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grisa, arrosa 
eta berdea. 
Modelo estua eta 
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Beldurgarria ez da Gau Beltzaren 
janzkera, Euskal Herriko zahar etxeetan 
gertatzen ari dena baizik. Maite duzuna 
zoologikoan gatibu balego bezala 
ikustea. "Adineko pertsonen eskubideak 
ez dira adinarekin iraungitzen", adierazi 
dute asteburuan Hego Euskal Herriko 
70 herri baino gehiagotan egindako 
manifestazioetan. Pandemia garaian, 
egoitzak isolamendu zentro bihurtu direla 
salatu dute. Irudian, biloba mozorrotuta 
Iruñeko erresidentzia batean konfinatuta 
dagoen amona bisitatzen. Distantzia 
gordeta eta hesi batek bereizita.

  uNai beroiZ        axier lopeZ

Beldurgarria
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6 І paNoraMa euskarabildua 
jarduNaldiak egiN 

dituZte, “datueN iZurria” 
iZeNburupeaN

  argia

azaroak 8, 2020azaroak 8, 2020

Frantziako Gobernuko presidente Emmanuel Macronek iragarri zuen konfina-
mendua Metropolitar Frantziarentzat, tartean Ipar Euskal Herriko herritarren-
tzat: abenduaren 1a arte luzatuko da eta indarrean izango diren neurriei erre-

paratuz gero, ezin esan martxoko itxialdia baino gozoagoa izango denik. Lantokiak, 
eskolak eta parkeak zabalik egongo dira, baina herritarrek martxoan nozitu zituzten 
baldintza zorrotzetan egon beharko dute etxean, kanpora irteteko ordubete motze-
ko mugarekin eta edozein mugimendu egiteko agiria soinean eramateko obligazioz.

Gehienez ere 60 minutuz egon daiteke herritarra bere etxetik kanpo. Ariketa fi-
sikoa egiteko, paseatzeko... baina beti ere kilometro bateko inguruan. Itxita daude: 
ostatuak, jatetxeak, premiazkoenak ez diren saltokiak, kiroldegiak, hitzaldi aretoak, 
antzokiak, zineak, erakusketak, feriak... Oinarrizko produktuen saltokiak zabalik 
daude baina zerrenda  horretan sartzen ez direnak (liburudendak, ileapaindegiak, 
jantzidendak...) itxita. Hauetatik salmenta Internetez egin dezaketenek libre dute 
beren zerbitzuak eskaintzea. Irakaskuntza sisteman, goi mailako ikasketak Internet 
bidez egingo dira.  Martxoan ez bezala, zerbitzu publikoek ateak zabalik dituzte.

EAE, ITxITA
Eusko Jaurlaritzak, bestalde, EAEn sartzea eta Autonomia Erkidegotik ateratzea de-
bekatu du, salbuespen batzuekin. Osasunarekin lotutako arrazoiak eta lanarekin lo-
tutakoak lirateke sartu-irtenak baimenduko lituzketenak, nagusiki. Udalerrietatik ir-
tetea ere oso mugatuta geratu da. Autonomia Erkidegora sartzeko eta irteteko mugei 
bezalako salbuespenak aplikatuko zaizkie udalerriei ere: osasuna, lana eta, elkarren 
ondoan dauden herrien kasuan, jarduera sozioekonomikoak tarteko, mugimenduak 
baimendu ahal izango dira. Espazio publiko zein pribatuetan gehienez sei lagun bil-
du daitezke eta gauez kalean ibiltzea ere debekatuta dago 23:00etatik 6:00etara.

NAfARROAN, ETxEKOAK BAINO EZ
Nafarroan, aurretik ezarriak zituzten neurriei gehitu diete gauean ateratzeko debe-
kua eta eremu pribatuko bilkuretan etxekoak soilik elkartu ahal izatea. Salbuetsita 
daude bakarrik bizi diren pertsonak, menpekoak direnak, adin txikikoak eta etxe 
banatan bizi diren bikoteak.

Datu okerragoak eta 
neurri zorrotzagoak

@gemmagaldon: datuen 
kontrola galdu dugu, 
anaia handi kutre eta 
arrunt hori salatzen 
hasi behar dugu. zer 
egiten dute teknologiek 
gure bizitzan? hori da 
falta den eztabaida

@mJirpe

@javisamo: 
“algoritmoetan 
erruz sortzen diren 
diskriminazioen gainean 
geroz eta kontzientzia 
handiagoa dago. 
design justice gisako 
metodologiak garatuz, 
behetik gorako diseinu 
kolaboratiboak 
sortzeko aukera dago”

@euskarabildua

@cien_margaritas: 
“zaindu behar duguna 
ez da norberaren 
pribatutasuna, justizia 
eta berdintasun 
soziala baizik”

@euskarabildua

oso garrantzitsua da 
aipatu dena hezkuntzan 
erabiltzen diren 
baliabide teknologikoen 
inguruan. ez, teknologia 
ez da neutroa, inondik 
ere. honek gogoeta 
sakona eta estrategia 
bateratua eskatzen du 

@euskaljakintza
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huMaNitateareN uNe goreNak eZ haNka eZ buru

  adur larrea
www.adurlarrea.com

aritZ galarraga

“kULTUra saiLBUrU, ez DUGU 
ULerTzen zer proposaTzen DUzUn”
TEKNIKARIOK, IKUSKIZUNETAKO TEKNIKARIEN SINDIKATUA
Bingen zupiria eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta kultura sailburuak adierazi 
zuen ez duela uste kulturak erantzun berezirik behar duenik krisi honen aurrean. 
kulturgintzako langile askoren artean hautsak harrotu dituzte hitzok. “elkarrizketa 
horretan gure sektorea mespretxatzen du, gu desberdinak sentitzen garela esanez, 
gure diru ekarpena ukiezina dela ziurtatuz eta gizarteari sektorearen ikuspegi oso 
distortsionatua emanez, adibidez, aretoak alkohol-kontsumoarekin lotuz”. 2020/10/28

Espainol

Haurtzaroaz gauza batzuk gogoratzen ditut –asko-asko ere 
ez, egia esan, eta damu izan naiz batzuetan; beste batzue-
tan ez, eta pentsatu dut haurtzaroa asmatzeko aukera neu-

kakeela hartara–. Baina gogoratzen dudan gauzen artean dago 
bat: etengabe elkar iraintzen genuela, irainak ahotik ahora ibil-
tzen zirela, normalizatuta zegoela irainen bidez hitz egitea –eta, 
bide batez, ze jarrera matxitoa–. Ez ditugu hemen berrituko haur 
garaiko loreak, belarrientzako poesia zirenak. Baina denborare-
kin konturatu naiz bazegoela bat bereziki iraingarria zena, irain 
mingarrien zerrendan lehen postuetan zegoena: “Espainol”. 
Ezen, baiki, “espainol” izenlaguna irain gisa erabiltzen genuen, 
eta ez zen suabeena: “Calla, español”, “déjame en paz, español” 
edo “vete a tu casa, español”, lasai asko esaten genituen, noski 
espainol ederrean.

