso ikuspuntu ezberdinak dituzte. Bakearen aldeko diskurtsoarekin, Hassanek ez du begi onez
ikusten palestinarrek Israeli erresistentzia egitea, egoera politikoa gatazkarik
gabe konpon daitekeela defendatzen du,
gerora publikoki hainbat lekutan egingo
duen bezala. Biladiko kidea harrituta
utzi du, ez zuen halakorik espero. Beste
zenbait jarrera ere ez zaizkio gustatu,
eta azken batean ez dio usain onik hartu pertsona horri. Gauza ez da hortan
geratuko.

Hasieratik katramilatsua

“Gazako pertsona bat Donostiara joan
da bizitzera eta kontrakorik ez badiozu,
zure telefonoa pasako diot”. Dei horrekin hasi da guztia 2015eko maiatzean.
Espainiako Komunitate Palestinarreko
presidente eta Palestinako Autoritateak
garai hartan Madrilen duen enbaxadako
aholkulari Marwan El Burinik jarri du
harremanetan Fadi Hassan Euskal Herriko Biladi elkartearekin.
Palestinaren eta Euskal Herriaren arteko harremanak sendotzeko lanean ari
den irabazi asmorik gabeko elkartea da
Biladi, 2003an sortua. Orduan, Bilbon
du egoitza nagusia eta Donostian ordezkaritza ireki berria. Hassani kide gipuzkoarraren telefono zenbakia eman eta
elkar ezagutzeko hitzordua jarri dute.
2015eko maiatzaren 19a da eta Boulevardeko Barandiaran kafetegian batuko
dira. Ez da egunero iristen palestinar bat
Euskal Herrira –hamabost ere ez dira
guztira–, eta elkartearekin kolaboratzeko eskaintzea da plana. Harremana, baina, ez da oso ongi hasiko.
Azaroak 1, 2020

Hassanek arratsaldean berriro deituko dio eskaera bat egiteko: Palestinarekiko elkartasunarekin kolaboratzen duten
Donostiako pertsona guztien kontaktuak
nahi ditu. Besteak ezetz esango dio. Exigentzia tonoan eta modu errepikakorrean hasiko zaio idazten eta Biladiko
kideak, azkenerako itota, blokeatu egingo
du. Hurrengo egunetan, Biladiren Bilboko delegaziora hasiko da deika Hassan.

“Zer erru dute soldadu
israeldarrek?”

Fadi Hassan ezagutu dutenean, Biladiko kideak buru-belarri dabiltza urteroko emakume palestinarren zinema
zikloa prestatzen. Handik hiru astera
izango da, ekainaren 16, 17 eta 18an.
Pozik daude, egitarau txukuna osatu eta
gonbidatu palestinarrak ekarri dituzte:
zinema zuzendariak, poeta bat, idazle
bat... Lehen bi egunak Donostiako Koldo
Mitxelena aretoan antolatu dituzte, eta
hirugarrena ondoko Kaxilda kafetegi eta
liburu-dendan.

Zikloaren lehen egunean, goizean,
Hassan deika hasi zaie berriro, Palestinaz aritzean ez dutela kontuan hartzen
aurpegiratuz. Arratsaldean, beste jende
ugari bezala agertuko da Koldo Mitxelenara. Israeldarren okupazioaren errealitatea gordintasunez erakusten duen My
love awaits me by the sea filma ikusi ostean, ikusleei hitza ematean, Hassanek
mikrofonoa eskuratu du.
Bere burua Gazako palestinar gisa
aurkeztu du, duela 500 urte Espainiatik juduak kanporatu zituztela esanez
hasi da, eta gogorarazi du gaur egun sefardi hauei itzultzeko eskubidea
aitortu diela [Mariano Rajoyren
Espainiako] gobernuak. “Goiz
edo berandu bere herrira itzultzeko eskubidea dauka mundu
guztiak, eskubide hori ezin zaio
inori kendu”, dio. Pelikulako eszena bati erreferentzia eginez,
eta bere aurretik palestinarren
identitateari buruz publikoko
pertsona batek egin duen iruzkinari erantzunez, “zer erru dute
militar israeldarrek?”, galdetu
du. Berak bakean bizi nahi duela dio, haur zela lagun israeldarrak zituela, eta egun arazoa
Israelgo eta Palestinako politikariak direla, biktima berriz,
herria. Mahaitik, erdi harriturik
geratu den zuzendari palestinarrak, eztabaidatzera sartu gabe,
erantzun dio Palestina eta Israelen arteko gatazka politikoa berak egin azalpena
baino konplikatuagoa dela, eta solasaldiarekin jarraitu dute.
Amaitutakoan etorri da lehen tentsio
unea. Hizlari eta antolatzaileak kalera
atera eta ondoko jatetxe batera afaltzera doazela, Errege Katolikoak kalean
barrena atzetik irainka jazarriko ditu
Hassanek, “erradikal nazkagarriak” eta
gisakoak botaz. Jatetxean ere sartuko
da, mahaiaren bueltan eseri diren gonbidatuak estu hartuz. Azkenean, zinema
zuzendari palestinarra izango da zutik
jarri eta Hassan tabernatik botako duena. Antolatzaileak kezkatzen hasiak dira.
Hurrengo egunean, berriro antzeko
zerbait gertatzeko beldurrez, Biladiko
kideek aurretik Donostiako Udaltzaingora deitu dute eta hauek erantzun diote Hassan dagoeneko ezaguna dutela,
kontuz ibiltzeko, aurretik zenbait istilu
izanak dituela. Lehen istilu handia, hirugarren egunean iritsiko da.
Gaur egungo Palestinako zine eta literaturaren ikuspegia. Gai hori hartu-
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ta dira aritzekoak Kaxildan Ula
Tabari zinema zuzendaria eta
Asmaa Azaizeh kazetari eta poeta palestinarra. Biladiko kideak
urduri daude, ez dute nahi Hassanek ekitaldia oztopatzerik eta
lokalaren jabeei azaldu diete
pertsona horrekin zer gertatu
zaien.
19:00ak dira, saioa hasteko
ordua eta Hassan ez da etorri.
Hasi egingo dira. Handik gutxira
helduko da. Kaxildako arduradunek, atearen aurrean jarrita, ez
diote sartzen utziko. Ez du ongi
hartu. Irainka, bultzaka, oihuka
hasiko da. Jira-buelta batzuren
ostean, alde egin eta Ertzaintzarekin itzuliko da aurpegiratzeko
diskriminatu egin dutela, bere
ideologiagatik ez diotela sartzen utzi nahi. Salaketa jarriko
die epaitegian Biladi elkarteari
eta Kaxildari, eta hasiera batean
1.000 euro eskatu badizkie ere,
amaierarako 10.000 euro eskatuko dizkie kalte-ordain gisa.

>

Biladi jazarpenaren
begi-puntuan

Biladi elkarteak 2015ean antolatutako zineforumeko afixak.

Handik aste gutxira, 2015eko
uztailaren 9an, Hassan Biladiren Bilboko egoitzan agertuko
da. Epailearen aurrean eginiko
kontakizuna berreskuratu dugu,
Bizkaiko Lurralde Auzitegiko
90146/2017 ebazpenetik:
“13:45ean, salaketa jarri
duen pertsona [Biladiko kidea]
bulegoan zegoen txirrinak jo
zuenean. Jaitsi zen eta kanpoan
gizon bat aurkitu zuen beste
mutil batek lagunduta. Salatzaileak aurretik Donostian berarekin arazoak izan zituenez, ez
zion sartzen utzi. Fadi Hassan
saiatu zen nola edo hala bulegora sartzen, nahiz eta salatzaileak
joateko esan, Ertzaintza deituko
zuela. Salatzailea azkenean ondoko taberna batean sartu zen
112ra deitzera, Hassan atezain
automatikoa temati jotzen eta
ateari ostikoka ari zen bitartean.
Azkenean salatzailea zegoen tabernara joan zen, ukabilarekin
etengabe jipoitu egingo zuela
keinuka, jotzera iritsi gabe, marikoi zikina oihuka eta kalera
ateratzeko esanez. Salatzaileak
dio Hassanek bere aurkako ja-

rrera hartu duela eta ez duela
bakean uzten”.
Egun hartan ezer gehiago
gertatu ez bada ere, telefonoz
deitzen eta mezuak idazten jarraituko du Hassanek, pixkana
irainetik mehatxura igarotzeko.
Uztailaren 27an, Biladiko kide
bati, familiarekin dagoela mugikorrera deituko dio zenbaki
ezkutuarekin.
–Bai, nor da?
–Hilko zaituena naiz.

Nahikoa da. Agortu zaie pazientzia. Biladikoek ez daukate heriotz mehatxuak jasateko
indarrik eta Hassanen aurkako
salaketa jarriko dute epaitegian.

"Nor bidali diguzue?"

Biladiko kideek haserre deituko diote Madrilgo Palestinako
enbaxadako Marwan El Buriniri, aurpegiratzeko ea zergatik
bidali zieten gizon hori. Elkarteko kideak jazartzen eta taldearen lan-dinamika lehertzen
ari dela aurpegiratuko diote.
Honek adieraziko die ez zekitela halakoa zenik eta saiatuko
direla gerarazten. Giroa nahasten hasi da.
Hilabeteak eta urteak pasako
dira, eta Hassanek berdin jarraituko du. Sententzietatik ateratako ondorengo informazioak
erakusten du –online bertsioan
PDFak loturik– epaitegietara
heldu diren zenbait liskar.
2015eko abenduaren 10ean
zigortu egin zuten aurrez aipatu
dugun Biladiko kide bati heriotz
mehatxuak egiteagatik. Epaileak
adierazi zuen guztiz sinesgarria
zela salatzailearen lekukotza eta
urruntze agindua jarri zioten.
Errekurtsoa jarri zuen eta atzera
bota zioten.
2016ko urtarrilaren 25ean
maizter bizi zen Donostiako
Alde Zaharreko etxeko jabearen
alaba jo zuen. Emakumeak salaketa jarri zion, eta berak, kontrasalaketa, adieraziz emakumeak
jo zuela bera eta ondoren bere
burua zauritu zuela. Martxoaren 30ean atera zen epaia: lesio
arinak eragitea egotzita, Hassan
zigortua. Errekurtsoa jarri zuen
Azaroak 1, 2020
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BDS mugimenduak bultzatutako Palestinako Eskubideen Aldeko Ekimen Instituzionalak Sustatzeko Foroan sartzen saiatu zen Hassan, ez zioten utzi baina.
Bertara zihoazenak iraintzen eta barnera sartzen saiatzen jarraitu zuenez, atxilotuta eraman zuen Ertzaintzak.

eta epaia aldatu ez bazen ere, bere egoera ekonomiko ahula argudiatuta, zigor
ekonomikoa murriztu zioten.
2016ko azaroaren 14an Biladi eta Kaxildaren zineforumean sartzen ez uztegatik berak abiatutako epaiketa galdu zuen Donostiako epaitegian. Arrazoi
ideologikoengatik diskriminatu egin zutela ez zela demostratuta geratu ebatzi
zuen epaileak, Koldo Mitxelenan, adibidez, bere iritzia emateko aukera eman
baitzioten. Errekurtsoa jarri zuen, baina
atzera bota zioten.
2017ko urtarrilaren 27an Donostiako
Miramar jauregian Palestinako okupazioaren aurka Israeli boikota sustatzen
duten Espainiako Estatuko 150 ekintzaile bildu ziren Mundubat elkarteak
eta Rescoop sareak antolatuta. Tartean
zen Omar Barghouti BDS kanpainaren
sortzaile eta koordinatzailea –gaur egun
Israelek preso duena–. Bertan sartzen
saiatu zen, baina ez zioten utzi. Bere
jarrera oldarkorra salatuz, Ertzaintzari deitzen amaitu zuten antolatzaileek.
Agenteak etorrita ere, beste 20 aldiz
saiatu zela sartzen adierazi zuten hauek
epaiketan, eta atxilotuta eraman zutela autoritateari desobedientzia egotzita. Jardunaldietara sartzen ari zirenei
“putakumeak eta hiltzaileak” oihukatzen zien Hassanek bitartean. Ertzainei
mehatxu egin zien, kalean ikusten bazuten kontuz ibil zitezela. 2018ko maiatzaren 4an zigortu zuten. Errekurtsoa jarri
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zuen eta epaia aldatu ez bazen ere, bere
egoera ekonomikoa argudiatuta, zigor
ekonomikoa jaitsi zioten.
Eta 2019ko uztailaren 3an, Kaxilda
liburutegiak Palestinako futbol talde baten egunerokotasunari buruzko Markaz
Tulkarem, el retorno del equipo fotokazetaritza liburua aurkeztu behar zuen
egunean, Hassan Donostiako Gipuzkoa
plazan zeukaten liburu azokako postura agertu zitzaien oldarkor, irainka eta
bultzaka. Gainetik kentzeko bultza egin
ziotenean, berari eraso egin ziotela esanez, haien aurkako salaketa jarri zuen.
2020ko azaroaren 30ean izango da epaiketa Donostiako auzitegian. Handik pasatzen ari zen eta iskanbila ikusita erdian sartu zen pertsona ere akusatuen
aulkian eseriko du.
Abokatuen elkartean deserosotasunak sortzen ditu Fadi Hassanen izenak,
are gehiago, epaiketa baten harira ofizioko abokatuari aurpegian ukabilkada
jo zionetik. ARGIAk jakin duenez, elkarteko abokatuak iritsi dira planteatzera
pertsona honek justizia unibertsalaren
abusuzko erabilera egiten duela.

“Ez genuen ezagutzen”

Marwan el Burini Madrildik El Salvadorrera joan zen bizitzera duela hiru urte
eta gaur egun Palestinako enbaxadorea da bertan. Bera da Euskal Herriko
kontaktua eman ziona hasiera batean.
ARGIA berarekin harremanetan jarri da

jakiteko zer duen esateko. Ongi oroitzen
du Hassan eta oraindik ere iristen zaizkio bere albisteak, sare sozialetan idatzi
izan dituenak.
Madrilgo Palestinako enbaxadan ezagutu zuen, bertan egiten ziren ekitaldietara agertzen hasi zenean. Urtebete egin
zuen Espainiako Estatuko hiriburuan,
eta egun batean, Euskal Herrian enpresa
handi batean lana aurkitu zuela eta ea
han inor ezagutzen zuen galdetu zion.
Sei urte geroago, Burini erabat damututa dago kontaktua erraztu izanagatik.
“Pertsona batekin hamar minutuko elkarrizketen bidez egon bazara, ezin duzu
ezagutu”. Palestinako enbaxadara heltzen diren guztiei laguntzen saiatzen direla dio: hiri bateko eta besteko kontaktuak, lana aurkitzeko laguntzak, dirua
ere utzi izan diote bati baino gehiagori. “Euskal Herriko kidearen kontaktua
eman genion, berarekin konfiantza genuelako, aktiboak zirelako Palestinaren
alde. Eta Hassan desagertu egin zen”.
Eragile sozialetatik kexuka hasi zitzaizkionean, pertsona hori ikertzen
hasi eta harekin harremanetan jarri ziren. “Esan nion bakean uzteko Biladiko
jendea, ez hurbiltzeko beraiengana, ez
esateko inoren ordezkari zenik, ez zuelako inork aukeratu”. Irainka eta mehatxuka hasi zitzaion, whatsapp mezuak eta
e-postak etengabe bidaltzen. “Blokeatu
egin behar izan nuen. Ez zen normala
egiten zuena”.
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2015eko abenduaren 31n, Fadi Hassanek –ezkerretik hirugarrena– prentsaurrekoa eman zuen Siriatik iritsitako errefuxiatu batzuei lagundu izana aldarrikatuz.
Bi astera CEAR elkarteak adierazi zuen gauzak ezin zirela horrela egin eta Sevillako harrera-etxe batera eraman zituzten.

“Aurretik ez nekien, baina gero jakin
genuen Madrilen alokairua ez zuela ordaintzen, borrokak izan zituela, Palestinaren aurka hitz egiten zuela, Gazako
jendea atzeratua zela esaten zuela, Israelen laguna dela, Israel maite duela...
eta hori Euskadiko Palestinar Komunitateko presidentea dela dioen bitartean.
Salaketa asko izan du, leku batzuetara
joan, kontsumitu eta ordaindu gabe ospa
egiten zuelako, ekitaldietara joaten zelako eta zalaparta montatu, leku askotan
ez zioten sartzen uzten, salaketa jarri
zion bizilagunak...”. Madrilgo Palestinako Enbaxadatik gutun ofizial bat bidali
zuten udaletxeetara, GKEetara, aurrez
aipatutako sareetara, esanez Hassanek
ez zuela zerikusirik beraiekin, ez zuela
inor ordezkatzen. Gaur egun ere, hori
da Burinik garbien utzi nahi duen ideia.
“Gogotik damutzen naiz Euskal Herriko
jendearen kontaktua eman izanagatik,
gaizki utzi gaitu pasa den leku guztietatik”, borobildu du.