Nik, aldiz, urkulluz eta satisfazioz esan dezaket euskara, gaz-
telania, katalana eta galegoa ezagutzen ditudala, are bizitza 
proiektu gisa ulertzen dudala lau hizkuntza horiek jakin, kulti-
batu, erabiltzea, eta beraz espainol erabatekoa naizela. Gabriel 
Arestik Tomas Meaberi eskainitako poemari kasu egiten badio-
gu, behintzat: “Cierra los ojos muy suave,/ Meabe,/ pestaña contra 
pestaña./ Sólo es español quien sabe,/ Meabe,/ las cuatro lenguas 
de España”. Gaur egun espainol deituko balidate, beraz, eta haur-
tzaroan ez bezala, segur aski, ez nuke ezer berezirik sentituko. 
Vasco modu iraingarri batean deituko balidate bezala, bide ba-
tez. Bost axola. Ez didate halako gaiek loa galarazten. Gainera, 
barre egingo duzue –barre egiteko esango baitut–, baina boka-
zioz europeista naiz.

Zentzu horretan, Portoko alkateak berriki Espainia eta Portu-
gal batzearen ideia jarri du berriz mahai gainean, ideia bikaina, 
inondik inora. Bien bitartean, iruditzen zait itsusia dela elkar 
iraintzen ibiltzea, are helduaroa erdietsi duen gizartetzat badu-
gu geure burua. 
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juaN Mari arregi

ekoNoMiareN talaiaN
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aNalisia

Pilota munduko lehen greba oso 
eraginkorra izan da: laburra, 
baina aldi berean epe luzerako 
balioko duten akordioekin. Gai-

nera, eredu bat izan liteke laneko gataz-
kak konpontzeko grebara jotzen duten 
beste askorentzat.

Greba beti da eraginkorra, nahiz eta 
aldarrikapen guztiak ez lortu, bereha-
lakoan behintzat. Horrelakoekin balio-
gabetzen dira enpresa, erakunde eta 
gobernuetatik eta baita zenbait langi-
le sektoretatik grebaren indarrari uko 
egiten diotenen argudioak, “indarrare-
kin ez da ezer lortzen” diotenenak. He-
meretzi pilotariek erakutsi digute hori 
ez dela horrela.

Pilotariek greba hasi eta hamabi 
egun baino ez dituzte egin borrokan. 
Akordio sektoriala lortu dute, eta Bilbo-
ko sustatzailearen eskulariak babesteaz 
gain, pilota profesional osoari egonkor-
tasuna emango dio horrek, gaur egungo 
une zailetan. Kontratazioa, gutxieneko 
soldata, dietak, entrenamenduak eta 
abar izan dira prekarietate-arazoen eta 
inposizioan eta aldebakartasunean oi-
narritutako lan-harremanen aurrean 
negoziatu eta adostu behar izan dutena.  

Protagonistak gazteak izanagatik, 
greba garrantzitsu honek pilota mun-
duaren etorkizuna bermatzeko itxaro-
pen mezua ere badakar. Grebalarien 
bozeramaileek adierazi dutenez, akor-
dio egokia lortu dute bi aldeentzat, eta, 
gainera, “akordio ona lortu dugu etorki-
zuneko pilotarientzat ere”. Jokaldi ona 
egin dute Baikoko pilotari grebalariek.

Jokaldi horrek, gainera, pilotaren 
munduarentzat ez ezik, beste sektore 
batzuentzat ere balio lezake, langileek 
grebaren indarra erabili beharko baitu-
te sarritan, are gehiago halako egoera 
eta gatazkak etengabe ugaritzen ari di-
ren krisi garaiotan. 

Pilotarien 
jokaldi ona

1936ko urriaren 30ean Hernaniko alkate frankista Julian Madinak bando 
harrigarria publikatu zuen: “Jakinarazten dut, aurten debekatuta dagoela 
hilerrira joatea Santu Guztien eta Arimen egunean”. Toki hura Gipuzkoako 
fusilatze gune nagusi bilakatu zen, eta hainbestekoa zen odol festa –200 

lagun inguru hil zituzten aste gutxiren buruan–, ezen nahiago izan zutela ateak 
itxi, euren krimenak agerian gera ez zitezen. Geroztik, urte hura kenduta, beti 
egon izan da zabalik kanposantua azaroaren 1ean. Aurten ere hala izan da, bai-
na osasun larrialdiaren ondorioz baldintza oso zorrotzak ezarri dituzte, eta as-
kok ezinezko izan du bere hildakoak bisitatzeko hitzorduan egotea.

Martxoan hau dena hasi zenean, herri mugimendu eta sindikatuak oso kri-
tiko agertu ziren erabilitako hiztegi beliko eta neurri militaristekin, arrazoi 
osoz gainera –“pandemia ez da gerra bat”, zioten–. Baina tamalez, gure aiton 
amonek duela 80 urte nozitutakoarekin baditu antzekotasun batzuk orain bi-
zitzen ari garenak. Orduan, fusilatuak gau beltzean eraman eta desagerrarazi 
egin zituzten, senideei dolurako aukerarik eman gabe eta zauri sakon bat ire-
kiz. Oraingoan ere, beste maila batean, egoera latzak ikusi ditugu ospitale eta 
beilatokietan: bizirik zegoena errauts eginda itzuli diete askori, ez musu eta ez 
azken agurrik eman gabe. 

Gerra urteetako gutun pertsonal eta dokumentu epistolarretan, sarritan 
esaldi bat agertzen da: “Hau dena amaitzen denean…”; konfinatu gintuztenean 
oihukatu genuen “dena ondo amaituko da” ezagunaren antza handia dauka. Es-
perantzara lotzeko esaldiak dira. Eta bai, gerra amaitu zen –pandemia noizbait 
amaituko den gisan–, baina bere ondorioek hamarkadak iraun zituzten, besteak 
beste, galtzaileei ordainarazi zietelako jazotakoa eta hildakoen oroimena bide
-bazterretan ahaztu nahi izan zutelako. 

COVId-19aren krisiak utziko dituen ondorio ekonomikoez asko hitz egiten 
da, aldiz, ez hainbeste zein arrakala sozial eta psikologiko geratuko diren hone-
tatik guztitik. Zein dira benetako galtzaileak? Gure esku dago iraganeko trauma 
bera ez errepikatzea eta hemendik 80 urtera gaurko hildakoen memoria be-
rreskuratzen aritu behar ez izatea. 

  urko apaolaZa avila

Errautsak
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iLarGian Ur izozTUa DaGo
ILARGIA. NASA AEBetako Aeronautika eta Espazioaren Agentzia Nazionalak baiez-
tatu du ur izoztua dagoela ilargian. Nature Astronomy aldizkariak publikatu ditu 
2018ko agorrilaren 31n egindako behaketen emaitzak. Hori horrela behaketen ga-
raian jada irudikatu zutena baieztatu dute: “Ez dago gehiago zalantzarik”. Adierazi 
dutenez, gutxienez 40.000 kilometro koadro hartzen dituzte satelitean ur izoztua 
duten gainazalek. Ilargiko ura Lurrekoaren berdina da eta erabilgarria izanen da.

n
a

sa

migrazioa

140lagun hil dira joan 
den astean, kanariar uharteetara bidean 
zen ontzia hondoratu ostean senegalgo 
kostaldearen aurrean. 2020an gertatu den 
hondoratzerik larriena izan dela adierazi du 
migrazioetarako nazioarteko erakundeak. 
Beste 47 lagun hil dira mauritaniako uretan, 
haien ontzia noraezean geratu ostean.

  joNe Markuleta

Egun, Bilboko 900 kale baino gehia-
gotatik 28k baino ez dute emakume 
izena, %3ak besterik ez. Hori al-
datzeko erabakia hartu du Bilboko 
udalbatzak. Hemendik aurrera hi-
rian sortuko diren kale, plaza, etor-
bide eta bestelako azpiegitura berri 
guztiek emakume izena izango dute.

Bilboko kale berri 
guztiek emakume 
izena izango dute 

EKARPENAK EGIN DAITEZKE
Oihane Agirregoitiak (EAJ) nabar-
mendu du 2016tik egindako bede-
ratzi bide izendapenetatik zortzik 
emakume izena dutela. Kale berriak 
izendatzeko, alkateak herritarren 
ekarpenak onartuko dituela adiera-
zi du. EH Bilduk zuzenketa propioa 
aurkeztu du eta mugimendu feminis-
ta kontuan hartzea eskatu du, baita 
kale berri batzuek indarkeria ma-
txistak hil dituen emakumeen izenak 
izatea, biktimei errekonozimendua 
eta ordaina emateko. 

URRATS TxIKI BAT
“Badakigu urrats txiki bat baino ez 
dela, garapen urbanistiko berrien 
ondorioz inoiz ez baita posible izan-
go parekotasuna islatzea. Nolanahi 
ere, ekimen honekin emakumeen-
ganako iraina gainditzen lagunduko 
dugu, neurri batean bada ere”, azaldu 
du Elkarrekin Podemoseko zinegotzi 
Carmen Muñozek.

euskal presoak. Joan den astean, iñaki 
Bilbao Goikoetxea presoak bertan behe-
ra utzi zuen 50 egun iraun zituen gose 
eta komunikazio greba. Baina handik 
gutxira senideei jakinarazi zien gose 
eta egarri greba mugagabeari hasiera 
emango ziola azaroaren 2an.

eitb. eaJren eta pse-eeren botoekin 
izendatu dute andoni aldekoa eiTBko 
zuzendari nagusi. euskara ez menpera-
tzea egotzi dio aldekoari eTBko erredak-
zio kontseiluak eta gaineratu du halako 
kargu batean dagoenak euskara menpe-
ratu behar duela.

bertsolaritza. irailean ekin zion aur-
tengo Xilabak ibilbideari. Xiberoa, Lapur-
di eta Baxenabarre barnebiltzen dituen 
bertso txapelketak, baina, ezin izango 
du final herenetako fasetik igaro, konfi-
namendu neurriengatik. antolatzaileak 
ziur dira “Xilaba plazetara” itzuliko dela.
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Berriz ere etxeratze aginduak eta 
konfinamenduak bideraturik zaiz-
kigun honetan, Le Courrier Inter-

national-en La Silicon Valley mise sur le 
télétravail assorti de réductions de salaire 
(Soldaten apaltzea dakarren telelanaren 
parioa egiten dabil Silicon Valley) artiku-
luak arreta piztu dio kazetariari. 

AEBetako Kalifornia estatuaren ipa-
rraldean kokatzen den San Frantziskoren 
Badian Silicon Valley deitu gunean batzen 
dira numerikoaren sektoreko enpresa 
boteretsu guztiak –Apple, Google, PayPal, 
Ebay, Yahoo eta beste–. Hiru milioi biz-
tanle, 6.000 enpresa potolo, muturreko 
aberastasuna eta aldi berean muturreko 
pobrezia biltzen dituena eta BPG Txileko 
Estatuaren heinekoa duena. Xavier de 
la Porte kazetariak jada 2013an horrela 
deskribatzen zuen bertako egoera sozioe-
konomikoa: “Ikaragarriki aberats diren 
oligarka bakar batzuk, gaizki ordainduri-
ko langile klasea haien zerbitzurako, eta 
tarteko klaserik gabe, edo arras ttipia”. 
Iraganeko kontua dira 60ko eta 70ko ha-
markadetan eskualde horretan loraturiko 
hipi-izpiritu eta kontra-kulturak. Mutu-
rreko liberalismoak estali zuen norbana-
koaren autonomiaren ideala. 1976an Bill 
Gates gazteak –gaur egun mundu maila-
ko bigarren pertsona aberatsena dena, 
bere 98 miliar dolarekin– inguruko gaz-
teei bidalitako gutun batean kokatzen du 
bihurgunea Fabien Benoit The Valley, une 
histoire politique de la Silicon Valley (The 
Valley, Silicon Valleyen historia politiko 

bat) liburuaren idazleak. Programa in-
formatikoek aberastasuna sor dezaketela 
ohartarazi zien, jabetza pribatuaren kon-
tzeptua mahai gaineratuz. Orduz geroz-
tik, ezagutzen dugu munduak harturiko 
norabidea. 

Aisialdia, lana, hezkuntza, harreman-
tzea, kontsumoa, guztia internet bidez 
bideratzea amesten duten enpresek te-
lelanaren bihurgunea harturik dute be-
raz: Microsoft, Facebook zein Twitter 
egiturek “modu iraunkorrean telelanean 
aritzeko” aukera proposaturik dute, sol-
datak bizitokiaren arabera baldintzatuz 
–ulertu apalduz, soldaten %15ra arteko 
apaltzea Wall Street Journal-en arabera 
–. “Berrogeialdian pasatako hilabete ho-
riei esker hamar urteko saltoa egin dugu”, 
Eric Schmidt Googlen zuzendari izanda-
koaren hitzetan: “Internet hil ala bizikoa 
bihurtu zaigu egunetik biharamunera”. 
Zorionekoak haiek, ametsaren gauzape-
na hurbilago dute koronabirusari esker. 
Silicon Valleyn pasatzen denaz jakinean 
izan behar gara, bertan planteaturiko lo-
gikak mundu guztira zabaltzea dutelako 
helburu. 

Usbek&Rika komunikabidearen Pour-
quoi la Silicon Valley mise-t-elle sur le 
télétravail? (Zergatik Silicon Valleyk te-
lelanaren apostua egiten du?) artikuluan 
agertzen denez, hemendik bost-hamar 
urtera sare sozialen kontrola duten en-
presetako langileen erdia etxetik ariko 
da lanean, eta enplegatzeko orduan iriz-
pide ere bilakatuko omen dute, ondotik 

soldatak bakoitzaren herriaren arabera 
banatuz.  Indiako geek jakintsuena Silicon 
Valleyra  ekarrarazterik ez dute izango 
beraz, buruhausterik gabe kontratatzen 
ahalko dute eta gainera, bertako soldata 
miserablea bideratuz –seguruenik bataz 
besteko soldata baino handiagoa, baina 
ogi pikor bat miliardunentzat–.

“2020an atomoak baino byteak hi-
gitzea errazago bihurtu zaigu, beraz 
nahiago dut gure langileak bideoz edo 
errealitate birtualez teleportatzea, auto 
metaketetan blokeaturik ingurumena ku-
tsatzen aritzea baino”, Mark Zuckerberg 
Facebooken buruaren hitzetan. Berdez 
pintaturiko argudio horren gibelean gor-
detzen den errealitateari so egitea kome-
ni da.