Inor ordezkatzen ez duen
elkarteko presidentea

“Gaur gurekin hemen daukagu ez edozein palestinar, baizik eta Euskadiko Komunitate Palestinarreko presidente Fadi
Hassan”. Hala aurkeztu dute Kataluniako
8TV telebistan.
Euskal Herrira iritsi eta urtebetera,
2016ko irailaren 16an, Hassanek Eusko
Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan

Euskadiko Palestinar Komunitatea izeneko elkartea erregistratu zuen, beste
bi pertsonarekin batera –Facebookeko
orria martxoan sortua zuen izen berarekin–. Behin elkartea sortuta, komunitateko presidente gisa mintzatuko da
aukera duen leku guztietan.
2017ko maiatzean kokatuko gara.
Bartzelonako Literal liburu azokara
erresistentzia palestinarraren nazioarteko ikurretako bat den Leila Khaled
gonbidatu dute hitzaldi bat ematera.
Lobby israeldar-zalea asaldatuta dago
eta kritika gogorrak zuzendu dizkiote
Ada Colauren udalari eta ekintzaile palestinarra fermuki defendatu duen CUP
alderdiari. Hitzaldia bertan behera uz-

Madrilgo Palestinako
Enbaxadak gutun
ofiziala bidali
zien eragileei
Hassanek ez zuela
inor ordezkatzen
argitzeko

teko eskatzen dute. Ez da hala gertatuko
eta 2.000 lagunek leporaino beteko dute
aretoa. Bertan da Hassan ere, eta gero
aitortuko du hitza hartzeko asmoa zuela,
nahiz eta azkenean ez hartu.
Hitzaldiaren hurrengo egunean, telebistara eramango dituzte batetik, Bartzelonako Komunitate Juduko presidente eta Espainiako Komunitate Juduen
Federazioko presidente Uriel Benguigui;
eta bestetik, Fadi Hassan Euskadiko Komunitate Palestinarraren izenean. Funtsean biak ados daude eta Khaleden oso
bestelako mezua emango dute.
“Palestinarra naiz eta Bartzelonako
Udalari eskatzen diot barkamena eskatzeko Kataluniako eta Palestinako herritarrei. Khaleden diskurtsoak ez du ezta
palestinarren %1a ere ordezkatzen”;
“Gure sufrimenduarekin negozioa egiten dute Khaled bezalako terrorista palestinarrek, gatazka interesatzen zaie”;
“Leila ikustera joan nintzen baina soilik
bost minutu agoantatu nituen, alde egin
nuen. Ez zegoen giro sanorik. 2.000 Leila
zeuden bertan, fanatikoak. Giroa nazkagarria zen” eta “Uri-ren ondoan esertzea
ohorea da niretzat” gisakoak botako ditu
Hassanek.
“Miragarria da. Benetako argia zara.
Zer mina sentitzen dudan [agintariek]
biolentziaren ahotsa hautatzen dutenean.
Ekar zaitzatela zu. Hau da benetako esperantza”. Lobby israeldarrarekin harremanak izateagatik ezaguna den Pilar Rahola
Azaroak 1, 2020

Espainiako Komunitate
Juduen Federazioko
presidente Uriel Benguigui eta
Fadi Hassan telebistan elkarri
bostekoa ematen.
PILAR RAHOLA / T WITTER

kazetaria erabat hunkituko du Hassanek
eta berari “buruzagi palestinarra” deitzera iritsiko da. Une gorena amaierarako utzi dute, Benguiguiren eta Hassanen
arteko bostekoa kamerari begira, biak
irribarretsu eta alkondara zuria soinean.
Israel eta Palestina elkarri eskutik hartuta, gatazkatik urrun, berradiskidetzea
posible da. Horratx bakea, telebistan zuzenean emitituta. Ez da Palestinako politikan aditua izan behar ulertzeko lobby
israeldarrarentzat Hassanek bete dezakeen rola erresistentzia deslegitimatzen,
eta horixe aurpegiratu dio batek baino
gehiagok sare sozialetan. Hauetako bati
emandako erantzuna da erreportajea irekitzeko aipatu dugun txioa, bera sionista
dela eta harro dagoela dioena.
“Buruzagi palestinar” honek, nor ordezkatzen du baina? Elkarteari “komunitate” deitu arren, hiru pertsona behar
dira legalki erregistratzeko: Presidentea,
diruzaina eta idazkaria. Presidentea Fadi
Hassan da. ARGIAk beste bi pertsonak
aurkitu ditu, noizbait Euskal Herrira iriAzaroak 1, 2020

tsitako palestinarrak. Ez bata, ez bestea
ez daude ados Hassanek elkartearen –
eta palestinarren komunitatearen– izenean darabilen diskurtso politikoarekin.
Biek diote ez dutela sekula elkartearen
erabakietan parte hartu eta ez dutela
parte izaten jarraitu nahi. Dimisio hauekin, badirudi, beraz, existitzen ez den
komunitate baten izenean hitz egiteko
aukera ematen dion elkarteak kolokan
eduki dezakeela etorkizuna.

Orain, Voxeko kide

2020ko ekainaren 21a. Alderdi politikoak EAEko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainan murgilduta daude. Vox
espainiar ultraeskuindarrak Donostiako
Alderdi Eder aukeratu du ekitaldia egiteko. Hogei bat jarraitzaile batu dira eta
bertan da Fadi Hassan, inguruan 50 bat
ertzain perimetroa zaintzen ari dira, eta
hauen inguruan 150 bat laguneko protesta antifaxista.
Euskaldunak zapaltzaileak direla, “euskararen inposizioa” ezin dela onartu, te-

rroristei egurra eman behar zaiela eta
halakoak bota dituzte. Espainia konplexurik gabe salbatzera datoz. Arazoak ekitaldiaren amaieran datoz, ordea. Kontxako pasealekutik atera nahi dute hiriaren
erdigunera, eta jendea inguruan jarraika
daukate, nahiz eta Ertzaintzak egurra partitu. Hassan Ortega Smithen bizkarrean
doa serio. Voxeko kidea ote da, ala besterik
gabe, jarraitzailea? Zalantzak handik bi
astera desagertuko dira, Groseko hautesleku baten alderdi horretako ahaldun gisa
igaroko du hauteskunde eguna.
Vox eta lobby israeldarraren arteko
harremanez zenbait artikulu argitaratu
dira azken aldian Espainiako hedabide
independenteetan. La Marean adibidez,
ikertu dute lobby israeldar nagusiak Fundación Friends of Israel, Fundación Hispanojudía edo ACOM direla, eta gainera,
eskuin muturrak kontrolatzen dituela.
ACOM da handiena. Eragile honek
bere burua “eragile apartidista” gisa definitzen badu ere, ez du ezkutatzen eskuineko alderdiekin duen gertutasuna.
Nahiz eta Voxen badiren nazismoarekin bat egin duten kideak, Twitter bidez
alderdi honi publikoki eskerrak eman
zizkioten bere interesen “gotorleku” izateagatik. Argazki batek ilustratzen zuen
mezua: ACOMeko presidente Ángel Mas,
Voxeko Santiago Abascal eta Ivan Espinosa de los Monterosekin.
Lobby honen jardun nagusia Espainiako Estatuan ere indarra hartzen ari den
BDS kanpaina borrokatzea da. Udaletan
Palestinarekin elkartasunez halako neurriak onartzen direnean, epaitegietara
eramaten dituzte, “diskriminazioa” salatuz. Dagoeneko milaka milioi euroko kaltea egin dion BDS kanpaina hau oso serio
hartzen du Israelek, eta Benjamin Netanyahuk 2015ean "arrisku estrategiko" gisa
definitu zuen, kanpainari nazioartean aurre egiteko ministerio propioa ere sortuz.
Urtean 72 milioi dolarretik gora bideratzen dituzte borroka honetara.
Euskal Herrira itzulita, bakarrik al
dago Hassan ala ACOM gisako norbaitek
babesten du? Inork ez daki ziur. ARGIA
berarekin harremanetan jarri da eta ez
du galderarik erantzun nahi izan. “Espioia bada, oso baldarra da”, dio berarekin istilu ugari izan dituen elkarrizketatuetako batek. “Israelen babesa? Bai
zera! Horiek ez dute Hassanen profileko
jendea bilatzen. Ez da batere zuhurra.
Protagonismoa izugarri gustatzen zaio
eta burutik gaizki dagoen tipo bat besterik ez da”, uste du El Salvadorreko Palestinako enbaxadoreak.
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Fadi Hassanek Euskadiko Palestinarren Elkartearen Facebook orrian idatzitako zenbait mezu ikusgai goian. Twitterren jendeak kaptura hauek erakutsiz edukia
aurpegiratu izan dionean, ez du egiletza sekulan zalantzan jarri eta adierazi izan du orri horrek "izaera sarkastikoa" zuenean idatzi zituela.

Konfinatuta Hassanen etxean
2020ko martxoaren hasiera da. Donostian bi pertsonak Gros auzoko Jose Maria Soroa kaleko 12.ean aurkitu dute
alokatzeko gela bana. Faddi Hassan ere
bertan bizi da alokairuan, baina bera da
beste bi gelak azpi-alokatzen dituena.
Handik astebetera alarma egoera ezarri du Pedro Sanchezek eta 24 orduz
etxebizitza berean sartuta geratu dira
konfinatuta. Hiru aste nahikoak izan
dituzte Hassanekin ezin dutela gehiago
ikusteko. Aurretik elkar ezagutzen ez
zuten bi pisukideek alde egingo dute,
nahiz eta pandemiaren asterik gogorrenak izan eta kalera ateratzea zeharo
debekatuta egon. Apiril hasiera da eta
badoaz hortik.
Bien ustez elkarbizitza lehertzen du
Hassanek, eta xehetasunetan sartuko
ez bagara ere, bakoitzari fidantza gisa
kobratutako 800 euroak ez dizkie itzuli
nahi, sei hilabete igaro arren joan zirenetik. DonostiCup txapelketarako talde palestinar bat ekartzea kudeatzeaz
gain, ez duenez lanik egiten, jendea engainatzetik bizi dela uste dute bi pertsona hauek. Biekin istilu gogorrak izango
ditu, gainera.
Dei dezagun Lorea bietako bat. Etxe
hartan utzi zituen gauzen bila joan da bi
lagunekin. Hassan etxean dago, eta sinatu arazi nahi dion paper baten harira
eztabaida hasi da. Lorearen lagunetako

batekin tematuko da Hassan, mehatxatu
egin duela esanez hasi eta poliziari deika amaitzeko. Erabat harrituta, azken
gauzak jaso eta badoaz bertatik. Korrika jaitsiko da Hassan eskaileretatik, bi
pertsonetako bati besotik heldu, honek
gainetik kendu, Hassanek bere burua
lurrera bota eta mugikorra hautsi diola
esanez oihuka hasi da. Iskanbila lehertu
da erdian sartu den hirugarren pertsona
bularrean jo duenean. Polizia iritsi da,
identifikazioak, ezagutzen dutela diote,
salaketa gurutzatuak. 800 euroak, baina,
ez dizkio itzuliko.
Bigarren pisukidea dei dezagun Iosu.
Aterpea lortzeko urgentzia zuelako sartu zen etxe hartan, baina beste kidea joaten ikusi eta ordubetera, berak ere hanka egingo du gurasoen etxera. Gauzen
bila joandakoan, fidantzako 800 euroak
hilabete amaieran ordainduko dizkiola
esan dio Hassanek. Ados. Epea ongi kunplituta dirua ez diola itzultzen ikusita
telefonoz deituko dio: “Erabaki dut ez
dizudala ordainduko, eta sinatu genuen
papera ipurzulotik sar dezakezu”, botako dio Hassanek. Bere etxera doa, kalera
atera da Hassan eta eztabaidan hasi direnean tentsioa lehertu da. Orain Hassan da Iosu jo nahi duena. Badoa hortik,
fidantza lapurtu nahi diola argi geratu
baitzaio.
Espektakulua, gutxitan ikusten den
horietakoa. “Putakume zikina, ko-

munista-terrorista! Voxekoa naiz eta
Voxekoek zu bezalako jendea hiltzen
dugu”, botatzen dio kaletik. “Nire arroparekin sartzen zen. Ni seko harrituta nengoen. Euskal Herrian Voxeko
tipo bat kaletik mehatxuka neukan.
Ertzaintzari deituko niola esan behar
izan nion”. Haren erantzuna, oihuka,
Grosen barrena, erabat sututa: “Kabroia, Ertzaintzari deika? Polizia traidorea, boterera heltzen garenean desegingo dugu!”. Azkenean polizia iritsi
eta Hassan atxiki dute. Patruila honek
ere ezagutzen du Hassan.
Denbora aurrera doa eta Iosuk 800
euroak berreskuratzeko Donostiako
Maizterren Sindikatura jo du, kalean
ikusi duen kartel batek animatuta. Sei
lagun daude eta hasieran erdi lotsatuta, pertsona horrekin izan dituzten arazoak kontatu dizkie. Amaitu duenean,
aho bete hortz utziko du kide batek egin
duen lehen galderak: “Zure jabea ez da
Voxeko palestinarra izango, ezta?”. Benetan Voxekoa al zen? Seitik lauk ezagutzen
dute Hassan eta aurretik izan dituen liskarren berri emango diote Donostiara
bizitzera etorri eta etxe horretan amaitu
zuen gazteari. Orain argi geratu zaio,
Lorearekin hitz egin, abokatu bat hartu
eta fidantza berreskuratzeko epaitegian
salaketa jarri behar badiote, salaketa
jarriko diote. Bost urteko ibilbidean bat
gehiago.
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AINTZANE GORRIA
BORROKALARIA

Linbo batean gaude, konponbidea
ez da borroka librea debekatzea,
baliabideak sortzea baizik”
Jangelatik baskulara, baskulatik ispilura eta ispilutik komunera. Erritual horren gatibu izan zen iaz
Aintzane Gorria borrokalari burlatarra. Sekula jaso duen giltzarik estuena egin zion bulimiak. Ziplo
erori, eta lur jota gelditu zen. Baina ez luzaroan. Laguntza eskatu, tabuak apurtu eta eritasunaren
hatzaparretatik askatzen hasi zen pixkanaka. Zutik da berriro, inoiz baino indartsuago, 2021eko
Tokioko Olinpiar Jokoak jomugan dituela. Pandemiak erabat aldrebestu dio sailkapen probaren
prestakuntza, eta haserre da, instituzioak “utzikeriaz” ari direlako jokatzen borroka kirolekin.
eñaut agirrebengoa

Kirolari bezala baztertua sentitzen
zinela salatu zenuen abuztu
amaieran, Nafarroako Gobernuak
ez zizuelako entrenatzeko baimenik
ematen. Zertan da egoera orain?
Gauzak oso zail daude. Taldeko batzuek
entrenatu dezakegu, txapelketak gertu ditugulako, baina beste batzuek ez dute aukerarik. Txapelketak baino hilabete bat lehenago dugu aukera bakarrik. Tamalgarria da.
Olinpiar Joko batzuk ezin daitezke horrela
prestatu. Orain hasi, orain gelditu… Ezin
daiteke luzera begirako planik egin. Eta garbi dago Olinpiar Jokoetarako sailkatzeko,
hilabete bat, bi eta hiru baino gehiago behar
direla. Bi txartel daude jokoan Europa mailako sailkapen fasean, eta beste bi mundu
mailakoan. Oso garesti dago. Are gehiago,
halako trabak jartzen badizkigute.
Beste estatu batzuetako
borrokalariak ere antzera al dabiltza,
ala normal entrenatu daitezke?
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aintzane gorriak utziak

Beste inon ez da halako geldialdirik
izan. Espainiarekin batera, Italia izan
da okerren egon den herrialdea, baina
jada bi hilabete daramatzate normal lan
egiten. Eta Txinaren kasua adierazgarria da: ez dira gelditu, ezta pandemia
gorenean zegoenean ere. Zentro batean
konfinatu zituzten, eta han jarraitu zuten entrenatzen. Gerora, normaltasunera itzuli dira.
Beste kirol askotan ere badago
kontaktua kirolarien artean, baina
ez da halako debekurik ezarri.
Zergatik?
Guk kontaktu gehiago dugu, eta hori
oso gaizki ikusia dago. Hartara, debekatu egin dute, eta kito. Eskuak garbitzeko
modurik errazena da. Baina futbolean,
saskibaloian edota eskubaloian ere
kontaktu fisiko handia dago. Eta ikusi
dugu, futbolean adibidez, kasu bat dagoenean, talde ia osora hedatzen dela

gaitza. Gauzak orain horrela daude, eta
ohitu egin behar dugu. Borrokan ere
agian talde osoa kutsatuko litzateke,
baina badakigu zertan gabiltzan. Neurriak hartuko balira, seguruago ariko
ginateke, noski. Arriskua hor dago, badakigu, baina gutxitu daiteke. Konponbidea ez da debekua, baliabide eta protokolo egokiak sortzea baizik. Orain ez
gaude ez geldi, ez entrenatzen. Linbo
moduko bat da.