LANGILEENTZAKO MEHATxUA
Batetik, enplegatze gastuak ttipitzeko bi-
dea dute, aberatsak are aberatsago bihur-
tzeko bidea. Harturiko norabide hau ka-
pitalismoaren logikan kokatzen du Fanny 
Lederlin filosofoak: “Mundializatuz me-
kanismo berak bideratu zituen industriak 
XX. mendean, hau da, deslokalizatu ziren 
eskulan merkeagoa atzemateko gisan. 
Gauza bera da, salbu orain lantegia erai-
kitzeko beharrik ere ez dutela. Erran de-
zagun argiki: langileentzako mehatxu bat 
da telelana”.

Kontutan hartu beharrekoa da ere 
langileriaren eskubideen aldeko eta na-
gusiaren erabakien kontrako protestak 
errepikatu direla azken urteetan indibi-

Telelana lan-antolaketa berri bihurturik da langile askorentzat. koronabirusak 
hala beharturik, azken urteetan helburu zutena egunetik biharamunera 
errealitate bihurtu zaie numerikoaren sektoreko oligarkei. Jendea etxetik dabil 
lanean, internet bidez. aeBetako silicon valleyn kokaturiko enpresa horien 
errealitateari so egitea komeni da, irudikatzeko biharko orokortu nahi luketen 
antolaketa eta harremantzea. “internet hil ala bizikoa bihurtu zaigu egunetik 
biharamunera” diote pozik. Bizirik bagaude ere, ezberdintasun sozialak eta 
prekaritatea areagotzen dituen antolaketa berri batean gaude, ordea.  

silicon valley-n gauzaturik 
dute jada, mundura zabaldu 
nahi luketen antolaketa
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dualismoaren erreinua den Silicon Va-
lleyn –2018ko apirilean Googleko langi-
leak ziren protestan, 2018ko ekainean 
Microsoftekoak...–. Telelanak elkartasuna 
arraildu dezakeela badakite arras ongi 
numerikoaren esferako nagusiek: “Fisi-
koki langileak elkarrengandik urrunduz, 
elkartasunen eta protesten oztopatzeko 
bide ona da telelana”, Lederlinen arabera.

Ekainean plazaraturiko How working 
from home works out (“Nola funtziona-
tzen du etxetik bideratu lanak”) artiku-
luan, Nicholas Bloom irakasleak ikertzen 
ditu hiru garai ezberdin: COVId-19 aitzi-
nekoa, izurriteak bideratu konfinamendu 
garaia eta COVId-19 ondorengoa, aurrei-
kuspenen bidez. Txostenaren ondorioa 
mentalizatzen has gaitezen: “COVId 
osteko gure ekonomiaren zati integra-
la izango da telelana”. COVIda aurretik 

etxetik bideratu lana “bakana eta estig-
matizatua” baldin bazen, orain, “estigma-
tizaziorik gabea, arrunta baina baldintza 
txarretan eramandakoa” dela dio: “Seku-
lan baino egoera txarragoetan lan egitera 
behartuak izan gara asko”. Zaintza eta 
lana batera kudeatu behar izan dutenak 
–gehiengo handian emakumezkoak–; ba-
serri munduan dagoen internet sare ahu-
la zein azpiegituren aldetik herritarren 
artean diren ezberdintasunak kontutan 
harturik, argi gelditu zaigu guztiena ez 
dela berdin telelanean ere.

Hori horrela, hiru kontseilu emanez 
bukatzen du ikerketa: telelana denbora 
partzialean egin beharko litzateke; hau-
tuzkoa izan beharko luke eta azkenik, go-
goan atxiki beharko genuke telelana ez 
dela eskubide bat, baizik eta pribilegio 
bat. Agintari zein enpresa-buruei eska-

tzen die benetako eta sakoneko gogoeta 
bat eramatea, “atzera bueltarik ez duen 
lan-antolaketa berri honek” klase arra-
kala oraindik gehiago sakondu ez dezan. 
Bistan da, horri gehitu behar zaizkio on-
doko errealitate jasangaitzak: kutsadura 
numerikoa –hemendik 5 urtera %7,6koa 
izanen da internetek eragin CO2 isurke-
ten zatia–, enpresa horiek bideratu zerga 
ihesa –Attac-ek egindako kalkuluei segi, 
Google, Apple, Facebook, Amazon, eta 
Microsoftek bataz bestean haien negozio 
zifraren %74 dute zergetatik saihesten– 
eta bizi pribatuaren zangopilatzearekin 
errimatzen duten datu pertsonalen kon-
trola eta ustiaketa.

Hala beharrez eta arduratsuki jardute-
ko ordua izanki, etxetik lanean ari garen 
honetan ez dezagun ahantz oligarka ba-
tzuen ametsaren gauzapenean garela. 

PRoTEsTAK ETA TELELANA
berriki Arte ohikoA ez 
zenA errepikAtuz doA 
siLicon vALLeyn: LAngiLeAk 
AntoLAtzen Ari dirA 
nAgusiek hArturiko 
erAbAkien kontrA. 
protestAk oztopAtzeko bide 
interesgArriA dA teLeLAnA, 
LAngiLeAk eLkArrengAndik 
urruntzen ditueLAko.
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  MireN artetxe sarasola       daNi blaNCo

Noemi Viana
lerro zuzenetik kanpo dantzan

mundu ero honetan
 dantza beharrezkoa da

Gimnasia erritmikoan aritu zinen 
hasiera batean.
Ni berez hirugarrena naiz. Bi neba zaha-
rrago dauzkat. Oso jarraian eduki gin-
tuzten gainera, eta ni zaharrenen arras-
toan joaten nintzen. Gogoratzen dut 
egun batean heziketa fisikoko irakaslea 
gerturatu zitzaiola nire amari eta esan 
ziola “neska honek zerbait egin behar 
du, ze gaitasun handiak ditu kirolera-
ko”. Eta orduan eskubaloian eman nuen 
izena. Entrenamendu egun batean poli-
kiroldegian ikusi nuen afixa bat, jartzen 
zuena “Club de gimnasia Oskitxo”, eta 
esan nuen: “Nik hori egin nahi dut”. Ez 
nekien zer zen. Baina  joan nintzen pro-
ba egitera eta hor hasi nintzen, kasuali-
tatez, gimnasia erritmikoan. 

Buru belarri aritu nintzen geroztik. 
Gogoratzen dut eskolatik atera, auto-
busa hartu eta entrenatzera joaten nin-
tzela, lau orduz jarraian. Bederatzi ur-

terekin hasi eta hamalau urtera bitarte. 
Oso gogorra egin zitzaidan eskakizun 
maila hura. Ez nintzen behar bezain fina, 
nire giharrak nituen... diziplina izuga-
rria jarri ziguten, janaria kontrolatu… 
Gogoratzen dut borrokatu behar izana 
nire gosearen kontra, amaren kontra, 
denaren kontra. 

Hura utzi zenuen orduan, baina 
kirolean jarraitu zenuen.
Bai. Eta ikasketak ere bide horretatik 
egitea erabaki nuen. Heziketa Fisikoko 
Magisteritza ikasi nuen. Mendia zela, 
igeriketa zela, eskalada zela... Kirol pilo 
bat probatu nituen ikaskideekin, eta oso 
garai dibertigarria izan zen. Orduan, zer-
bait ikasten segi nahi eta donostiara eto-
rri nintzen Psikopedagogia ikastera. On-
doren Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietako Graduan eman nuen izena. 
Mugimenduak erakarri nau beti.

Noiz sartu zen dantza zure bizitzan?
Ba graduko azken urtean, pentsatu nuen: 
“Ezin dut hainbeste urte ikasten pasa eta 
Erasmusik ez egin”. Orduan, Portugalera 
joan nintzen. Eta berriz ere, nik espres-
ki erabaki gabe, ate bat ireki zitzaidan. 
Lisboako Faculdade de Motricidade Hu-
mana izeneko eskolan ikasten nuen, eta 
han uztartzen zituzten dantza, ergono-
mia, heziketa fisikoa... Eta irakasle ba-
tek erabaki zuen taldetxo bat sortzea, 
eta ikuskizun bat sortu genuen, Perto 
do Mar izenekoa. Hondartzan egiten zen 
ikuskizun bat zen. Orduan, pentsa, hon-
dartzan entseiatzen genuen nire lagu-
nek, nik eta nire rastek, eta jira bat egin 
genuen hondartzaz hondartza, Portugal 
osoan zehar... Zoragarria izan zen. Nire 
bizitzako urterik politena. Eta horrela, 
dantzaren harra sartu zitzaidan, nola ez. 
Hura zen ni bilatzen ari nintzena. Kiro-
larena aitzakia zen, mugitzeko, ze nire 

Gasteiztarra da eta 20 urte bete arte bizi izan zen Gasteizen. 
Bizitzaren beste erdia atzerrian eta Gipuzkoan egin du, 

eta egun pasaian bizi da. Dantzaria, koreografoa eta dantza 
irakaslea da. eta ama. eta beste gauza asko.
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gorputzak mugitu behar du, baina bat
-batean dantzarekin ohartu nintzen 
mugitu zintezkeela esanahi batekin. 
Zerbait kontatu dezakezula mugimen-
duaren bitartez. Eta ez baitezpada 
emaitza bat lortu. Soilik mugituz zure 
emozioak adierazi behar dituzula? 
Gauza liluragarriagorik!

Handik itzuli zinenean, zer?
Bat-batean donostian nengoen, gim-
nasio batean lanean... Eta esan nuen: 
“Barkatu? Nik hau ez dut nahi!”. Nire 
bizitzan argiago izan ohi dut zer ez du-
dan nahi zer nahi dudan baino. Hori 

normalean jakiten dut. Baina zer nahi 
dudan ez dut oso argi izaten. Horrega-
tik, beti joaten naiz leihoak irekitzen, 
eta gero bizitzak erabakitzen du. Bizi-
tzak edo nik neuk, baina nola nahi ere, 
ez oso kontzienteki. Eta gogoratzen 
naiz pasa nintzela Aldamar kaletik, 
han dantza denda bat dago, eta afitxa 
ikusi nuela: “London Contemporary 
dance School”. Sarrera-proba bate-
rako deialdia zen, eta justu probaren 
egunean Lisboako lagunekin topaketa 
bat antolatua genuen, sagardotegian! 
Erabaki behar nuen egun horretan 
Bilbon proba egin, nahiz eta pentsatu 
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heziketa Fisikoko irakasle ikaske-
tak, psikopedagogiako gradua eta 
Jarduera Fisikoaren eta kirolaren 
zientzietako gradua ikasi zituen. 
ikasketak bukatzean dantza mun-
duan sartu zen eta bide horretatik 
jarraitu du bere bizitzak. berak nahi 
gabe bezala. baina nahita. hainbat 
koreograforekin lan egin izan du, 
bere koreografiak sortu ditu, tal-
dean, binaka, zein bakarka. eta ba-
tez ere, dantzan aritu da. eta ari da.

Noemi 
Viana 

García
gasteiz, 1979
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ez nindutela hartuko, edo sagardotegi-
ra joan Lisboako lagunekin. Proba egi-
tea erabaki nuen, oraindik ez dakit oso 
ondo zergatik. Eta hartu egin ninduten.

Eta Londresko The Place Dantza 
Garaikideko Eskolan sartu zinenean, 
zer? 
Oso gaizki sentitu nintzen. Eskola har-
tan denek hamabost urte zeramatzaten 
dantzan, denek ezagutzen zuten baleta, 
denek izan nahi zuten dantzari profe-
sional… Nik hogeita bost urte nituen eta 
ez nekien ezer! Ezta ingelesez ere! Gai-
nera, ez nintzen inolaz ere dan-
tzariaren prototipoa, gorputz 
liraina, ilea mototsean 
bildua.... Eta oso han-
dia sentitzen nintzen. 
Gogoratzen dut gelan 
mundu guztiak ja-
rraitzen zituela pau-
soak zehatz mehatz, 
eta nik nire burua 
munstro bat bezala 
ikusten nuela, baldar, 
pausoak berandu ema-
naz eta parekoa kopiatuz... 
Gaur egun asko eskertzen dut 
hura bizi izana, baina momentuan 
oso gogorra izan zen. 

Ez zenuen alde egin?
Pentsatzen nuen, “urtebete”. Ondo edo 
gaizki, urtebete izango da. dantzatu 
egin nahi nuen! Banekien dantzak ba-
zeukala zer edo zer nire oso barneko 
zerbait ateratzen zidana. Bestalde, ko-
reografo piloa ezagutu nuen, teknika 
desberdinak... Eta urtebete izan behar 
zuena luzatu egin zen. Eskolako Edge 
izeneko konpainiarako aukeratu nin-
duten. dantzan jarraitzeko aukera bat 
zen, eta beste urtebetez jarraitu nuen 
ikasten. Koreografiak montatu, birak 
egin... beste opari bat izan zen. Ikasten 
ari nintzen! Eta kontaktu asko egin ni-
tuen: batek deitzen zidan pieza batera-
ko, besteak beste baterako... 

Halako batean, itzuli egin zinen…
Londres ez zen nire hiria. Eta han-
go aukerak bukatu zitzaizkidanean 
itzultzea erabaki nuen. Nola? Hori ere 
ri-rau. Egun hartan emanaldi bat ge-
neukan Portugalgo ez dakit zer hiritan. 
Eta biharamun goizean Artelekun audi-
zio bat zegoen Asier Zabaletarekin lan 
egiteko Ertza konpainian. Edge, Ertza... 
beti in the limit! Eta pentsatu nuen, “hau 
izan daiteke nire aitzakia itzultzeko”. 

Orduan zer egin nuen? Gaueko hama-
rretan emanaldia bukatu, nire autoa 
hartu, eta bakar-bakarrik penintsula 
gurutzatu. Garaiz iritsi nintzen, eta har-
tu egin ninduten. Eta pentsatu nuen bi-
zitzak esan zidala hura zela bidea. 

Dantzari gisa urte batzuk egin 
ondoren, koreografiak sortzen 
hastea erabaki zenuen.
Jesús Rubio eta biok hasi ginen proba-
tzen, eta Pi20 gure lehen pieza mon-
tatu genuen. Lanak 2010eko Madril-
go Koreografia Lehiaketa irabazi zuen. 

Lehenengo lan haren arrakas-
tak aukerak eman zizkidan 

bide horretan jarraitzeko. 
ImpPulsTance Vienako 

Nazioarteko dantza 
Jaialdira gonbidatu 
ninduten, baita bes-
te hainbat tokitara 
ere… Irekidura bat 
eman zidan,  mun-
duan zehar gertatzen 

zena ikusteko parada. 
Opari izugarria izan zen. 