Arrazoi ekonomikoengatik utzi
zaituztete zokoratuta? Dirurik
sortzen ez duzuelako, alegia?
Ez dakit diruagatik den, edo utzikeriagatik. Judoak adibidez diru asko mugitzen
du, eta lizentzia pila dauzka Espainian.
Baina gu bezala daude. Arazoa kontaktu
kirol guztiek dute, ez borroka libreak bakarrik. Judoa ez da minoritarioa, eta arazo bera izan du. Instituzioen inplikazioa
hutsaren hurrengoa ari da izaten.
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“Oso femeninoa omen naiz borrokatzeko. Halako gauzak entzuten ditut oraindik, harrigarria bada ere”.

Entrenatzeko aukera duzunean, beti
bezala jarduten zara?
Bai. Espainiako selekzioan burbuila taldeak osatu ditugu, eta hala gabiltza, launaka edo seinaka. Entrenamendu arruntak dira. Hori bai, normalean aldaketa
gehiago egiten duzu, jende gehiago duzulako entrenamenduetan. Orain ez da
posible, baina gutxienez badugu teknika
lantzeko aukera. Fisikoa edonoiz landu
dezakegu, eta oso garrantzitsua da, baina
borrokatzea, borrokatzea da, ez korrika
egitea. Sasoi aldetik oso ongi egon zaitezke, baina txapelketa batera borroka egin
gabe bazoaz, ez duzu zer eginik.

rrera bota eta haren bizkarra lurraren
kontra jartzea da. Eta hori ez baduzu lortzen, puntuen bidez irabaz dezakezu.

Nola dago ikusia emakumezkoen
borroka?
Badago ni borrokalaria naizela jakitean harritzen den jendea. Oso femeninoa omen
naiz borrokatzeko. Halako gauzak entzuten
ditut oraindik, harrigarria bada ere. Dena
den, uste dut pixkanaka ari dela normalizatzen emakume borrokalariaren irudia.
Bestelako kultura duten tokietan gutxietsia
izan naiz, baina hori ere joango da aldatzen.
Eta Euskal Herrian, esango nuke berdintasun handia dagoela gizonezkoen eta emakumezkoen
Salatu izan duzu
artean. Desberdintasunak
desinformazio handia
Konfinamendua
sortzen dira tartean didagoela borroka
librearen inguruan.
ondo etorri zait ikusteko rua dagoenean, futbolean
adibidez. Baina borroka
Jendeak uste du nik eginorberak bere burua
librean ez dago sosik, eta
ten dudana telebistaz
ikusten den antzerki zaindu eta maitatu behar denok berdin tratatzen
gaituzte. Kirol nahiko
hori dela, Rey Misterio
duela. Psikologikoki ezezaguna da gurean, baieta enparauek egiten duna txikiek geroz eta maila
tena. Tira, maskara orain
lanketa handia
handiagoa dute, egiten diren
ez litzaiguke gaizki etorriko
egin dut”
eskolei esker.
[barreak]. Hor uste dut badutela errua gorputz heziketako iraOztopo handia izan zenuen iaz:
kasleek. Kirol olinpikoak zeintzuk diren
bulimia. Nola zaude orain?
behintzat irakatsi beharko lukete. Guk
Hainbeste trabarekin Olinpiar Jokoetarako
ezin dugu kolperik eman, dena giltzen
sailkatzea domina baten modukoa izango
bidez egiten dugu. Helburua aurkaria lu-

litzateke! Konfinamendua oso ondo etorri
zait ikusteko norberak bere burua zaindu
eta maitatu behar duela. Psikologikoki lanketa handia egin dut, eta egia esan, etxealdia inoizko aldarte onenean bukatu dut.
Fisikoki ez zait horren ongi etorri, baina
guztioi bezala [barreak].

Zer izan zen gogorrena?
Arazoa onartzea eta laguntza eskatzea.
Kaltea neure buruari egiten nionez, ez
nuen lesio bat bezala ikusten. Oso errudun sentitzen nintzen, eta gurpil zoro
horretan sartuta jarraitu nuen, geroz eta
okerrago. Azkenean laguntza eskatu eta
esnatu egin nintzen. Ikusi nuen lesio psikologikoak existitzen direla, eta bulimia
horietako bat dela. Modu horretan ikusi
behar dugu. Burua gorputza baino askoz
ere konplexuagoa da, eta buruan gertatzen denak eragina dauka gorputzean.
Hankarik gabeko mahai bat zutik mantendu nahi izatea bezala da.

Zenbateraino pozoitzen dizu burua
bulimia bezalako gaitz batek?
Itxuraldatu egiten zaitu. Pertsona erabat
ezberdina zara. Oraingo Aintzanek ez
du zerikusirik gaixo zegoenarekin. Beti
umore txarrez nengoen, dena beltz ikusten nuen… Ez daukazu inongo motibaziorik. Buruan daukazun gauza bakarra
zure irudia eta pisua da. Besteekiko haAzaroak 1, 2020
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Bizitzeko modu bat
5 urterekin hasi zen judo egiten, eta
11rekin borroka librera pasa zen.
Harentzat “bizitzeko modu bat” da
borroka, “esperientzia eta lagun
asko” eman dizkiona. Emaitzatan,
2018a izan zuen urterik oparoena:
Espainiako txapeldun izan zen, bosgarren Europako Txapelketan, eta
brontzezko domina kolkoratu zuen
Mediterraneoko Jokoetan. Badu
damu bat: bulimia zuela “horren berandu” onartu izana.
rremanak ere asko aldatzen dira. Lehen
bakarrik nengoen beti, negar batean, lur
jota… Horrela ezin daiteke bizi.

Txapelketak albo batera uztea
deliberatu zenuen, osatze prozesuari
arreta guztia jartzeko. Ez zen, gero,
erabaki samurra izango.
Nire bizitzako unerik zailena izan zen.
Iritsi zen momentu bat, ezinezkoa zena
okerrago egotea. Gauzak mahai gainean
jarri nituen, eta ohartu nintzen ez zegoela beste konponbiderik. Utzi eta hurrengo hilabeteak ere ez ziren batere errazak
izan. Gainera, etenaldi hori egin nuenean, oso jende gutxik zekien benetako
arrazoia. Nik lagunei eta selekzioari esan
nien lesio bat nuela belaunean, eta kito.
Nire burua indartsuago ikustean aitortu
nuen egia. Pausoa eman nuen antzeko
egoeran dauden neskei laguntzeko, eta
erakusteko horrelako arazoak existitzen
direla. Ez ditugu ezkutatu behar.
Kirolean tabua da elikadura
nahasmenduen gaia?
Bai, eta uste dut arazo bera dagoela
bestelako gaitz psikologikoekin: depresioarekin, antsietatearekin… Hori guztia ezkutatu egiten da kirolean. Eta kasuak jendeak uste baino ugariagoak eta
ohikoagoak dira. Azkenean, kirolariak
erreferenteak garenez gizartean, eta
ustez indartsuak izan behar dugunez,
badirudi ezinezkoa dela guk horrelako
arazoak izatea. Baina guztiz kontrakoa
da; arrisku handiagoa dugu, presioaren
ondorioz. Beti pisuari begira egon behar
dugu, kirola ikasketa edo lanarekin bateratu behar dugu… Hori lehergailu bat da,
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eta ez baduzu ondo kudeatzen, eztanda
egiten du.

Zure kasuan, non dago gaitzaren
jatorria, kirolean ala gizarteak
ezarritako edertasun kanonetan?
Denak eragiten du. Umetan konplexu
asko nituen, eta beti izan ditut arazoak
janariarekin, pisua gora eta behera. Eta
nire kirola pisuarekin oso lotuta dagoenez, amaraun bat egin zen gauza guztien
artean. Hori bai, presio guztia nire baitan egon da, kirolean inork ez nau ezertara behartu. Agian beste toki batzuetan
zorrotzagoak dira, baina nik behintzat
ez dut inguruaren presiorik sumatu.

Zein izan da gakoa zulotik
ateratzeko?
Batez ere, ondo egoteko nahia. Arazo bat
duzula onartzean, eta arazo hori konpondu nahi duzunean, pixkanaka aurreraka egiten duzu. Gainera, inguruak ikaragarri ondo babestu nau. Gorabehera
handiko prozesua da, eta aurrera egiten
duzun bezala, atzera ere egiten duzu.
Errusiar mendi baten modukoa da. Garrantzitsua da borrokatzeko indarra izatea, baina baita zure burua den bezala
onartzea ere. Borroka lagungarri izan
zitzaidan. Txapelketak utzi nituen, baina
entrenatzen jarraitu nuen. Eta asko eskertu nuen errutina bat edukitzea.
Emaitza apartak lortu zenituen
2018an, baina iaz lehiatu ez zinenez,
beka kendu zizun Espainiako Olinpiar
Batzordeak. Oso mingarria izan al zen?
Momentu hartan, diruak ez zidan batere
axola. Ordea, oso enpatia gutxi izan zuten

nirekin, eta bai, horrek min egin zidan. Ez
zuten ulertu zer egoeratan nengoen.
Bulimia gainditzen da, ala beti duzu
gainean halako itzal bat?
Nire ustez, ez da inoiz gainditzen. Buruan dago beti. Alkoholikoei gertatzen
zaien bezala, adibidez. Ez duzu edaten,
baina mamua hor dago beti. Hau antzekoa da. Beti egon behar duzu adi, berriro
zuloan ez erortzeko.

Zer harreman duzu orain
baskularekin? Presio handia
sentitzen duzu pisua neurtzerakoan?
Gure kirolean, beti dago presio hori, pisu
jakin batetik behera egon behar duzulako. Eta bulimia bezalako arazo bat izan
eta gero, zama hori handitu egiten da.
Baina jada ez daukat orduan neukan
beldurra. Ikusten badut behar baino bi
kilo gehiago ditudala, onartu egiten dut;
ez zait mundua gainera erortzen, lehen
gertatzen zitzaidan bezala. Nire kategoria 50 kilotik beherakoa da; denetan
arinena, alegia. Baina gauzak ondo eta
zentzuz eginda, ez du zertan arazo izan.

Zer egin beharko litzateke kirolarien
artean halako arazorik egon ez
dadin?
Batez ere, kirolariak informatu, eta gaia
normalizatu. Arazo hauek existitzen dira,
eta edonork izan ditzake. Agian gidalerro
batzuk eman daitezke, pertsonak nola
lagundu erakusteko, edo nola ez erori jakiteko. Laguntza nola eskatu azaltzea ere
garrantzitsua da, baita norberak bere buruarekin duen harremana behar bezala
lantzeko jarraibideak ematea ere.
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Herrerako Su|calde

Komunitatea
elikatzen
duen su txikia
COVID-19ak ezbaian jarri du orain artean taxuzkotzat eman ohi
ziren hainbat gauza. Paradigma aldaketa uste baino leunagoa
izan da batzuentzat, nahi baino bortitzagoa beste hainbatentzat.
Aukera berriak eta proiektu eraldatzaileak sortzeko parada gisa
ulertu duenik ere bada. Horietako batera hurbildu da ARGIA
Donostiako Herrera auzora.
miren osa galdona

Dani Blanco
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Z

ein Herrerako Su|calde ekimena
da COVID-19aren ondorioz loratutako proiektuetako bat. Eguneroko janaria indibidualki prestatu beharrean, auzotarren arteko
kohesioa, osasuna eta harremanak indartzeko ariketa kolektibo gisa irudikatzen
hasi dira Donostiako Herreran. “Ezkutuan
dagoen lan erreproduktiboa kolektibizatu
nahi dugu, auzotarrei jasangarria, merkea
eta tokiko produktuekin osatutako menuak
eskainiz”. Hala azaldu du ekimeneko kide
Xenki Berho Mujikak. Aitor Minaya Alonso du bidelagun, eta urtebete daramate
proiektua fintzen, herreratarren egunerokotasuna arintzeko asmoz. Auzo|co plataforma sortu dute oraintsu, eta etorkizuneko
ekimenen bilgune izatea nahi dute. Su|calde “sua pizteko” tresna dela diote: “Elikagaiak oinarri hartuko dituen proiektu bat
nahi genuen, janariaren inguruan sortzen
den kultura guztia kontuan hartuz. Xenkik
denbora asko darama Herreran komunitatearen ideia eta komunitatea bera modu aktiboan lantzen. Ni sukaldaria naiz, eta Xenki
ezagutu nuenean gaiaz hitz egin genuen eta
komunitatea indartzeko proiektu bat behar
genuela otu zitzaigun, eta hala atera zen”.

Sukalderik ezean, etxerik ez

Lehen ideiaren zertzeladak Katalunian
bizi izandakotik jaso zituen Xenkik, han
ondu baitzuen kooperatiba integralaren
ezagutza, kontsumo kolektibizatuan oinarritutakoa. Berhoren hitzetan, izaera handia du auzoak, “egunerokotasunak lausotu
ohi duen arren, komunitatea egon badago”, festetan edo egun jakin batzuetan gorpuztu ohi dena. Identitate hori funtsezkoa
izan da proiektuaren hastapenetan, eta
herritarrek auzoarekiko duten kontzientzia aldatzeko ere balio izan du. “Bakoitza
norberaren etxean gabiltza, baina falta zaigu ulertzea auzoa bera ere gure etxe komuna dela, eta identitate komun horretan
plaza denon espazioa da”.
Bada, zerk bilakatzen du espazio bat
etxe? Berhok eta Minayak argi dute: sukaldeak. “Komunitatea sortu nahi baduzu, sua sortu behar duzu lehendabizi:
sua, saltsa, goxotasuna… Ideia honakoa
da: egituraketa komunitarioa nahi baduzu sortu, kontsumoaren kolektibizazioa
ardatz hartuta, lehenago jendea bildu
behar duzu, eta janaria pertsona guztiak
berdintzen gaituen elementua da”. Bat
dator Minaya lagunak dioenarekin, eta
harago doa: “Gauza asko mugitzen dira
janariaren inguruan: harremanak, kultura, ohiturak… hori guztia baliatu nahi
izan dugu proiektuan”.
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Hala, norberaren etxean kateatuta dauden sukalde eta lan erreproduktiboak askatu, eta plazaren (auzoaren) erdigunean
kokatu dituzte Su|calde ekimenaren bidez: elkarte gastronomikoetako azpiegiturak baliatu dituzte auzotarrei janaria
prestatzeko, modu antolatu eta kolektiboan. “Guretzat elkarte gastronomikoak
bilguneak dira: gastronomiaz aparte, kantuak, topaketak eta hortik ateratzen dira
hainbat ekimen kultural”. Ohiko egitura
zurrunari muzin eginda, Herrerako elkarte gastronomikoek “kontzeptualki” izaera
zabalagoa dutela dio Berhok, eta hona datua: Euskal Herrian emakumez osatutako
lehen zuzendaritza Herrerako elkarte gastronomiko batekoa izan zen.
Su|calderen ohiko bi lan eremuak auzoan dauden bi elkarteak dira, elkarlanean
dihardute. Goizez aritzen dira elkarteetako sukaldeetan. Minaya izan da sukaldaria, baina ez da bakarrik egon. Auzoko
hainbat boluntariok lagundu dute patatak
zuritzen, barazkiak mozten edo, besterik ezean, solasa ematen: “Sukaldeko lana
lana izan arren, giro ederrean, istorioak
entzunaz eta belaunaldi ezberdinetako
jendearengatik gauzaz ikasiz arinago bilakatzen da”.

Saiakera gaindituta

Maiatzean ziren martxan jartzekoak, baina oso ezaguna zaigun arrazoia tarteko,
egutegia birplanifikatu behar izan zuten.
Azkenean, uztailaren 6tik 31ra egin zuten
lehen txanda. Oro har, 420 tuper prestatu
zituzten, tokiko ekoizleekin elkarlanean.
Menu osoa ala erdia aukeratu behar zuten
parte-hartzaileek, astean hamar ala bost
plater. Prezioari dagokionez, 55 eta 140
euro artean ordaindu zituzten, aukeratutako menuaren arabera; 3-4 euro tokiko
produktuz ondutako ontzi bakoitzagatik.
Jarduera ekonomiko bilakatu da Su|calde, autofinantzaketarako ez ezik, bertako ekoizle eta merkatari txikien artean
banatzen baitira etekinak. Era berean,
irabazi asmorik gabeko egitasmoa da, eta
lortutako dirua proiektua indartzeko eta
auzoan antzeko egitasmoak sustatzera
bideratuko da. Osagai guztiok auzotarren
ilusioa piztu dutela uste du Berhok: “Zentzua ondo ulertu da, eta jendeak badaki
auzotik auzotarrentzat pentsatutako zerbait dela. Auzotar berriak ezagutzeko ere
balio izan du, eta, nire ustez, hori da ederrena”. Era berean, komunitatea ardatz
duen proiektua izanik, jendea lankidetzan aritzeko “erraztasunak” jarri behar
direla dio Berhok, bestela nekez jasoko
dela ezer bueltan. “Jendeak parte hartze-

ko gakoa errentagarria izatea da; erraztasunak jarri behar dizkiozu, beharretara egokitu”. Hala, bizilagunen batek ezin
badu janariaren bila joan, aldamenekoak
eraman diezaioke, edo balorazio bilera
irekiak egin beharrean, galdera laburrez
osatutako galdetegia bidali. Oro har, oso
harreman “naturala eta gertukoa” dute
parte-hartzaileekin, auzokide izatearen
abantaila.

Merkatuaren logikarekin talka

Urriaren 12an ekin diote bigarren txanpari. Arrakasta txalotu arren, probaldiak argi
utzi zien lan-taldea txikia zela, eta esku
gehiago beharko zutela. Gauzak horrela,
bigarren sukaldari bat izango dute, Unax
Seges Intxausti. Herreratarra da Seges, eta
20 urte daramatza ostalaritzan lanean.
Ez du oraingo lana utziko, bi proiektuak
uztartuko ditu: “Bertakoa naiz, Auzo|co

Elkar te gastronomikoekin lankide tzan, zenbait goize tan soldatapeko sukaldariek janaria prestatzen dute e ta
arratsalde tan ontzi-eramangarrie tan banatzen dizkie te auzotarrei. Tokiko nekazari, abeltzain e ta arrantzaleen
produk tuak erabiltzen dituzte, janari osasuntsu e ta goxoak prezio onean eskaintzeko.

plataformako kidea eta hasieratik egin dut
bat ekimenarekin. Taberna edo jatetxe batek eskaini dezakeena edo Su|caldek ematen duena bi gauza ezberdin dira: lehenak
une jakin baten ematen dizu zerbitzua,
kalitatezkoa ahal dela. Bigarrenak, aldiz,
partaide egiten zaitu, eta zure onura ez
ezik, ingurukoena ere bilatzen du”.
Oraingoz arazorik sortu ez den arren,
mesfidantza ere antzeman dute. “Konpetentzia desleiala”, abantaila fiskalak dituen
azpiegitura bat etekin ekonomikotara bideratzea… horiek bezalako zurrumurruak
entzun izan dituzte sustatzaileek. Haatik,
lasai daude, eta badakite egiten ari direna “ikuspegi kapitalista indibidualistatik”
harago dagoela. “Merkatuaren espazioa

eta espazio komunitarioa ezberdinak dira.
Oso legitimoak biak. Merkatuaren espazioa gure bizitzako arlo guztietan sartu
izanak ez du esan nahi horrelako ekimen
kolaboratiboek legitimitaterik ez dutenik”.
Bigarren denboraldia hastearekin batera eztabaida leundu nahi dute, mamuak
uxatze aldera, eta Seges kide berria izatea
lagungarria izango delakoan dira, aipatutako bi esparruok uztartzen baititu.

Elkarrekin bada, hobe

Egoera berri honetan ekimen iraultzaile
bakarra sortzea ahalegin antzua litzake
Berhoren eta Minayaren hitzetan. Hala,
aliantzarako deia egin dute, Su|calde bezalako proiektuak han-hemenka ugaltzen

hasi edo beste txokotako proiektuen berri
ere izateko. “Ez da administrazioaren edo
erakunde publikoen afera soilik erronka zaharrei ikuspegi berrietatik heltzea;
herritarrok ere aurrera pausua emateko
garaia da”, diote bi sustatzaileek. Lehen
sektorearentzat ere arnasa hartzea litzateke halako proiektuak ugarituko balira,
erosle zuzenak lortzeaz gain, sistema jasangarria ezarriko bailitzateke herritarren
elikadura ohituretan. “Gure kultura santu
honen azpiegitura bereizgarri bat probesten ari gara –elkarte gastronomikoak–,
egitura legal propioa duena. Balia dezagun
guztion artean denon bizitzak hobetzeko,
osasuntsuago jateko eta harremanak saretzeko”.
Azaroak 1, 2020

1941eko urriaren 31n, Mount Rushmore kolosala inauguratu zuten AEBetako
Hego Dakotan, Black Hills mendien bihotzean. Washington, Jefferson, Roosvelt
eta Lincoln presidenteak irudikatu zituen granitozko horma itzel batean, nazio
baten sorrera eta garapenari gorazarre egin asmoz. Zazpi urte geroago, 20
kilometrora beste gogo bati erantzunez, Crazy Horse memoriala eraikitzeko
lanei hasiera eman zieten, Thunderhead mendia aurrenekoz eztandaraziz.
Erreserbetara indarrez mugiarazi arte, muino haien inguruan bizi izan ziren
jatorrizko herrien omenezko ekimena da bigarren hau. Ezagutuko dugu Sioux
nazioaren memoria eta kultura bizirik mantendu nahi dituen egitasmoa.

Azaroak 1, 2020
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N

irantzu pastor

ire buruzagikideek eta nik
neuk nahi genuke gizon zuriek jakitea azal gorridunok
ere baditugula heroi handiak.
Aspaldi erail zuten gerlari baten burua taila dezakeen eskultore baten
bila gabiltza (…) Mesedez, idatzi ahalik
eta lasterren, gai honekin laguntzerik
duzun ala ez jakinarazteko”. 1939ko azaroaren 7an, Standing Bear lakota tribu
-buruak determinazioz idatziriko eskutitza helarazi zion jatorri poloniarreko
Korczak Ziolkowski eskultoreari.
Ordurako, Keystone hiritik gertu, 400
beharginez (tartean Ziolkowski bera)
osaturiko talde batek 12 urte zeramatzan granitozko eskultura monumental
batean AEBetako historiaren aurreneko
mende eta erdiaz beren kontakizuna zizelkatzen. Ideia Doane Robinson abokatu eta historialariari bururatu zitzaion.
Turismoa erakarri nahi ei zuen Hego
Dakotako hego-mendebaldeko bazter
honetara, eta Gutzon Borglum artista
daniar-estatubatuarrari agindu zion enkargua: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt eta Abraham
Lincoln betikotuko zituen haitzean. Ku
Klux Klaneko supremazista zuriengandik gertukoa zen Borglum eskultoreak
pozarren hartu zuen bere gain obra hura
diseinatu eta zuzentzeko ardura, interes ekonomikotik harago misio politiko
garbia aitortu baitzion mandatuari. Bere
hitzetan, “han, zerutik gertu” lau figura
haiek tailatzeak geroari erakutsiko zion
“zer nolako gizonak ziren nazioaren aita

haiek”, eta ondorengoengana helaraziko
omen zuen “euren ondarea”.
Mount Rushmore National Memorial
osatzeko lanak 1927an hasi (aurretik,
1925ean, monumentu nazional izendatua zuten) eta 1941ean amaitu zituzten.
Orotara, 400.000 tona harri atera zituzten, horretarako igeltsuzko moldeak,
mailu pneumatikoak eta dinamita erabiliz. Materiala eta langileak mendi magaletik abiatuta horman gora eta behera
garraiatzeko, teleferiko bat eraiki behar
izan zuten eta, besteak beste horregatik,
hasierako 400.000 dolarreko aurrekontua motz geratu zitzaien. Hasiera batean
proposatu zituzten gorputz osoko diseinuak hemezortzina metroko lau aurpegi
izan ziren azkenean. Egitasmoak ekarpen pribatuetatik edan zuen hainbat
urtez, harik eta 1933an Gobernuaren
Parke Nazionalen Zerbitzuak kudeaketa
eskumena bere egin zuen arte.

Besteren lurretan
“Han, zerutik (zeru kristautik) gertu”,
zioen Gutzon Borglum artistak bere obraren kokapenaz. ‘Han’ ez da edozein leku,
Black Hills edo ‘muino beltzak’ mendigunean kontzebitu baitzuten Mount Rushmore, Sioux nazioa osatzen duten tribuen
(lakotak, dakotak eta nakotak) mundu
ikuskerak sakratutzat duen inguruan.
Ipar Amerikako jatorrizko herrien eskubideen aldeko elkarteen eta autoritate
tribalen aburuz, “indarkeriazko ekintza
nabarmena eta berariazkoa izan zen sinbolo supremazista hori hor eraikitzea”.
Azaroak 1, 2020
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Hitz horiek berak baliatu zituen Julian
Bear Runner lakota buruzagiak iragan
uztailean, 2020ko Independentziaren
Eguneko ospakizunen atarian, Donald
Trump AEBetako presidenteari zuzenduriko eskakizun formalean: “Lapurtutako
lurretan lau gizon zuri kolonizatzaileren
omenezko gune bat sortzea mingarria
eta iraingarria izan zen, lau presidente
horiek indigenon aurkako genozidioan
parte hartu zutelako. Neurri berean, uztailaren 4ko bezperan bertan abiazio
erakustaldiak eta su artifizial festak ospatzeko asmoak iseka egiten die gure aldarriei, baita gure osasuna arriskuan jarri
ere”, pandemia bereziki gogor jotzen ari
baita Hego Dakotako jatorrizko komunitateak. Ez zela ongi etorria ohartarazi
zion Oglala Sioux Tribe gobernu tribaleko
Bear Runner buruak Trumpi, eta Black
Hills eremuaren historia gogorarazi zion:
“Bisitatzera zatozen lurraren okupazioa
eta erabilera osoa Sioux nazioari dagokio
1851 eta 1868 urteetan sinatutako itun
banaren arabera”. Gobernu Federalak
bete ez zituen akordioak dira, 1870eko
hamarkadan urrea eta eztainua aurkitu
baitzituzten muino beltzetako errai eta
errekastoetan. Ordura arte paraje haietara hurbildu ziren kolonoen kopuru apala
biderkatu egin zen bat-batean, milaka iritsi ziren, eta elkarbizitza ez zen baketsua
izango aurrerantzean. Armadak natiboak
kanporatu nahi izan zituen erreserbetan
konfinatzeko, eta ahalegin horretan bufaAzaroak 1, 2020

lo guztiak akabatzea izan zen behin betiko estrategia, ez baitzuten lortu gerlariak
batailan makurtzea. Jatekorik gabe, eta
janzteko eta tipiak eraikitzeko larrurik
gabe, baina, buruzagiek amore eman beste aukerarik ez zuten izan.
Erresistentziari eutsi zion azken taldea, Big Foot-en gidaritzapekoa, Wounded Knee-ko sarraskian hil zuen Zalditeriako Zazpigarren Erregimentuak,
1890eko azken hondarretan. Iturri batzuen arabera, 150 lagun erail zituzten
tiroketan, 300 beste batzuen arabera;
gehienak emakumeak, umeak eta zaharrak. 1980an, Auzitegi Gorenak indigenei
arrazoia eman eta AEBak behartu zituen
1.300 milioi dolar baino gehiago ordaintzera; baina tribuek ez dute onartu, euren
lurrak nahi dituzte, ez dirua. Egun, zortzi
erreserbatan barreiatuta bizi dira Hego
Dakotako siouxak, estatu horretako populazioaren %9 baino ez dira.
Arbuioari muzin egin eta festa piroteknikoa nahiz agerpen publikoa berretsi zituen Donald Trumpek aurtengo Independentziaren Egunaren bezperan,
Mount Rushmoren bertan. Beste gauza
askoren artean, leku hark eta presidente
haiek “Amerikako Iraultza” ordezkatzen
dutela esan zuen, eta Thomas Jeffersonen Independentziaren aldeko Aldarrikapena eta Abraham Lincolnek esklabutza abolitu zuenekoa “Mendebaldeko
zibilizazioren milaka urteko historiaren
gailurra” izan zirela. “Inork gutxi daki,

ordea, –ihardetsi zuen Julian Bear Runner-ek hedabideei egindako adierazpenetan– Lincolnek agindu zuela AEBetako historiako urkamendu masiborik
handiena: Minnesota estatuan, 1862an
altxamendu baten ostean 38 dakota kondenatu zituen. Silueta horiek gure arbasoen memoria profanatzen dute, eta
leku hori desegiteko exijitzen dugu”.

Esperientzia patriotikoa
Mount Rushmore National Memorial
gune osoak 6 kilometro koadro inguruko
azalera du, eta “esperientzia patriotikoa”
eskaintzen die urtero hurbiltzen diren bi
milioi bisitariei; horixe diote, behintzat,
50 kilometroko itzulinguruan dauden
publizitate panelek. Souvenir eszentrikoenen zerrenda amaigabea, oinezko
ibilbideak, bisita gidatuak, terraza panoramikoak, jatetxeak, museoa, argazki
zaharren erakusketa eta argazki sesioak,
Thomas Jeffersonen jatorrizko errezetan oinarritutako izozkiak, ekitaldietarako anfiteatro bat, gaueko irteera bereziak, 56 estatuetako banderen bilduma,
gerrako beteranoentzako dohaintzak
biltzeko eltzetxoak… Eta inguruko herrietan ere bai: presidenteei airetik eta
hainbat perspektibatatik begiratu nahi
dietenentzako helikoptero eta abioneta
hegaldiak eskaintzen dituzten enpresak
daude; zoologikoak ere badaude behinola baso haietan libre bizi izan ziren
hartzak eta beste espezie batzuk hesien
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atzetik ikusteko; meatzari herriak kasik
parke tematiko bilakatuta ageri dira; eta
dena da oso zuri-gorri-urdina.
Zurien heroiak loriatzeko Disneyland
modukoa da Mount Rushmore. Bertan
ikusten, entzuten, egiten, erosten eta dastatzen den guztiak egiten dio erreferentzia
presidente haien eta eraiki ei zuten nazioaren ustezko handitasunari, eta ezer ez
da kasualitatea edo inuzentea. Txanponak
zanpatu eta itxuraldatuta itzultzen dituen
makinak ere badu izaera adoktrinatzailea
hemen, Amerikako jatorrizko herritarrek
eta haiei dagokien ezerk ez duelako lekurik ez aipamenik kontaketa honetan, ez
bada irudi oso estereotipatuen bitartez eta
‘zuriek salbatu eta zibilizatutako basatien’
ideia hori elikatzeko.