Eta batez ere pentsarazi 
zidan egiten nuenak zentzua 

zeukala, ez zela lelokeria bat, ez 
zitzaidala burua joan dantza munduan 
sartu nahi nuela erabaki nuenean. 

Aldi berean, pentsatzen nuen: “Ho-
rrelaxe atera zait, asko gustatu zaie... 
baina nik ez dakit hau nola egin dudan 
ere! Orain, zer?”. demostratu beharra-
ren sentipena, berriz ere. Oso arrunta 
da emakumeongan, ezta? 

Kontuak kontu, koreografiak sor-
tzen hasi nintzen, eta Anakrusa konpai-
nia sortu genuen Iñigo Ortegak, Eneko 
Gilek, Jon Estalak eta laurok, eta hiru 
pieza egin genituen, Tempus,-i, Duo eta 
Insitu. Gustua hartu nion koreografiak 
pentsatzeari. dibertigarria egiten zi-
tzaidan. Hori izan zen nire sortzaile fa-
sea. Eta haurdun geratu nintzen.

Eta sabela handitu ahala, zer?
Berez emakume sortzaile izatea oso 
zaila da. Kristalezko sabaia hor dago 
lehendik ere. Eta ama zarenean, energia 
beste zerbaiti eskaintzen diozu eta nahi 
eta nahi ez dantzak lehentasuna gal-
tzen du, eta desagertzen zara. Edo nire 
kasuan behintzat hala izan da. Ez inork 
inposatu didalako. Oso argi gogoratzen 
dut ama izan nintzenean esaten nuela, 
“hemen ez da ezer gertatu, nik dena beti 
bezala egiten jarraituko dut”. Bai, beti 
bezala, baina lo egin gabe, titia emanez 

kirolarena aitzakia zen, 
mugitzeko, baina bat-batean 
dantzarekin ohartu nintzen 
mugitu zintezkeela esanahi 

batekin; zerbait kontatu 
dezakezula mugimenduaren 

bitartez”
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DENA ULERTU 
BEHARRAz

“Zenbat aldiz entzun ote dudan ‘ez 
dut joan nahi emanaldi bat ikuste-
ra ez dudalako ezer ulertzen’. Esze-
natokitik ikusten da hori jendearen 
aurpegietan. dantza garaikideko 
pieza baten aurrean jartzen dire-
nean, kezkatuta bezala daude. ‘Zer-
bait ulertu behar dut eta ez naiz 
ulertzen ari’. Eta ez dira erlaxatzen. 
Gogoa zabalik baldin baduzu, beti 
jasoko duzu zerbait. Eszenak, ar-
giak, koloreak, musika, gorputzak, 
aurpegiak, mugimendua bera. Eta 
norberak askatasuna du pieza nor-
bere egiteko. Ni hau ari naiz ikus-
ten, eta hau mugitzen dit hemen 
eta orain. Ba gelditu horrekin, ze 
gaur zuretzako hori da errealita-
tea. Hori da dantza garaikidearen 
magia. Baina hainbeste epaitzen 
dugu gure burua, ez diogula zabal-
tzen uzten. Gure abiapuntua da ba-
dagoela intentzionalitate bat, eta 
ez dugula ezagutzen. Bai noski, ko-
reografoak intentzionalitate bate-
kin egin du, baina bere helburua ez 
da zuk berak bezala ulertzea. Hala 
ulertzen baduzu, primeran, baina 
bide pila bat daude eta hori da po-
litena. dantza garaikideak ez dizu 
ezer eskatzen”.

BIzIPozA
“Eskerrak dantza ezagutu dudan. 
Oso pozik nago horregatik. Nik 
uste dut mundu guztiak duela bizi-
tzan bizipoza ematen dion zerbait. 
Batzuk olerkiak idatziko dituzte, 
besteek marraztu... eta askok ez 
dute ezagutzen haien bizitza osoan 
zehar. Nik bai, nik ezagutu dut eta 
dantza da. dantzatzen dudanean 
zoriontsua naiz. Berdin du eszena-
toki batean egon ala ez. Mugitzea 
bera da kontua. Emozionatu egiten 
naiz esate hutsarekin. dantza eza-
gutu dut eta hor egongo da betira-
ko. Eta gaur egun nahiz eta ez na-
goen zirkuitu profesional horretan, 
dantza nire bizitzaren parte da”.
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eta etengabe pentsatzen nola egongo ote 
den nire haurra, nori utziko diodan nik 
ensaiatu bitartean zaindu dezan... Azke-
nean nire energia ez zegoen sorkuntzan 
eta ez zegoen inon, eta ez nuen egiten ez 
gauza bat eta ez bestea. 

Azkenean hondoa jo nuen, eta orduan 
jabetu nintzen. Erabaki nuen ama izan-
go nintzela behin edo bitan nire bizi-
tzan eta hori oso modu kontzientean bizi 
nahi nuela. Orduan, donostiako musika 
eta dantza eskolan irakasle lanpostua 
eskaini zidaten eta hilabeteroko solda-
tari eta ordutegi erregularrei eutsi nien. 
dantzarekin harremana mantentzeko 
modu bat zen. Eta ez naiz damutzen gaur 
egun. Baina egia da sistemak ez zaituela 
laguntzen ama izan eta dantza munduan 
sorkuntzan jarrai dezazun. 

Itzultzeko asmorik baduzu?
Oso zaila da. Jendea ez dago zure zain. 
Zure gorputza zortzi urte zaharragoa 
da, eta dagoeneko ez zaude fisikoki go-
renean. Pasa zara bi haurdunalditatik, 
eta zure gorputza ez da berdina. Zu ere 
amatasunak aldatu egin zaitu, eta be-
rriz ere ezagutu behar duzu zure gorpu-
tza. Oso gorputz desberdina daukazu. 
Hor egin behar den lanak denbora eta 

energia eskatzen du. Zaila egiten zait 
itzulera irudikatzea. Ez dakit nahi du-
dan ere. Batzuetan pentsatzen dut “hori 
pasa nuen, eta oso eskertuta nago, bai-
na beharbada ez dut dantza sorkuntzaz 
bizi nahi”. Eta beste batzuetan sekulako 
gogoa ematen dit…

Adinean aurrera egin ahala, zure 
burua dantzan ikusten duzu?
Nik horretan sinesten dut eta aldarri-
katu nahi dut. Ez dago adin bakar bat 
zure gorputza perfektua dena dantzara-
ko, ez daukazu urte jakin horietan atera 
beharrik zuku osoa zure gaitasun efi-
mero horri... Nik uste dantza egokitzen 
dela adin guztietara eta gorputz guztie-
tara. Askotan esaten didate, “a, dantzaria 
zara? Hori izan da beti nire pasio frustra-
tua”, eta nik beti erantzuten diet edozein 
momentu dela ona. dantza garaikidean 
balio duena da kontatzeko duzuna eta 
kontatzeko modua. Eta horrek ez dau-
ka zerikusirik adinarekin, alderantzizko 
zentzuan ez bada. Zenbat eta zaharra-
go gauza gehiago eta interesgarriagoak 
izan ditzakezu kontatzeko. Gorputzak 
bere mugak dauzka, noski, baina muga 
horien barruan ere infinito mugimendu 
daude. 