“Azal gorridunok ere baditugu
heroi handiak”
“Aspaldian buruan dabilkidan kezka da
hau. Agian lagun diezadakezu moduren
batean? (…) Oso-osorik indiarroi dagokigun proiektua izango da, nire zuzendaritzapekoa, baina ardura nagusia da jakitea
ea baten batek helduko ote dion gu falta
garenean”. 1939an Korczak Ziolkowski
eskultoreak Connecticuteko bere etxean
jaso zuen eskuizkribuak Standing Bear lakota tribu-buruaren sinadura zuen, baina
Red Cloud, Spotted Crow, Fills The Pipe eta
American Horse liderrak ere bazeuden
proposamenaren atzean. Gizon zuriak
Mount Rushmoren egiten ari ziren beza-

la, eurek ere euren kontakizuna zizelkatu
nahi zuten Black Hills-eko haitzetan. Zali
Ero liderraren siluetak herri oso baten
duintasuna ordezkatuko zuela pentsatu
zuten, ahozko tradizioak sonatu bilakatu zituelako haren balentriak eta bake-itunak sinatzeko saiakerak, 1877an Fort
Robinsonen (Nebraska) itzulpen kaskar
batekin traizionatu eta adierazpen faltsu
haien aitzakiapean erail zuten arte.
Poloniar etorkinen familia batean sortu zen Ziokowski, baina jaio eta gutxira
hil ziren aita-amak, eta umezurtz-etxe
batetik bestera hazi zen. Nerabe zela itsasontzietan lanean hasi eta zurgin ofizioa
ikasi zuen, sekula eskolara joan gabe. 30
urte pasatxo, 174 dolar bere izenean eta
II. Mundu Gerra ate-joka zituen Standing
Bear eta gainerako lider natiboen gonbidapena jaso zuenean. Zerbitzu eman
eta gudarostetik itzuli zenean eman zien
baiezkoa; haien ametsa egikarituko zuten
pertsona topatu zuten.
Artistak ahozko deskribapenetan oinarrituta marraztu zuen Zaldi Eroren
omenezko diseinua, ez baitzen haren
irudirik. Garaiko kronikek diote gerlariak beti ezezkoa eman ziela argazkilarien eskariei, sinesten zuelako erretratuek arimaren zatiak kenduko zizkiotela
eta bizitza laburragoa izango zuela horregatik. “Itzala ere giltzapetu behar al
didazue?”, esaten omen zien.
Black Hills mendien bihotzean beste
granitozko horma ikusgarri bat auke-

ratu zuten buruzagiek, eta Ziolkowskik
paretaren oinean akanpatuta pasatu
zituen aurreneko zazpi lan hilabeteak.
1948ko ekainaren 3an lehenengo leherketa eginda, lider natiboen aitzinean,
aurreneko 10 tona haitz atera zituzten.
Proiektua finantzatzeko irabazi asmorik
gabeko Crazy Horse Memorial fundazioa
sortu zuten eta, orduz geroztik, donazio
pribatuek sustengatu dituzte eskulturatzarra tailatzeko lanak ez ezik baita
museoa eta campusa ere.
Korczak Ziolkowski 1982an hil zen,
baina bere familiak hartu zuen lekukotza eta une honetan hiru dira fundazioaren helburuak. Batetik, monumentua
bera amaitzea, gaur-gaurkoz Zaldi Eroren aurpegia besterik ez baitago tailatuta (ilea, enborra, besoak eta zaldia falta
dira). Bukatutakoan, 172 metro luze eta
195 metro zabal izango dela diote planoek. Bigarrenik, mendi magalean bertan Ipar Amerikako Indiarren Museoa
aberasten segitzea eta, honekin, jatorrizko herrien ondarea eta kultura bizia
duintzen jarraitzea. Eta, hirugarrenik,
Ipar Amerikako Unibertsitate Indiarra
borobiltzea, nahiz eta aurreneko eskolak
2010eko ikasturtean abiatu zituzten.
Crazy Horse memorialean, Standing
Bear eta gainerako tribu-buruen ametsari jarraikortasuna emateko modu bateko edo besteko ekarpena egiten duten
norbanakoei eta boluntarioei story teller
esaten diete, historia kontalariak.
Azaroak 1, 2020
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Hizkuntza biziberritzeko nahi
bat bera, Libiako amazigek
nahiz Siriako kurduek
Hizkuntza tipologiaz ez baina amazigerak eta kurduerak bizi duten prozesu
simetrikoaz jardun du Karlos Zurutuza kazetariak: “Prozesu polit eta bitxi baten
lekuko izan naiz. Egun batetik bestera, eta literala da hori, bi komunitateok euren
hizkuntzei eusteko hartu duten erabakiaren lekuko izan naiz. Hamarkada askotan
galdutako denbora berreskuratu nahian ari direla ikusi ahal izan dut”.
Miel A. Elustondo

H

itz Adina Mintzo hizkuntza gutxituak ezagutzeko zikloa Oihaneder
Euskararen Etxeak eta UEUk antolatzen dute. Seigarren zikloan, urriaren
14an, Gasteizen, Karlos Zurutuza kazetariak eskaini zuen hitzaldia, Hitzaren
jabea, amazigera eta kurduera biziberritzeko prozesuak lemapean.

Kurmanjiera, deusetik
unibertsitateraino

Ekialde Hurbilaren erdian dira kurduak, Iran, Irak, Siria eta Turkiako mugek banaturik bizi direla. Kurduerak
Siriako ipar-ekialdean du indar handiena. Haatik, Siriak kurduekiko zein
politika ibili duen erakusteko, siriar
zerbitzu sekretuetako burukide baten
txostenaren muina baliatu zuen Zurutuzak: “Kurduak tumore hutsa dira, ez
dira arabiarrak, erauzi egin behar da
[tumorea]”. Txosten horrexek markatu
zuen errepresioa: kurduak erroldatik
ezabatzea, hiritartasuna ukatzea, ez
pasaporterik ez nortasun agiririk ematea. “Kurduen existentzia ukatzea zen,
finean”. Kazetariak 2008an egin zuen
lehen bidaia Siriako kurduen lurretara.
Hitz batez adierazi zuen egoera: “Jendea beldurrez bizi zen. Kurmanjieraz
idazten zuen poeta bat elkarrizketatu
nahi izan nuen, klandestinoki, zeren
bere hizkuntzan idaztea, kurmanjieraz,
delitu zuen”.
Azaroak 1, 2020

karlos zurutuza

2011n iraultza gertatu zen Sirian. Siriako kurduen alderdi politikoak klandestinitatetik argitara ateratzen ikusi
zuen, emakumeentzako zentroak asmatzen, kurduerazko lehen eskolak irekitzen. “Boluntarioak ari ziren langile,
eta, lehen aldiz, kurmanjieraz ikasten
zen ikasgela bat ireki zuten. Momentu
itzela izan zen. Iraultza garaia zen, gerra zen, baina kurduak ez ziren, bakarrik, arma bidez borrokatzen ari, atzeguardian gizarte zibila plazara atera
zen eta horrela ireki zuten, adibidez,
kurduerazko eskola”.
Egun, 40 milioitsu ei dira kurduak.
Kurmanjiera, aldiz, erdiek hitz egiten
dute. Kurdueraren aldaera nagusiei den
bezainbatean, Turkian eta Sirian kurmanjiera da nagusi, eta alfabeto latinoz
idazten da. Soraniera, berriz, arabiar alfabetoz idazten da, eta Iraken eta Iranen
hitz egiten da, bateko eta besteko aldaerak gorabehera. “Siriako kurdu gehienek
kurmanjieraz egiten zuten, baina ez zekiten idazten, ez baitzuten alfabetoa ezagutzen. Eskoletan, beraz, alfabeto hura
ikasten jarduten zuten, kurmanjieraz
idazten ikasteko”.
Gizarte zibila aktibatu zela esan zuen
Zurutuzak bere hitzaldian, eta eskola ez
ezik, “Siriako inoizko lehen egunkari kurdua ere egin zuten, elebiduna, arabieraz
eta kurmanjieraz”. Eta Zurutuzaren irudiko, “sen onez” da elebiduna egunkaria:

“Hainbat urtez, arabiera beste hizkuntza
ofizialik izan ez dutenez, ez zuten akats
bera egin nahi, beren hizkuntza inori
inposatuz eta gainerakoak desagerraraziz. Kurmanjieraren aldeko dira eta, era
berean, arabieraren eta siriakoaren edo
neo-arameoaren aldeko. Beren argitalpenak hirueledunak ohi dira, eta telebistan ere aipatu hiru eleetan aritzen dira”.
2014an, Siriako Rojavako parlamentuak
herri kurduaren konstituzio gisakoa
egin zuelarik, hiru hizkuntzak izendatu
zituzten ofizial, hiru eskualdeetan ere.
2016an, kurduek unibertsitatea eraiki zuten. Esaterako, Kurduera Filologia,
Arte Ederrak eta Ingeniaritza Agronomoa irakasten zituzten, kurdueraz erabat: “Turkiarrek Afringo eskualdea inbaditu eta campusa desagerrarazi zuten
arte iraun zuen hark. Eta, egun, Turkiak
ordaindutako islamisten eskuetan dago
eremu hori”.

Amazigera, denbora
berreskuratzeko garaia

2011n heldu zen lehen bider Zurutuza
Libiara. Kazetari tropela zen han, Egiptotik Libiara sartu nahirik. “Ni, berriz,
Tunisiatik sartu nintzen. Eta, nahigabe
eta ezustean, berbereekin egin nuen
topo, amazigekin!”. Laster jabetu zen Zurutuza amazigek Gadafiren azpian bizi
izan zuten egoeraz. Hasteko, arabiarra
ez den herriak izateko eskubiderik ez
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Argazki handian Rojavako Unibertsitateko
Aula Magna. 2016an eraiki zuten kurduek
campusa eta turkiarrek Afringo eskualdea
inbaditu zutenean desagerrarazi zuten.
Argazki txikian, Libian bizi diren amazigek
amazigeraz sortutako ikasmateriala.

zuen Gadafiren garaian. Amazigera ere,
dialektotzat zeukan Gadafik. “1973an
abiarazitako Iraultza berdea medio, Gadafik amazig kultur adierazpen oro deuseztatu behar zela erabaki zuen. Lege
idatzia zen”.
Sei milioi biztanle dira Libian, eta horietarik %10 dira amazigak. Itsasaldean,
Zwara hirian, esaterako, amazig peto-petoak dira eta amazigeraz egiten dute.
Mendietan, Nafusa eskualdea dugu, non
herri gehienak amazigak baitira. Badira tuaregak ere, amazig familia handiaren barruan tamaxek aldaeraz hitz
egiten dutenak. Azkenik, tubuak, herri
nilo-sahararra. Hizkuntza biziberritzen
saiatzen ari dira denak.
2011n, Libian gerra hasi zelarik, laster jabetu ziren amazigak: alde batean,
arabiar nazionalistak zituzten, eta, bestean, islamistak. Gadafiren kontrako
altxamenduarekin bat egin zuten amazigek hasieran, baina laster etsi zuten,
gerra bitartean eratu zen Trantsizio Gobernuaren joerari igarririk: “Betiko diskurtsoa dute: izan arabiar nazionalista,
izan islamista, ez dute gure alde egiteko
xederik”, erabaki zuten, Zurutuzak esan
zuenez.
Gerra garaian, bonbardatzeek eragindako anabasa artean, amazigera eskolak
eratu zituzten mendialdean, beren lemari jarraikiz: “Hizkuntza, izakia eta lurraldea. Hastapenean ez zuten ikas-mate-

rialik, fotokopia batzuk baino ez, nahiz
gaur egun ganorazko liburuak dituzten.
Gerra garai hartan, amazigera idazten
ikastearekin batera, neska-mutilak eskolan zeuzkaten, babesean! Gerran ziren,
eta amazigera eskolak ematen! Kurduek
bezala, amazigek ere galdutako denbora
berreskuratu nahi zuten”. Eskola haiek
eratzearekin batera, lehen amazigera
irratsaio eta telebista saioak abiarazi
zituzten. 2017an urrats bat handiagoa
emanik, Tamazig Filologia ikasketak
abiarazi zituzten Zwara eskualdean.
Zurutuzaren arabera, korapilo bihurria da Libia: bi gobernu dirateke, bata
ekialdean, bestea mendebaldean, zein
bere sostenguarekin ari dena. Gerrak,
berriz, ez du etenik: noiz indar handiagoz, noiz txikiagoz, hor da beti. Zeharo ezegonkorra da egoera eta, hala ere:
“Kontseilu Gorena eratu dute amazigek,
beren administrazioa; hamar udalerri
biltzen ditu. Kurduek bezala, bereari
eustea erabaki zuten, Libiako egoerak
konponbide eskasa du eta, bitartean, antolatzea erabaki dute: eskolak, kultur
etxeak, indar armatuak eta gainerakoak
osatu dituzte”.
Bestelako gutxiengorik ere bada Libian, ordea, eta haiek ere aipatu zituen
Zurutuzak: Tubu herria, “Gadafiren
pean, ikaragarri sufritu zuena”. Han eta
hemen barreiaturik bizi dira tubuak, Niger, Txad eta Libiako mugen artean.

Tubuek hizkuntza biziberritzeko lanari ekin zioten 2011n eta, horretan,
amazigen laguntza jaso zuten, amazigak jabeturik baitira gutxiengoak batu
beste biderik ez dela Libian. “Tubu kontseilu sendo bat eratzea, hortaz, amazigen onerako zitekeen. ‘Bakarrik gaude,
batak besteari lagundu beharrean gara’,
esan zioten elkarri. Amazigek, eskola
abiarazten eta liburuak argitaratzen
lagundu zieten eta, horrela, lehen aldiz,
tubu haurrek beren hizkuntzan ikas dezakete”.
Saioa burutuz, Karlos Zurutuzak azpimarratu nahi izan zuenez, hala Libian
nola Sirian, baitezpadakoa izan da jendearen kemena hizkuntza biziberritzeko
prozesuari ekiteko garaian. “Niretzat,
hango egoera, sasoi batean Euskal Herrian ikastolekin bizi izan genuena bizitzea izan da. Irakasleek egiten zuten
ikas-material hura-eta! Prozesu nahiko
simetrikoak ikusi ditut Libian, Sirian eta
hemen. Francok 40 urtez agindu zuen
Euskal Herrian, eta Gadafik 42 Libian!
Bitartean, guztiz zapalduta egon dira
hizkuntza horiek”. Hori esanik, azken
mezua zabaldu nahi izan zuen Zurutuzak: “Munduan diren hizkuntza gutxituak, aniztasunaren aldarri dira. Ekialde
Hurbila anitza da, mapan ageri diren herrialdeen barruko herriak ezagutzen ez
baditugu, nekez ulertuko dugu gertatzen
ari dena. Aniztasuna da gakoa”.
Azaroak 1, 2020
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Radium Girls

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

O

daily herald

range (New Jersey, AEB) 1917. U.S.
Radium Corporation enpresak fabrika berri bat zabaldu zuen, Undark
(ez-iluna) izeneko pintura erradioaktibo
distiratsuez erlojuetako orratzak eta zenbakiak margotzeko. 1920an beste fabrika
bat zabaldu zuten Illinoisen eta, aurrerago,
hirugarrena Connecticuten. Ilunpean ikus
zitezkeen ordulariak luxuzko salgai bitxiak
ziren, Lehen Mundu Gerrak oso erabilgarriak zirela frogatu zuen arte. Hala, erakunde militarren eskaera geroz eta handiagoari
erantzuteko, 100dik gora langile kontratatu
zituzten New Jerseyko egoitzarako, gehienak emakumeak edo neska gazteak –11 urteko neskatoak ere aritu ziren fabrikan–,
esku txikiagoak eta trebeagoak omen zituztelako lan horretarako.
Enpresak lelo bat ere sortu zuen neskek erabili beharreko teknika laburbilduz: Lip, dip, paint (Ezpaina, murgildu,
margotu). Hau da, lehenik pintzela ahora eraman behar zuten, punta ezpainez
bustita, lana zehatzagoa zelako; gero
pintzela Undark pinturan sartu zuten
eta, azkenik, erlojuaren esfera margotu.
Behin eta berriro. Radioarekin lanean
aldi batean jardun ondoren, langileen
arropak eta gorputzak ilunpean distira
egiten hasi ziren eta ghost girls edo “neska mamuak” esaten zieten orduan; gerora, bizitza hondatu zien mamua taula
periodikoan 88 zenbaki atomikoa duen
elementua zela salatu zutenean, radium
girls edo “radio neskak” esango zieten.

Emakumeak pintura erradioaktiboarekin
lanean, inolako babesik gabe.

Enpresako arduradunek ordurako bazekiten radioa oso arriskutsua zela. Bestela, zuzendaritzako kideek eta ikerlariek
–denak gizonezkoak–, radiora hurbiltzean,
zergatik erabiltzen zituzten maskarak,
pantailak eta antzeko babes elementuak?
Behin, Sabin A. Von Sochocky pintura erradioaktiboaren asmatzaileak bisita egin
zuen fabrikara eta asaldatu egin zen nesken baldintzak ikusita, baina arduradunek
lasai egoteko eta berdin jarraitzeko esan
zieten langileei.
Ilunpean distira egiteaz gain, neskak
sintoma fisikoak sentitzen hasi ziren berehala: nekea, anemia, hortzak erortzea,

hezurrak haustea… Enpresak ordaindutako medikuek askotariko diagnostikoak
egin zizkieten, baina sekula ez zuten gertatzen ari zena radioarekin lotu. Amelia Maggia izan zen erradioaren ondorioz hiltzen
lehena. 24 urte zituen eta, ofizialki, sifilisak
jota hil zen. Sifilisa askotan erabiliko zuten
egoera salatzen hasi ziren neskak gutxiesteko eta erantzukizuna saihesteko.
Orangeko Grace Fryer izan zen kasua
epaitegietara eramaten lehena; beste lau
lankidek harekin bat egin zuten aurrerago.
Bitartekorik gabe, oso zaila zen enpresa
handi baten aurka egitea eta haien alde lan
egingo zuen abokaturik ere ez zuten lortu
bi urte luzez. Inflexio puntua biktimen zerrendan gizonezko bat sartu zenean iritsi
zen, 1928an, Von Sochocky, pintura asmatu
zuen bera, hil zenean. Orduan hasi ziren
onartzen arazoaren iturburua radioa zela.
Urte berean irabazi zuten epaiketa New
Jerseyko langileek. Illinoiseko langileek
ere antzeko bidea egingo zuten eta 1938an
lortu zuten aldeko sententzia. Dirutan jasotako kalte-ordainek ezer gutxirako balio
izan zien, bidean galdu ez zirenak hilabete gutxiren buruan hilko baitziren. Baina,
behintzat, langileen osasuna babesteko
legeak bultzatzeko balio izan zuen.
Ia mende oso bat eta gero, radio nesken gorpuzkinek oraindik distira egiten
dute beren hilobietan. Urrian Radium Girls
(2018) filma estreinatu berri da, eta orain
behintzat haien historia lazgarriak distira
egiten du pantailan.

bartzelonako unibertsitate autonomoa

Arraina ala haragia?