Dantza irakasle zara orain. 
zer irakasten duzu?
Azken batean, nok bere mugimendua 
bilatzen laguntzea da nire lana. Ez gau-
de ohituta. Gure gizartean dena dago 
oso pautatua, bi bide baldin badaude, 
bat da zuzena. Bizitza ez da horrela, eta 
dantza garaikidea ere ez. Aukera piloa 
dago. Aukeratu bat. Aukeratu bide bat. 
Zuk behar duzuna. Niretzat, mundu 
ero honetan salbokondukto bakarra 
dantza da. Horregatik gustatzen zait 
irakaskuntza ere. Nire pasioa transmi-
titzeko aukera ematen dit. Eta zuk hor-
tik zerbait jasotzen baduzu eta dantza 
maitatzen hasten baldin bazara, nahi-
koa. Zuri pertsona bezala zerbait es-
kaintzen baldin badizu dantzak, nahi-
koa. Joan ikustera, hitz egin dantzari 
buruz, elkartu zure lau lagunekin as-
tero eta egin koreografiak... Gizartean 
hiper paralizatuta bizi gara, eserita, 
pantailen aurrean, burua etengabe la-
nean... eta gorputza? Gorputzak bere 
gaitasunak ditu, bere memoria, eta ez 
dakigu erabiltzen. Ba goazen proba-
tzera! Zer dauka nire gorputzak konta-
tzeko? Zein da nire mugitzeko modua? 
Nola gustatzen zait? dantza hor dago, 
ba erabili dezagun 

16 І NoeMi viaNa
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Artsakh Errepublikaren 
txinparta geopolitikoak

Artsakh Errepublika gehiengo ar-
meniarreko lurraldea da, Azerbai-
janek eta Armeniak borrokatzen 

dutena aspalditik. Eskualdea gehiengo 
azeriarreko lurraldez inguraturik ze-
goen enklabe bat zen eta, agian horre-
gatik, sobietarrek probintzia autonomo 
bezala utzi zuten Azerbaijango Sobietar 
Errepublika Sozialistaren baitan. Baina 
behin Sobietar Batasuna desagertuta, 
Armenia eta Azerbaijan gerra latz ba-
tean barneratu ziren. 

1994ko su-etenak Armeniaren ga-
raipena kontsolidatu zuen: nazioarteko 
aitortzarik gabeko Artsakheko Errepu-
blikak ia hirukoiztu egin zuen bere lu-
rraldea Azerbaijani kendutako gehiengo 
azeriarreko zazpi barrutiei esker, orota-
ra Bakuk bere lurraldearen %20 inguru 
galdu zuen. Ehunka mila azeriarrek ihes 
egin zuten Azerbaijanera, atzean utziz 
armeniarrek segurtasun-uhal bezala 
izendatu zituzten lurraldeak. 

Ordutik tentsio uneak egon diren 
arren, gatazka izoztua egon zen 2016ko 
lau eguneko gerra arte. Azken honek 
2020an hasi dena iragarri zuen. Azerbai-
janek bere gastu militarra asko handitu 
du gasa eta petrolioari esker aberastu 
delako. Horrez gain, Bakuk bere aldeko 
lau faktore determinante dituela uste 
du: nazioarteko legediaren babesa, ha-
mar milioiko populazioa armeniar hiru 
milioiren aurrean, Turkiaren babes osoa 
(NATOko bigarren ejertzitorik handiena 
eta ia 85 milioi biztanle) eta Mendebal-
dearekin aliantza ekonomiko hertsia. 

Logikak esango luke Mendebal-

deak Azerbaijanen alde egin beharko 
lukeela, are gehiago, kontutan hartzen 
badugu Armeniak Errusiaren lidergo 
pean dauden segurtasun eta ekonomia 
aliantzetan parte hartzen duela. Baina 
Mendebaldea ez dago oso eroso auto-
krazia bat (Azerbaijan) defendatuz den-
tsitate demokratiko baxuko herrialde 
baten aurrean (Armenia). Halere, dese-
rosotasunaren motibo nagusia armeniar 
diaspora da: hamar milioi pertsona in-
guru ondo antolatuak eta kohesionatuak 
lobby lana egiteko. 

Kontraesanak ez ditu soilik Mende-
baldeak, gerra hau buruhauste handi bat 
izaten ari da Moskurentzat. Alde batetik, 
Errusiak merkataritza-balantza oso al-
dekoa du Azerbaijanekin; eta bestalde, 
Bakurekin duen harremana ereduga-

rria da bere aliatuak ez diren inguruko 
herrialdeekin: Azerbaijan neutral gisa 
agertzen da Errusiarekin egon daitez-
keen nazioarteko gatazketan eta ez du 
elikatzen errusofobia.  

Turkia, berriz, argi duen potentzia 
bakarra da, izan ere, azeriarrak hego 
Kaukasoko turkiarrak bezala defini ge-
nitzake era baldarrean. Azerbaijan es-
tatu independente bilakatu zen unetik 
Ankarak “bi estatu, nazio bat” politika 
bultzatzen du. Ildo horretan, duda gutxi 
daude Ankarak gerra honetan jolastu 
duen paperaz: Azerbaijan animatu, ba-
bestu eta ekipamendu militarrarekin eta 
mertzenarioekin hornitu du.

Zoritxarrez Armeniarentzat realpoli-
tik-ak agintzen du nazioarteko harrema-
netan. XX. Mende hasierako genozidioan 
bezala, Mendebaldea ez da etorriko Ar-
menia salbatzera eta esperantza nagusia 
Errusia da berriro. Halere, Moskuk ez 
du zuzenean esku hartuko gerran eta 
ahal duen neurrian bi herrialdeen arte-
ko su-eten egonkor bat lortzen saiatu-
ko da. Lortuko ez balu eta Azerbaijanek 
Artsakh Errepublika konkistatzen ja-
rraituko balu Moskuk esku hartu behar-
ko luke, Armenia aliatu gisa galdu nahi 
ez badu. Horrek ez du esanahi errusiar 
ejertzitoa borrokan sartuko litzatekee-
nik, baina bai Turkiak egiten duen gau-
za bera egin dezakeela, hau da, Moskuk 
donbasen dagoeneko egin duena: inteli-
gentzia militarra, armamentua eta mer-
tzenarioak erraztu. Agertoki horretara 
iritsiko bagina, gatazkak dimentsio in-
ternazional arriskutsua hartuko luke. 

zoritxarrez 
armeniarentzat 

‘realpolitik’-ak agintzen 
du nazioarteko 
harremanetan. 

XX. mende hasierako 
genozidioan bezala, 

mendebaldea 
ez da etorriko armenia 

salbatzera

asier blas MeNdoZa
ehu-ko irAkAsLeA
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paULa esTévez

bea salaberri 
irAkAsLeA

oreka

Filosofoak dio, umilki, emozio orori 
ongi etorria egin beharko genio-
keela, eta edozein motako gogoe-
tari utzi beharko geniokeela lekua 

hartzen eta garatzen, biziaren esentzia 
aldaketa delako eta aldaketari ihardu-
kitzen ikastea dela bizirautea, bizia bera 
funtsean; desorekari buru egin behar 
litzateke oreka berria aurkitzeko, hori 
omen da gure bidea; gogoetei heltzera 
utzi, obsesionatu gabe, doiki, eta hauei 
hain zuzen ere heldu behar genieke, 
menperatze aldera. 