D
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uela 1.800 eta 1.000 urte bitartean
kostalde amazonikoan bizi ziren
komunitateek nolako dieta zuten
aztertu berri du Tradition proiektuko nazioarteko ikerlari talde batek, Europako
Ikerketa Kontseiluak finantzatuta. Hezur
arrastoen isotopoak aztertuz ondorioztatu
dute Amazoniako biztanleek uste baino
arrain gutxiago eta haragi gehiago jaten

zutela; besteak beste, ugaztun karraskarien, oreinen eta arrain katuen arrastoak
identifikatu dituzte. Komunitate haien dietaz gehiago jakiteaz gain, ekonomia hobeto
ezagutzeko aukera ematen dute emaitzok:
nekazaritzan eta ehizean jarduten zuten,
eta arrantzan ere aritu arren, jarduera horrek ez zeukan orain arte uste bezainbesteko garrantzirik.
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leire regadas

Silueta berria Argi-Kontrarako
itsaso zubiria etxeberria

H

errialde Katalanetan bizi den galdakoztarra ari da astekariko Argi
-kontra sailean, hilean behin elkarrizketa bat argitaratzen. Leire Regadas
da kolaboratzaile berria. Euskal Herrian
kazetaritza ikasketak egin ostean joan
zen Bartzelonara mugimendu sozialen
eta gatazka armatuen komunikazio masterra egitera, eta geroztik han jarraitzen
du. Aritua da ofizioan. Oraindik kazetaritza ikasketak burutzen ari zela ZuZeu-n
irekita zuen bloga baliatzen zuen bere
lehen lanak argitaratzeko eta Bilboko
Irola irratian ere aritzen zen. Jada masterra amaituta Hondurasera joateko aukera suertatu zitzaion eta handik egin
zituen lehen nazioarteko kazetaritza-lanak hainbat hedabide digitaletarako.
Gerora iritsi ziren India eta Palestina.
Bartzelonan Gobernuz Kanpoko Erakundeen komunikazioa eraman du eta
Hamaika Telebistarentzat egin du Kataluniako prozesuaren harira emandako
mobilizazioen jarraipena.

NOR EKARRIKO DIO IRAKURLEARI?
“Herrialde Katalanetako zein Bizkaiko
jendea aurkituko duzue, mugimendu sozialen ingurukoa, baita kulturari lotutakoa ere; baina ez hori bakarrik”, zuzendu
zaie Regadas irakurleei. “Aktualitateko
gai eta eztabaidak mahai gainean jartzeko helburuarekin, interesa izan dezaketen diskurtso desberdinei ahotsa emateko borondatea dut”, jarraitu du.
Urteetan irakurle izan dena, paperak
aldatu eta kolaboratzaile izatera pasa da
orain. “Hautu politiko” bezala definitu
du Argiako irakurle izatea, eta segidan
zehatzago mintzatu da, “neutraltasuna existitzen ez den mundu honetan,
eta nahiz eta kazetaritza fakultatean
behin eta berriro errepikatzen duten
objektibotasunaren beharra, ezinbestekoa ikusten dut herritarren behar-izanei
erantzuten dieten hedabideak izatea,
eta ez korporazio handien zein alderdi
politikoen interesei. Hori da, hain zuzen,
Argia”.

koopfabrikaren
5. ikasturterako
izen-ematea zabalik

O

latukoopek beste eragile
askoren artean Lanki eta
Gezki ikertegiekin elkarlanean antolatzen ditu
KoopFabrika formazio saioak. Ekonomia sozial eraldatzaileko kideak beren
egunerokoan gehiago formatzeko
balio dute, baita oraindik ekonomia
sozial eraldatzaileko langile ez diren
herritarrek bertan forma eman diezaioten ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu berriei. Orain arteko
KoopFabrika formazio saioetan 244
pertsonak hartu dute parte eta 55
proiektu sozioekonomiko garatu dira.

Udalgintza eraldatzaileari
buruzko jardunaldia
urriaren 30ean
Aur tengo KoopFabrik a formazio
saioek udalgintzaren gaia sakonago
landuko dute. “Elkarlan publiko-kooperatibo-komunitario formak baliatuz,
udalgintza eraldatzailearen bidez, herri eta komunitateak indartzea dugu
helburu” adierazi dute antolatzaileek.
Udalgintza eraldatzailea berariaz
lantzeko jardunaldia antolatu dute
urriaren 30erako Arantzazun.
Bertan parte hartzeko izena eman
behar da koopfabrika.eus webgunean.

Bi formazio garai eta izen
ematea zabalik
KoopFabrikako formazioa jasotzeko,
bi garai hauetako bat aukeratu daiteke: lehenengo aukera Eskoriatzan
burutuko da, eta azaroaren 23an hasi
eta abenduaren 17an amaituko da.
Bigarren aukera berriz, Hernaniko Iturolan burutuko da eta otsailaren 2an
hasi eta martxoaren 25ean amaituko
da. Izen-ematea koopfabrika.eus helbidean une oro dago irekita.
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Animaliak,
abereak eta azienda

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus
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wikipedia

E

torkizuneko nekazaritza lehengora bueltatzean datza. Buelta aipatzen den guztietan bezala, tamaina hartu behar zaio. Nekazaritza
oinarrizko kultura den neurrian, kulturaren arazoen eran konpondu behar
ditugu nekazaritzarenak ere. Konpontze bideak hiru eratakoak dira: heredatuak edo jarauntsiak, batetik eta bestetik hartuak eta asmatuak. Edozein
dela bidea, hartu aurretik hautatu egin
behar da. Hautatze horretan datza kultura guztiek duten erresistentzia punttua, komeni ez den eta hautatzen ez den
horri buru egiteko osagaia. Jarauntsia,
hartua edo asmatua, bertoko kulturara egokitu egin behar da. Hautatze eta
egokitze horietan dago gakoa. Asmatu
asmatu, benetan hor asmatu behar da.
Horren ondorio nabarmenenak nekazaritzak guri, pertsona eta jende bezala
eman digun aurreratzeko gaitasuna –
kalitatezko elikadura, elikagaien segurtamena, kultura janzteko aukera...– eta
gure ingurumenari erantsi dizkion balioak dira –paisaia kulturala, kalitatezko ingurumena, apartekoa, bertokoa
eta egokitutakoa...–.
Horiek denak kontuan izanda, nolako etorkizuna nahi dugun, kontuak
atera behar ditugu. Nolako ingurumen,
paisaia, elikadura, bizitza kalitatea eta
kultura nahi ditugu? Hortik, etorkizuneko nekazaritza lehengora bueltatzean datza.
Gero eta argiago dakigu nekazaritzaren aukera bakarra jango ditugun
landareen hazkuntzatik eta, jan edo ez,
haientzako behar ditugun animalien
hazkuntzatik datorrela. Animaliak behar
ditugu lurrari bizitza emateko. Eta lur
bizirik gabe jai dugu. Nekazaritza kimikoak lurra hiltzen du, eta atzetik datoz
hidroponia, aquaponia eta -ponia atzizkia duten landaregintza guztiak; gu gaixotzen eta hiltzen gaituztenak.
Animalia izan, abere edo azienda izan,
lurra lantzen dugun tokian bere premia
dugu. Berak sortzen du gure lurrari bizi
ederrena ematen dion lehengaia: goro-

Animaliak behar ditugu lurrari bizitza emateko. Eta lur bizirik gabe jai dugu. Nekazaritza
kimikoak lurra hiltzen du, eta atzetik datoz hidroponia, aquaponia eta -ponia atzizkia
duten landaregintza guztiak; gu gaixotzen eta hiltzen gaituztenak.

tza. Gorotza izango da ongarri edo ongailu. Lurrean elikagai osasuntsuen oinarria osatuko duena. Oinarri horrek
bioaniztasuna dakar, horra osasunaren
giltza.
Animalia larrean ikusten duzu eta bejondeiola larre horri. Larre aberatsa bezalakorik ba al da? Belazeari begiratu
eta landare ugaritasuna ikustea ederra
da. Onena, hala ere, urte osoan belardi
berean gertatzen den belar eta landare
hurrenkera da. Bat hozitzen, hazten eta
hostatzen, bestea loratzen, hurrengoa
hazia heltzen, haruntzaxeagokoa haziak
haizeari zintzilikatzen eta josten… Horrela urte osoan.
Eta animaliak? Larrea aberatsa bada
animaliatik ez da faltako, batak bestea
jaten eta hurrengoaren jaten. Gure etxe
bueltako larreetan, belarretan bertan

bele, birigarro, zozo, eskinoso, urubi,
zata, okil berde, argioilar eta abar luze
bat aritzen da mokoka eta atzaparka.
Bazkatzen baita behikundea eta ardi
jendea ere. Eta azken horien gainean
mikak eta lertsunak. Mika bat maiz
ikusten dut ardien bizkarrean, artile
artean mokoka: bakastak edo akainak
jaten omen dituzte. Idiaren adar artean
ere ibiltzen da, eulitan noski. Lertsuntxo zuria ere behi eta urruxen bueltan
ibiltzen da, haien aurpegiko euliak harrapatuz, muturrak belar artetik uxatzen dituen eta haien bekorotzetara
hurbiltzen den intsektu saldoa miatzen.
Baita bizkarrean eta zerran ere, batez
ere etzanda dagoenean; muinotxotik
hobeto ehizatzeko... Era berean behikundea zaintzen du: lentsuntxo itzaina
esaten zaio.
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“piparra” liburua

Ibarrako piperra lan
antropologikoko
protagonista

S

entsibilitate berezia dago Ibarran
piperrarekin, atxikimendu handia
du herritarren partetik”. Josu Otaiza Azpiroz antropologo ibartarra
da Piparra liburu argitaratu berriaren
egilea. Zerbaitengatik ezaguna bada Ibarra herria, bertako piperragatik da, baina
jakiaren inguruan ikerketa sakonen falta
sumatzen zuen piperrari lotutako 789 elkarteak: produktuaren inguruko oinarri
teorikoa behar zela, ikuspegi historiko
eta antropologikotik landutakoa. Antropologiako azken urteko Gradu Amaierako Lana egiten zebilen orduan Otaiza,
hain zuzen piperraren inguruan. Karrera
amaitu eta urtera, 2016ko urte bukaeran,
Udalak kontratua egin eta ikerketa sakonagoari ekin zion Otaizak. Liburua da
ikerketaren emaitza.

ikuspegi antropologikotik
“Antropologiatik egin dut lana: elikagaien antropologiaren inguruan irakurtzen aritu naiz, alderdi sinbolikoa landu
eta historia ere bildu dut”. Piperraren
inguruko historiari atal bat eskaini dio
liburuan Otaizak. Batez ere adineko
jendearekin eta bertako ekoizleekin elkarrizketak eginez jaso du historiaren
berri: “Piperra garai batean izkina ba-

Garazi Zabaleta
@tirikitrann

zela azaldu du: “Langostino izenaren
kontua orduan sortu zuten Txumitxa tabernakoek, jendeari grazia egiten zion
eta horrela joan zen fama irabazten”.

tean egoten zen, zerbait berezia bezala.
Gorritzen utzi, sikatu eta tripakiari botatzeko erabiltzen zen”. Egungo prestigiorik ez zuen garai haietan.
XX. mende hasierarako bazegoen piperra Ibarrako baratzeetan, eta urteen
poderioz, pixkanaka barietatea bertakotzen joan zela dio Otaizak: tokiko klimara egokitu eta bere ezaugarri eta propietateak hartzen joan da. Mende horretako
bigarren hamarkadan jada ohikoa omen
zen San Bartolome egunean piperrak
jatea, eta orduan hasi zen inguruko herrietako jendea piperra jatera Ibarrara
hurbiltzen. Ibarrako piperraren boom
handia, ordea, 90eko hamarkadan izan

jai giroko jakia
Ibarrako edozein kultur ekimen piperraren bueltan ospatzen dela nabarmendu
du Otaizak, eta festetako egunik garrantzitsuenean ere, San Bartolome egunean,
eguerdiko 12:00etan herritar guztiak
plazan elkartzen dira piperrak jatera. Piperraren azoka eguna ere urtero antolatzen dute, eta bertan jaki horrekin prestatutako pintxo lehiaketa egiten dute.
“Urteetan sukaldari ezagunek prestatu
dituzten pintxoen errezetak inon jaso
gabe zeuden, eta horiek ere bildu ditugu
liburuan: errezetak eta pintxoen argazkiak”, dio Ibarrakoak.
Historia, herritarren eta ekoizleen bizipenak, errezetak, argazkiak, eta beste
hamaika kontu jaso dituzte Piparra liburuan. Liburuaren gaia tokikoa izanda
ere, ikuspegi zabala du, eta horregatik,
Ibarrako herritarrentzat ez ezik, gastronomia edota baratze mundua gustuko
duen edonorentzat interesgarri izan daiteke. Piperraren kulturari balioa eman
eta zabaltzea baitu helburu, funtsean.
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JON GEREDIAGA

Poesia,
bizitzaren gorazarre
eta minentzako ukendu
Jon Gerediagak Natura berriak (Pamiela) poemategia argitaratu berri
du, bere seigarren poesia liburua, Xabier Lete saria irabazi ostean.
Poetarekin mintzatu gara liburuaz, naturaz eta bere barne paisaiez,
bulkada poetikoaz, idaztearen sendagarriaz, bizitzari eskerrak
emateko beharraz, adierazi ezina hitzez adierazi nahiaz. Idazleak
bizitzan eta poesian bidaide duen adiskideak, Iñigo Martínez Peñak,
lagundu digu Gerediagaren lana eta begirada ezagutzen.

E

streinako 8 Olivetti poetiko
(2001) antzerki lanaz geroztik poesia eta antzerki lan ugari argitaratu du Jon Gerediagak,
baina Natura berriak-ek ilusio
berezia egin dio, “sinbolikoki indarra
du”, Xabier Lete Euskarazko Nazioarteko V. Poesia Saria irabaztearen ondorio
delako. “Berandu eta gutxi” ezagututa
ere miresten duen poeta da Xabier Lete,
ereserki diren Izarren hautsa edo Xalbadorren heriotzean bezalakoengatik
ere bai, baina bereziki haren Biziaren
ikurrak poemategia irakurri zuenetik:
“Hasi eta buka irakurri nuen, txundituta geratu nintzen, ‘hau poeta handia da’,
pentsatuz”.
Poz “prosaikoagorik” ere eman dio
sariak, “teilatuak obra behar du eta horrekin ordainduko dugu, eta horren truke elkarrizketaren bat egin behar badut,
ez da meatzean aritzea ere”. Elkarrizketak egitea ez baitu gogoko Gerediagak,
nahiz eta garai batean “traumatiko” zitzaiona, egitearen egitez, “gero eta hobeto” eraman. Amu berezia jarri genion
elkarrizketa proposamen honi kosk egin
ziezaion, eta berak heldu: ondoan dugu
Azaroak 1, 2020

ZIGOR OLEAGA

DANI BLANCO

Iñigo Martínez Peña, Gerediagaren lagun
mina eta bere lan poetikoa sakon ezagutzen duena, erdi elkarrizketatu erdi
elkarrizketatzaile lanetan.

Poemak poltsikoan

Hamazazpi urte dira elkar ezagutu zutela, artean gazte. Martínez Lauro ikastolako filosofia irakaslea zen ordurako eta ikasturte amaieran Gerediagak
hots egin zion, irailean bera ere filosofia klaseak ematen hasiko zela bertan.
Abuztuaren 6an elkartu ziren Gasteizen, jaiak hasi berri, elkar ezagutu eta
materialak partekatzeko, biak herabe
eta lotsaz parean zer irakasle aurkituko, alkandora formalekin mozorrotuta.
Baina gutxi iraun zuten formalidadeek,
eta bazkalaurreko zita ustez laburra
gaupasa gogoangarrian amaitu zen.
“Gezikada izan zen, laster hasi ginen
hitz egiten bizitzaren zentzuaz, filosofiaz, poesiaz, edozein gauzaz, partekatzen paseoak, ardoak, bizitza bera”,
oroitu du Martínezek.
Gerediagaren poemak aspaldi hasi
ziren partekatzen, “askotan eraman
dut Jonen poema bat poltsikoan”.

Behin zirriborratuta poema bat hiru
-lau astez poltsikoan gordea eraman
ohi du Gerediagak, “borobildu arte”,
eta tarte horretan irakurle baten beharra du askotan: “Konfiantzazko norbaiti eman, ez trukean komentario bat
jasotzeko, baizik eta jakiteko bitartean
norbaitek irakurriko duela eta ez dela
ahaztuta geratuko. Iñigo horretan beti
izan da oso mintzakide ona, beti jakin
dut gustura irakurtzen zituela eta hori
poz handia da. Kalitate handiko irakurlea da”.

Natura, beti natura

“Basoaren atarian / astiro bigunduz doa
/ giza bihotz baten / oskol zurruna euritan. / Euritan beratuko dira / azalak
eta ertzak. / Natura hezeak dio / lokatz
hau, / lokatz honetan...”. Poesian murgiltzeko aldarte egokiaren bila, erritmoa geldotzera eta bihotza biguntzera
gonbidatzen du irakurlea lehenbiziko
poemak. ‘Natura berriak’ izenburuan
ez ezik, hurrengo poemetan errepikatuta aurkitzen dugun adiera da. “Guztiz
arrotza zait unibertsoan beste bizitzarik ez dagoenaren ideia. Ez dakit nola
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okurritzen zaion gizateriari hori pentsatzea, nik uste egon behar dutela natura berri piloa. Eta horrek nolabaiteko
kontsolamendua ematen dit. Garaiotan,
non ematen baitu lur gaineko bizitzak
iraungitze data izan dezakeela, esaten
duzu: bizitza erabat desagertzea ezinezkoa da”. Naturari asko abestu zaiola dio Martínezek, “eta abestuko zaio,
gai zaharra eta berria da, lotzen ditu
iragana eta etortzeko dagoena”. Arrazoia eman dio, pentsakor, Gerediagak:
“Askotan idazten dut iraun beharko lukeenaren alde, hor batzen da beti egon
dena eta egotea nahiko nukeena hurrengo mende eta milurtekoetan ere,
natura”.
Fitola Balba, Karpuki Tui-tik (2004)
Natura berriak-era doazen sei poesia
liburuetan, naturari abestea konstante bat da. Bere poemetan gizakia apenas dagoela presente errepikatu izan
diote Gerediagari, baina berak ezinezkotzat du hori: “Poemetan dagoena ez
da zuhaitz bat, giza hitzak dira, sinboloak. Sinbolo horietan batzen da kanpoko mundua eta idatzi duenaren barne
mundua. Errealitatea deskribatu nahiko banu, botanika tratatu bat egingo
nuke. Paisaia horiek naturarenak baino
gehiago barne paisaiak dira. Izpiritu
bat deskribatzen dute, ez zuhaitz baten
anatomia”.
Goiza eta eguerdia; arratsaldea; gaua;
gauaren ostekoa. Egunaren zikloa jarraituz antolatuta dago Natura berriak, eta
poemetan urtaroak, zikloak eta horien
errepikapena oso presente daude. Denbora ziklikoa dela sinetsita dago Gerediaga –“linealtasuna gizadiaren asmakizuna da”–, eta betiereko errepikatzearen
ideiak kontsolamendua ematen dio.
Martínezi liburuak hori transmititu dio:
“Nahiz eta denborak aurrera egin badago etengabe bueltatzen den zerbait, eta
errepikatze horrek lasaitasuna ematen
du bizitzaren aurrean”.
Oinarrian lokatza, purutasunaren metafora. Ez ona soilik barnebiltzen duen
purutasun kristaua, antropologiako tesia prestatzen ari zelarik maputxeen artean ikasi zuena baizik: “Gauza bakoitzak bere tokia du munduan, eta denak
dira beharrezkoak, purutasuna da osagai horiek elkarrekin eta oreka batean
bizitzea”. Hasiera eta amaiera, bizitzaren
gaitza eta ona materia egina: “Ur uher
lokaztuak, / zuen ametsean sortzen da
/ natura berrientzat elikagaia. / Ore lodi
horrek geldiro / ongarrituko ditu lur
ezezagunak [...]”.
Azaroak 1, 2020

“Errealitatea
deskribatu nahiko
banu, botanika
tratatu bat egingo
nuke. Paisaia horiek
naturarenak baino
gehiago barne
paisaiak dira”
Poemetan giza-mundua minarekin
eta ezinegonarekin lotzen ote duen, ez
ote duen etengabe berrituko diren natura berrietan aurkitzen hori bizigarri
egiteko arnasa. Ez dago ados, ez du sentitzen natura eta gizadiaren arteko dikotomiarik. “La2-eko dokumentalak nik
ezin ditut ikusi, ateratzen da Thomson
gazela bat eta badakizu zer gertatuko
den. Natura hori ere bada, eta gizadia
ez da bakarrik ankerkeria: egunero gauza zoragarriak gertatzen dira pertsonen artean, ni maitasunez inguratuta
bizi naiz eta uste dut hori ere poema askotan dagoela”. Egia da, ordea, natura
sendatzaile zaiola, “naturan aurkitzen
dut ukendu bat egonezinak baretzeko,
babesleku bat”, baina ezinegon hori intimoa da nagusiki: “Nik gatazka gehienak

Gerediagaren
moduko poesia
sentitzeko
saiakera egin nahi
duenak hobe luke
aurretik presak eta
gainestimulazioa
bridatu –ariketa
batere erraza ez–

ez ditut gizadiarekin, ditut nire buruarekin, batzuetan gorabehera oso zorrotzak
izaten ditut”. Poema bat idazteko bulkada sentitzean ohartu ohi da beherakada
batetik datorrela, hortik irteten hastean
datorkio beharra, “seguruenik mina eta
ukenduaren arteko harreman hori poemetan agertuko da”.
Ezinegona barne paisaia, errepikapena kontsolamendu, natura helduleku, bizitza poz iturri: “Zain nago, bide
-bazterrean, / bihurgune berean, iazko
/ lore urdinak noiz agertuko. / Alegra
nadin, esan dezadan: / mundu hau ez
zait arrotz, / lore urdin hauek / aspalditik ditut ezagun”.

Bizitzarekiko zorra kitatu

Beherakada osteko goraldian, “arindu
hori ospatzeko” beharretik idazten du
Gerediagak. “Sufritzaile bat naiz gauza
askotan, baina oro har balantza jarri eta
existentziarekin zor bat dudala sentitzen dut, bizirik egotearen sentsazioarekin zorra, oso gutxitan sentitzen dudana,
esker oneko zorra. Horrek eramaten nau
poemak idaztera”. Oso gutxitan sentitzen
den hori, norbera baino askoz handiagoa, mugagaitza, esangaitza den horren
parte izan eta armonian egotearena:
sentimendu ozeanikoa deitu zion Freudek, iraupen sentimendua Peter Handkek. “Sentimendu hori hitzez harrapatu
nahi eta ezin hori” du Gerediagak idazteko beste motiboetako bat.
Poesiaz dosi txikietan elikatzen da:
poema baten zirriborroa astean edo bi
astean behin idazten du, poesia irakurri
ere oso noizbehinka egiten du. Idazteko aldarte jakin bat behar du –bihotz
bigundua–, testuinguru bat –“koadernoa eta behintzat landare bat ondoan
izan”–, geldotasun bat –“saiatuko naiz
nire burua ulertzen, poema batean sartzen bestela handiegia den errealitate
hau eta nire barrua, eta horretarako geldotu behar naiz, ingurura begiratu, nire
barnera”–. Antzekoa behar du Martínezek poesia irakurtzeko: poltsikoan egun
osoan eramanik ere, gauean irakurri
izan ditu Gerediagaren poemak, “gauaren tempoa poetikoagoa egiten zait”. Eta
bai, Gerediagaren moduko poesia sentitzeko saiakera egin nahi duenak hobe
luke aurretik presak eta gainestimulazioa bridatu –ariketa batere erraza ez–.

Laburrago, gardenago

Gaiak konstanteak badira Gerediagaren
obran, formak aldaketa handiagoa izan
du. Poesia idazteko bulkada nerabeza-
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rotik du, lehen urteetako poemak bilaketa bezala ulertzen ditu, “ahots batena,
mundua begiratzeko nondik batena, formatua, hiztegia, non pausatu begirada
eta zer ahaztu”. Sentitzen du duela hiru
liburu aurkitu zuela bere ahotsa –Argia,
lurra, zuhaitza, zerua (2015)–, poema
laburragoak, estilizatuagoak, “hamar lerrotan ez badut lortu sentitzen dudana
adieraztea zer edo zer txarto dago”. Urteekin, Gerediagaren poemak gero eta
lasaigarriagoak zaizkio Martínezi: “Oso
gardena egiten zait, gero eta gehiago.
Bada joera bat gero eta poesia baketsuagoak idaztekoa, hitzak helduleku bihurtzekoa”. Horrela nahiko luke Gerediagak,
“polita da diozuna”, diotso lagunari. Borobiltasunaren bila poemak gardendu,
laburtu... Haikuetara heltzea ote erronka? “Ez, haikuak ondo daude, irakurtzen
ditut oso gustura, baina hor beste sentsibilitate bat dago, eta gurea mendebaldarra da. Horrek ez du esan nahi Ekialdekoa izan behar denik naturaz idazteko”.
Bere poemak irakurrita balirudike
Gerediaga naturan murgildua bizi den

ermitaua dela. Baina hizkeran bezala bizitzan, iradokitze poetiko existentziala
tabernako umore lurtarrarekin eta hiriko bizitzarekin nahasten ditu. “Bilbotarra naiz, urbanita militantea, tabernak
eta lagunekin egotea gustuko dut”. Hor
ere egon da bilakaerarik, ordea, eta bere
lanean eragina izan duela dio: “Orain lasaiago nago egurrezko etxolan. Hamar
urte dela Artxandan bizi naiz, toki estrategiko batean tabernetatik bost minutura, baina gauez kilkerrak entzuten ditut,
ez tabernarik, ez autorik. Eta uste dut
harremana duela orain zortzi urte nire
ahotsa aurkitu izanarekin”.
Poema borobila irrikatzen du Gerediagak, “behin eta berriz itzuli zaitezkeen
poema bat, beti lasaitzen zaituena eta
zer edo zer esaten dizuna. Ahopeka edo
ozen irakurrita beti borobila iruditzen
zaizuna. Hau da, ezinezko bat”. Ezinezkoa,
dio Martínezek, poesiaren izateagatik beragatik: “Zer esaten du poemak? Bada,
poemak esaten duena –‘bai-bai’, Gerediagak–. Hizkuntza poetikoak hori du bere
alde, ebokadorea izatea, esatearen mugan

egotea, esanezina esan nahia; poemek
hizkuntzaren mugetatik eta diskurtsotik
kanpoko zapore bat uzten dute”. Borobiltasun zorionez ezinezkoa, irrikatu arren
ez baitu lortu nahi: “Seguruenik izango litzateke hiltzea, sentitzea ‘amaitu dut egin
behar nuena, ez daukat bultzatuko nauen
ezer’; espero dut hori oso zahar eta nekatuta nagoenean heltzea, edo ez lortzea eta
idazten jarraitzea”.
Naturaz eta barne paisaiez mintzo
den poesia, hizkuntza txiki gutxitu batean, irakurleari geldotasuna eta bihotz
bigundua eskatuz... Ahanzturara kondenatutako ahotsa lirudike Gerediagarenak
garaiotan, baina bazterrekoa izanagatik
ere, badu bere txokotxoa irakurleen artean eta, “zabaltzeko aukerari” uko egiten
ez dion arren, “ondo hartua eta gustura” sentitzen da bertan. Garaien gainetik,
poesiara bultzatzen duen bulkada beste
askorena ere badela uste du. Horregatik
jarraituko du poetak idazten, eta horregatik egongo da beti poema poltsikoan
kukutuko duen irakurlerik, irakurtzeko
une aproposaren zain.
Azaroak 1, 2020

48 І KULTUR-KRITIKAK

LIBURUA

Itsaso bete su

Dani Blanco

Suak pizten direnean

Mikel Soto
Elkar, 2020
Igor estankona

B

i bertsio baino ez daude, “hay dos
versiones”, zioen Barrionuevok,
Mikel Zabalzaren birikez galdetuta, gezurra esanez. Eta bertsio bien
gurpilean gu ere urteokaz, konturatu
barik egitate bakarra dagoela: errealitateak gure baitan egiten duen ispilu joko pertsonal hori. Idazleok beldur
ginen gure belaunaldiko borroka, lorpen eta porrotak, maitasunak eta sakabanaketak kontatzeko, eta hara non
Mikel Sotok hartu duen hitza, esateko:
“Ikusi nituen/ biolentzia guztiak,/ neuk
egindakoak barne,/ horregatik badakit/ zeintzuk izan ziren goitik behera/
zeintzuk behetik gora”.
Iñaki Gonzaloren Hace frío aquí en España (Hiru, 1998) eta Xabier Silveiraren
A las ocho en el Bule (Txalaparta, 2007)
irakurri nituenetik itzuli gabea nintzen
katarsi kolektibo isil horretara, alegia,
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bizi izan genuen gaztaro militantearen
deformazioa dastatzera.
Eite monzondarrak eta intelektualitateak utzita idatzi du Sotok Suak pizten direnean, hemen ez baitago Itziarren semerik, ez Maji neskatilarik, ez
alternatiba demokratikorik. Hemen
errepaso bat egiten da, atzera begirako
bat pontxoen garaira, mukizu batzuk
erabaki zutenean behin herria defendatuko zutela. Baina zuretatik datoz
ezpalak, eta gatzaren estankoetatik
matxinadak, eta liburu honek ere ezin
izan die iskin egin zantzu klasikoei:
Ernesto Cardenal, Omar Nabarro, edo
liburu bizi eta gori honi hain kontrapuntu ederra ematen dioten Gabriel
Arestiren estiloko poemak, “orain eta
hemen/ kontatzen dudana/ ez da guztia egia” eta abar eta abar… eta Soto
prosa eginez doa suzian, kazetaritza

eginez ia, bitsa dariola ahotik, historia
nafar bat, euskal historia bat asmatuz
erraietatik, maitasunez. Maitasun eta
atrebentzia dosi handia behar baita
erretorikarik gabe hitz egiteko, preziosizmorik gabe adornatzeko poesia
behar-beharrezko hau.
Mikel Sotoren begi beltzek agertzen
duten distira inozente horrekin ikusi ditut nik ere kaleak sutan. Eta tortura saio
eta espetxe guztietatik bueltan-bueltan
neska lagunari esaten dio “Irati”, eta
“ahizpa”, eta Berrueta-Mañas sendiarentzat detaile bat dauka poemetako
batean, eta sorrarazitako sufrimendua
ezkutatu barik egiten du poesia menderaezin, indigena, politiko, sakon bat,
euskal poeton itzulinguru guztiek eta
eufemismo guztiek baino askoz gehiago
balio baitu Suak pizten direnean itzel honen lerro bakar batek.
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MUSIKA

Egur handiagoa

Aska nazazu

Ztah

Autoekoizpena, 2020

Joxi Ubeda Goikoetxea

Z

tah taldeak aurrera egin du bere
proposamenarekin. Lehendik ere
bere doinuak itzelak baldin baziren, egurra latza, orain egur handiagoa.
Taldeak egurrarkore gisa definitzen du
bere musika, oso definizio egokia, zinez,
kantak entzunez gero.
Deathcore espirituan sakondu dute,
bide horretatik aurrera egin dute. Thrash metal, death metal, groove metal
eta hardcore ukituekin jantzi dituzte
kantak. Taldea boskotea da orain, bi gitarristarekin, eta horri esker haien doinu
iluna, gordina, astuna, basatia eta bortitza sendotu egin dute, indartu. Iñaki
(ahotsa), Jon (gitarra), Gixer (gitarra),
Bruno (baxua) eta Oier (bateria) dira
Ztah taldeko kideak, gaur egun.
Ekoizpen lan ona egin dute eta doinu
potoloa gauzatu dute, oso trinkoa. Mol-

daketak ederki eginak daude, gitarren
marrazki beldurgarriekin, feedback eta
bestelako zaratatxoekin, eta laino gisako
pasarteekin.
Kantak zartako gisakoak dira. Erritmo biziak eta astunak daude, erritmo aldaketak, kontradenborazko notak. Gitarrak zorrotzak dira, eta ahots urratuak,
oihuak eta garrasiak entzun daitezke,
baxuak eta bateriak osatzen duten oinarri erritmo mardularekin batera.
Aska nazazu izenburua ezin egokiagoa da bizi dugun garai honetarako, nahiz eta pandemiak eragindako
larrialdi egoera baino lehen erabakita
izan. Kanten bidez mezu askatzaileak
transmititzen dituzte, askatasunaren
aldeko aldarria, gatibatzen gaituzten
kateak apurtzeko, lepoa itotzen digun
soka askatzeko, natura eta ama lurra

zaintzeko, sustraiak ez ahazteko, denboraren zama edo pisua arintzeko edo
gainditzeko. “Aska nazazu beldur honetatik, nire arima zer bilakatuko ote da?”
esaten dute diskoaren izenburu bera
duen kantan.
Aipagarria da Mikel Laboaren Gure
bazterrak kanta ezagunaren bertsioa. Bitxia, berezia, haien erara moldatu dute,
haien estilora.
Taldeak hamar urte bete ditu, 2010.
urtean sortu baitzen Donibane Ziburuko gaztetxean, eta ibilbide ederra
egiten ari dira, urratsez urrats, kantaz
kanta, diskoz disko eta emanaldiz emanaldi. 2011n EP edo iraupen laburreko
disko bat kaleratu zuten, 2016an Inorabidea lehen lan luzea, eta Aska nazazu lan berriarekin beste urrats bat
aurrera egin dute.
Azaroak 1, 2020
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Berriz jaitsi da,
hurrengo urtean igotzeko
Iñigo Basaguren-Duarte

E

Noiz: Urriaren 6tik 11ra
Non: Bermeo

Santi Magma

torri den bezala joan da Mareak,
Ane Ortubek eta Alex Lertxundik
Bermeon antolatzen duten jaialdi
txikia. Astebetez hainbat ekitaldi antolatu dute, mareen laguntzarekin batera hango eta hemengo altxor
txikiak ekarriz. Ikusleen eta entzuleen
erantzun bikaina izan dute.
Larunbat goiza da eta Bermeoko kaleak jendez gainezka daude, zarata nonahi. Goitik behera beltzez jantzitako
gizon tximadun baten atzetik doan hamar laguneko taldeak Bermeo zeharkatu du. Ibiltariak isilik doaz, horrela
eskatzen baitu begi aurrean dugun jite
psikogeografikoak. Inolako norabide
zehatzik gabe dabiltza herrian zehar, urbanismoaren eta historiaren sinboloen
energiak jaso nahian. Itzulia bukatuta,
frantziskotarren klaustroan bilduko dira
beraien esperientzia partekatzeko. Mareak jaialdiak aste oso batez egingo du
bere bidea eta ibilaldi honekin zabaldu
dute jaialdiaren egun handia.
Azaroak 1, 2020

Mareak jaialdia

Altxor txikiz beteriko astea
Tradizioa, folklorea eta abangoardia uztartzea da antolatzaileen helburua, jarduera guztiak hari fin batek lotuta. Horrela, aste osoan mota askotako ekitaldiak
egin dira hainbat leku bitxitan, hala nola,
haurrentzako eta helduentzako antzerkia, zinema emanaldia, kontzertuak eta
hitzaldiak. Bereziki aipatzekoak, Berlinen
1980ko hamarkadan sortu ziren tentsio
artistiko eta politikoei buruzko B Movie:
Lust & Sound Berlin (1979-1989) filma
eta Euskal Herriko folkloreari buruzko
hitzaldiak: “Giza-ehorzketak Euskal Herrian Historiaurrearen amaieran” eta
“Oficios populares vinculados a prácticas
mágicas en el folklore vasco” (euskal folklorearen praktika magikoekin lotutako
ofizio herrikoiak).

Azken eguneko marea bizia

Larunbatean, itzuli psikogeografikoa
bukatu eta gutxira, Okzitaniatik etorritako Gofannon taldeak Erdi Aroko

folk emanaldia eskaini du, zeltiarrek
gudarako deia egiteko erabiltzen zuten
adarraren burdinezko erreplika baten
laguntzarekin, taldeko abeslariak eskuz
egindakoa.
Eguneko unerik gorena arratsaldean iritsi da, Jozef Van Wissen-en
kontzertuarekin. Herbereetatik etorritako abade anabaptista honek bere
laut-aren laguntza soilarekin bidaia
espiritual batean barna eraman ditu
entzuleak. Jim Jarmusch zuzendariarekin hainbatetan kolaboratu du eta
Erdi Aroko musikaren eta neofolk-aren arteko nahasketa soinuak eskaini ditu frantziskotarren komentuko
klaustroan. Jaialdiari bukaera emateko
Hermana Mary eta Tercer Sol musika
taldeen emanaldia izan da herriko Kafe
Antzokian.
Azken marearekin batera bukatu da
jaialdia, hurrengo urtean Bermeoko
portura altxor gehiago ekartzeko esperantzaz.
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EGILEA i Ana Zambrano

Hitz gezidunak
Gaia: Bilboko zubiak

Petralak
----------Bilboko
Okupazio
Mugimendua

Upa
-----------

2
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----------Nahiko

1

Bizkaiko
ibaia
----------Oso urrun

Zorigaitza,
ezbeharra
----------Uharte

Saihestu
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amona

Egokiera on
----------Ezin askatu
gelditu,
trabatu

Loretan
jarri
----------Itaxur

Alproja
----------Gizon hitz
elkartetan

Elizkizun
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5x5:

6

9

9

1

1. Babes, 2. Anari,
3. Babak, 4. Erail,
5. Siklo.

8

1

6

1. Zaintza, laguntza
2. Azkoitiako abeslaria
3. Barazki mota (pl)
4. Hil
5. Zilarrezko diru

5
2
7
6
8
4
3
1
9

Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.

1
8
4
2
9
3
5
6
7

Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako
zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3
koadro bakoitzean errepikatu gabe.

Ebazpenak

9
3
6
1
5
7
8
2
4

5x5

4
9
2
7
3
6
1
8
5

Sudokua

6
7
8
5
1
2
9
4
3

4

3
5
1
9
4
8
2
7
6

Arrainjanari
-----------

3

Noren
atzizkia
----------Neonaren
ikurra

8
6
9
3
7
1
4
5
2

Ekintzak
----------Du, haiei

Egoki, erara
----------Gorputz
atal

Ezaldia
----------Nafarroako
udalerria

Zakurra
----------Hozi

7
1
3
4
2
5
6
9
8

Txanpon
zahar
-----------

Behi arraza
----------Itsas ur

2

Zorraren
ordaina
----------...de Janeiro,
Brasil

3

----------Da, haiei

2
4
5
8
6
9
7
3
1

1
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Ricardo Mutuberria
Zientzia herriarentzat

“Denon artean erabaki
behar dugu zientzia
nola erabili”
Orain bi urte sortu zuen Ricardo Mutuberria biologoak (Getxo, 1968)
Biook proiektua, Herritarren Zientzia eta Do It Yourself (Zuk Zeuk Egin)
korronteen barruan kokatzen dena. Zientzia egiteko eta zientziaz
erabakitzeko aukera denon esku egon dadila da pentsamendu-ildo
horien muina. Besteak beste, Bilbon laborategi komunitarioa sortzeko
asmoa du Biookek. “Jendeak jendearentzat egindako biologia”
goiburua du elkarteak.
unai brea

ZIENTZIA ETA ARTEA
UZTARTURIK
“EHUn hasi nintzen biologia ikasten, baina
hezkuntza-eredua ez zen onena, ez zen inguru ona motibazioa lortzeko, eta atzerrira
joateko aukeren bila hasi nintzen. Dirulaguntza bat atera zen AEBetara joateko, eta
horren bitartez hara joan nintzen. Eredua
desberdina da han, orokorragoa, badago
Art & Science esaten diotena, arteak eta zientzia konbinatuta. Nik hasieratik egin nahi
izan nituen biologia eta artea, baina hemen,
oraindik, unibertsitatea konpartimentutan
antolatuta dago. Hau egin dezakezu, edo
hau. Bizitza, eta benetako lanpostuak, ez dira
horrelakoak. Unibertsitateak diziplinen aniztasunerantz jo behar du”.

Azaroak 1, 2020

hodei torres

Do It Yourself, Zuk Zeuk Egin.
Baita zientzian ere...
Gizakiek gizaki direnetik egin dituzte gauzak pentsamolde horrekin: nekazaritza asmatu, natura menperatu,
tresnak sortu... Industrializazioaz geroztik gauza asko eginda ematen dizkigute, baina azken hamarkadetan
berriro itzuli gara guk geuk egitera.
Do It Yourself mugimendua AEBetan
hasi zen 50eko hamarkadan. Jendea
etxeko garajean hasi zen denetik egiten: suziriak, mota guztietako makinak... Eta azken urteetan beste arlo
batzuetara hedatu da mugimendua,
bioteknologiara esate baterako. Gure
helburua, zientziaren bidez jendearen bizi-kalitatea, osasuna eta abar
hobetzea da.
Herritarren zientziak nola lagundu dezake horretan?
Behar ditugun aldaketak herritarren ekimenen bidez bakarrik gerta
daitezke. Ez industria aldatzen delako, edo gobernuek urratsak egiten dituztelako. Guk orain itsasora
joaten diren plastikoen inguruko

proiektu bat dugu. Nik esaten badut “jaten ditugun arrain gehienek,
eta agian guztiek, mikroplastikoak
dituzte beren gorputzetan”, erantzungo didate “tira, ze txarto, baina
goxo dago eta...”. Buelta eman nahi
diogu horri: bideo bat egingo dugu,
azalduz arraina zelan ireki, digestio-aparatua atera, eta zientzialariek laborategian bezala, iragazki
baten bidez erraietan zenbat plastiko dagoen ikusi. Horrela, kontzientzia sortuko da. Helburua jendeari
tresnak ematea da, mundua aldatzeko eta hobetzeko.
Laborategi komunitario bat
sortzea duzu xede. Hau da,
egunero-egunero edozein
herritar zientzia egitera joan ahal
izango den leku bat.
Ez dut ulertzen zelan den posible
herri guztietan izatea tenpluak, kirola egiteko eta arteak lantzeko
tokiak… eta gaur egun zientziak
gure bizimoduan duen eragina izugarrizkoa izanik, tokirik ez izatea
zientzia lantzeko, egiteko. Ez dauka-
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“herritarren zientziaren helburua jendeari zientzia egiteko tresnak ematea da, mundua aldatzeko eta hobetzeko”.

gu tokirik ingurunea hobetzeko, hiriak
hobetzeko… Eta herritar komunitate
batek bertako ingurumena hobetzeko
proiektu bat landu dezake, gazteek hamaika arlo landu ditzakete zientziaren
eta teknologiaren esparruan. Nire gurasoak gazteak zirenean beharrezkotzat
jotzen zen pertsona guztiek irakurtzen
eta idazten jakitea, askok ez zekielako,
eta gaur egun gauza bera gertatzen da
zientziarekin. Jende pilo batek ez du
inoiz zientzia landu.
Ezta oinarrizkoena ere?
Ez. Eta begira zer gertatzen den orain:
itsasoa plastikoz gainezka, klima aldaketa, koronabirusa… Informazio zientifikoaren izugarrizko tsunamia dugu.
Orain jakin beharra dugu PCR bat zer
den, karga birikoa zer den, txertoek funtzionatuko ote duten… Ez gaude prest
hainbeste informazio prozesatzeko.
Zientziaren demokratizazioaz hitz
egin izan duzu inoiz...
Zientzia demokratikoa zen sorginak
zeudenean. Haiek ziren beren garaiko
zientzialariak. Nekazariek ere zientzia

egiten zuten, landareak hazteko. Baina XIX. mendean zientzia profesional
bihurtu zen. Denboraz teknologia, tresneria berezia... sartu ziren, eta gutxi batzuek baino ez zuten aukera zientzia
lantzeko. Munduko biztanle askok ez du
hezkuntzarik jasotzen, eta hezkuntza
zientifikoa jasotzen dutenen portzentajea oso txikia da; are txikiagoa, hezkuntza zientifikoa jaso ostean zientzia
lantzeko aukera dutenena. Baina Zuk
Zeuk Egin mugimenduak hori alda dezake, jende asko dagoelako prest zientzia lantzeko, merke bihurtu delako.
Zientzialari kopurua handitu daiteke,
eta ondorioz zientzia produkzioa ere
bai. Mota askotakoa gainera, norberaren interesen eta premien araberako
proiektuak jorratzen baitira.
Zientzia profesionalaren interesak
eta herritarren zientziarenak ez
dira berdinak? Denok omen gaude
mundua hobetzearen alde.
Ezagutzen ditudan zientzialari guztiek
oso helburu onak dauzkate, baina zientzia profesionalak urruntzen zaitu horretatik, finantzamendua lortzea eta

artikuluak argitaratzea bihurtzen da
helburu. Laborategi publiko batek molekula bat aurkitzen badu, gaixotasun
bat sendatzeko erabil daitekeena, enpresa farmazeutiko batek eros dezake,
eta normalean patentatu egingo du. Zer
lortzen da? Askotan, ezer ez gertatzea,
ez delako gehiago garatzen. Baina beste inork ezin du erabili. Eta erabiltzen
bada, enpresa horrek erabakitzen du
zenbat diru ordaindu behar den sendagai hori jasotzeko. Maiz, gutxi batzuek
baino ezin dute ordaindu. Denbora labur batez lan egin dut industria farmazeutikoan, eta beharrezkoa da, hari esker jende askok gaixotasunak gainditu
dituelako. Eredu kapitalistak gauza on
batzuk ekarri ditu, baina nork jasotzen du onura hori? Zientzia profesionalak muga asko du onura hedatzeko.
Teknologia eta jakintasuna onerako
erabil daitezke, ala ez. Garrantzitsua
da komunitatea zientzia produkzioan
sartzea eta zientzia menperatzea, zer
eta nola erabili denon artean erabaki
ahal izateko. Zientzialari profesionalen aholkuekin, baina erabakiak gurea
izan behar du.
Azaroak 1, 2020
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Gaupaseroen espeziea desagertzeko
zorian dagoela ohartarazi du Ekologistak
Martxan taldeak

SAREAN ARrANTZATUA

Garbi gotea
arrantzitsua a

Hotz egiten du Arraban
Duela gutxi arte Euskal Herriko espezie
autoktono ezagunenetarikoa zena egoera
larrian dagoela ohartarazi du Ekologistak Martxan taldeak. Koronabirusaren
aurkako neurriek gogor kaltetu dituzte
aurtengo martxotik aurrera gaupaseroen
berezko habitatak eta ez dirudi epe laburrean joera hori aldatuko denik. "Soluzioak eskatzen ditugu gaupasero arruntaren biziraupena bermatzeko", adierazi du
Oskar Faunamendi talde ekologistako bozeramaileak. "Iruditzen zaigu posible dela

espezie horretako animalia batzuk behintzat, PCR negatiboa dutela ziurtatuz gero,
burbuila seguruetan sartzea. Dagoeneko
kontaktuan gaude Eusko Jaurlaritzarekin
BEC horretarako erabiltzea proposatzeko". Ekimenak aurrera egingo balu, 600
gaupaserorentzat tokia egongo litzateke
Barakaldoko parrandasferaren erreserban eta Euskal Herriko zazpi hiriburuetan
casting prozesuak hasiko dituzte bizirik
geratzen diren gaupaseroen artean, alerik
emankorrenak gutxienez salbatzeko.

'Alardea' eta 'Altsasu' ostean,
'Pilotari (m)' estreinatuko du ETB1ek
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Aimar Tirofijo Olaizola, Mikel Camarada
Remigio Urrutikoetxea, Jokin Mono Jojoy
Altuna eta Joseba Guzmán Ezkurdia askapen nazionalerako gudariak dira fikziozko telesail berriko protagonistak. Gidoilariek ukitu “latinoa” eman nahi izan diote
pilotaren gatazkari, eta Sendero Luminoso taldeko buruzagiekin jarri dira harremanetan, argumentua aberastuko duten
ideiak jasotzeko. Lehen atalean, lau gudariek PE(m) kolektiboa nola sortuko duten
ikusiko da, eta haien lehenbiziko ekin-

tza ere egingo dute: Xabier Euskitzeren
etxera sartuko dira ixilpean, hura dutxan
kantuan ari dela baliatuz; artistaren ipurmasail ederren planoa ikusiko da orduan,
eta hurrengo eszenan aulki bati lotuta
agertuko da Peritz, odol arrastoa ezpainetan. Lau gudariek kamarari begiratuko
diote eta Tirofijok hartuko du hitza: “48
orduan pilotari guztiek gure kausarekin
bat egiten ez badute, mingaina ebakiko
diogu ixilik egoterik ez daukan burges
txiki honi”. (to be continued)
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Jakoba Errekondoren liburu berria

Etxeko
landareak

L

oreak etxeko poza dira. Ongi
zaintzen dituenak bizitzaren
edertasuna jasotzen du opari.
Liburu honek hobeto zaintzeko
gakoak emango dizkigu: zein
landare aukeratu txoko bakoitzerako,
gaixotasunei nola aurre egin,
landare bakoitza nola ureztatu,
ongarri naturalak nola egin, haziz
doan ahala nola birlandatu... maite
dugun landare hori nola ugaldu ere
ikasiko dugu. Zaintzen asmatzeko
beharrezkoena, lore bakoitza
ezagutzea da. Liburu honetan
deskubrituko dituzu bakoitzaren
jatorria, beharrak eta gustuak.
Bizitzaren ederra loratu dadila!
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