Bizkitartean, filosofiari leku gutxi dio-
gu egiten azken denboretan, preseski 
egoerak horretarako enbeia sortu behar 
lukeelarik. Seguritatearen alderdira eka-
rriak gara eta horixe dugu gogoan hain 
zuzen, segurtasunean jarraitzea, lehen 
bezala, oreka berriak bilatzeko premia 
dugularik, egitasmoei heltzearen beha-
rra. 

Alta lehen bezala ez da deus izanen, 
ez eskola, ez lana, ez munduaren ikus-
teko moldea ez eta besteaz dugun ikus-
pegia. Arbolak ere ez ote dira ezberdin? 
Urte honen hasierak milaka kilometro-
ko distantziakoa iduri du, aurrekoaren 
oroitzapena, guhaurk ere, lauso ikusten 
dugu. Helduak gara maila batera non ez 

dugun proiekturik, ez proiekziorik epe 
laburrean, ez eta hamabostaldikorik. 

Epidemiez mintzo diren elaberriak 
eta kontakizunak ez dira eskas. Haueta-
ko egoeren antza handiak ditu gaurkoak, 
epidemiologikoki bezainbat soziologiko-
ki. Salbu, haietan ez bezala, gure erreak-
zioak bihurtu direla gehiengo batekoak, 
bapatekoak, zoratuak, zifrituak, gibe-
lapen edo perspektiba gutxikoak. Eta 
agian hori da deigarriena. Irakurri izu-
rrite fikzioetan, protagonisten sinesteak 
bestelakoak ziren, erreferentziak, tirriak 
gisan berean beste gisakoak. Kezka bat 
zegoen geroaz, egokitzeaz eta garape-
naz, pertsonenganako sinestea agerikoa 
zen, bihar bat egonen zen, kaosaren er-
dian gai arruntek, kezka normalek ere 
beren bidea egiten zuten. . 

Gaurkoan, arrangura gehiago dugu ja-
kiteaz noiz arte bereiz egon beharko ote 
dugun, noiz poteak hartzen ahalko ote 
ditugun, pilota partidak ikusiko ala ez, 
ea Googlek eutsiko duen erori gabe, eta 
globalki ea iraunen dugun, indibidual-
ki. Eta bada ideia bat besteei gailentzen 
zaiena eta goizetik arrats oroitarazten 
zaiguna: garbitasuna, ingurune asep-
tikoa. Horretaz baizik ez da jarduten: 
astero aholku berri bat agertzen da mi-

krobioen urrun uxatzeko eta lekuak, 
aktibitateak sailkatzen dira garbitasun 
kriterioaren arabera. Hortik, lana ona 
da. Familia, neurrian. Aldiz kirola ez da 
sobera hala. Lagunak batere. Kultura ez 
gehiegi. Patria gauza ona da. 

Badirudi lanjer berriak armarik gabe 
utzi gaituela. Gaitzaren kontra, noski, 
baita gaineratekoaren kontra ere. Ar-
marik gabe gara, mentalki, etikoki, es-
piritualki, sozialki. Nagusitzen den sen-
timendua da perdizioarena, eraikitzeko 
eta pentsatzeko denborarik ezarena, 
ideiak hazteko paradarik eskasarena. 
Biziaz dugun arrangura mikrobiologiko 
hutsa bihurtu da, eta haizatu ditu bizia-
ren beste alde guziak, biologikoa, sozio-
logikoa, politikoa, filosofikoa nolaz ez. Ez 
diegu ideiei heltzen, emozioak filtratzen 
dizkigute.  

Maitatzea, kexatzea, arbolak landa-
tzea eta planak egitea egokia litzateke. 
dudatzea, panikatzea, gauzen ondotik 
iragatea, arinak izatea gutiziatu beharko 
litzateke. dardaratzea, kontradikziotan 
itotzea, hobeki egitea, berriz egitea irri-
katu beharko genuke. Gaitzetik atera eta 
hoberena atxiki. Asmoei heldu eta oreka 
berrien bila abiatu: hori opa diet gure 
buruei. 
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irAkAsLeA 
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Uzkurtzea

GLDtarrak

Uzkurtzen ditu begiak barraskiloak, 
inork ukitzen badizkio, edo uzkur-
tzen du gorputz osoa bestela; os-

kol barruan desagertzen daki, korapilo 
bihurtuta. Uzkurtzen da sugea bere bu-
rua inguratuta ikusten duenean; uzkur-
tzen da trikua, muturtxo fina bakarrik 
bistaratzen zaiola arantzapetik. Uzkur-
tzen da, noski, armadiloa, horretarako 
egina baitauka gorputza, eta halatsu uz-
kurtzen da kukurutxa ere, erratzaren 
ileen azpitik ihes egiten dakien “bola
-zomorroa”. Uzkurtzen da harra, “I” bat 
izatetik “C” bat izateraino, edo espiral 
itxiago bat ere bai, egoeraren larritasu-
naren arabera. 

Uzkurtzen dakite zenbait landarek 
ere, itsaspekoek zein lurrekoek; mimo-
sa pudica-ri, adibidez, orriak itxi egiten 
zaizkio atzamar puntarekin laztanduz 
gero (eta haizea badabil, eta bero egiten 
badu, eta zarata ozenen ondorioz…), li-
buru txiki berdeak bailiran.  

Uzkurtzen omen da ekonomia ere, eta 
uzkurtuko da, hori esaten dute. Baina 
lehengo abiaduran ez haztea uzkurtzea 
ote da? Lanera joateko baimen ofizialak 
ematen diren garaiotan, ez ote da ari 
etengabe mutatzen, eboluzionatzen… 
ekonomia, inoiz uzkurtu beharrik ez 
izateko? Enpresei langileen kaleratzeak 
erraztuz, soldatak jaitsiz, pribatizatuz… 
Ez, sistema politiko-ekonomiko hau ez 
da uzkurtzeko instintua duen animalia 
horietako bat, ze giharren uzkurdura 

orokor batek denoi eragingo liguke ber-
din, gorputz-atal guztiei, eta hemen ez 
da hori gertatzen. Hemen batzuek abe-
rasten jarraitzen dute, eta besteentzat 
da uzkurdura, txikitzea, estutzea. Zein 
animalia mota da, orduan? Bizkarroi 
bai? Ziurrenik. Behekoen lan-indarra eta 
denbora xurgatzen dituena goikoen me-
sedetan. “Hautespen naturala” deituko 
zaio gero zenbat sektoreren prekarie-
tateari.

Uzkurtzen dira mingainak eta beta-
zalak limoi bat miazkatzerakoan. Uz-
kurtzen dira baginako paretak, uzkur-
tzen dira barrabilak igerileku hotzetan 
sartzean. Birikak ere uzkurtzen dira ar-
nasaldi bakoitzean, eta giharrak, mugi-
tzen garen aldiro. Uzkurtzen dira gose 
diren urdailak. Bizirik gaude uzkurtzen 
garelako, uzkurtzeak berak askatzen 
gaituelako gero. Baina beldur naiz ez 
ote dauden gure kontzientziak, gure ba-
rruak, gure gorputzak, luzaroan uzkur-
tuegi, larruazaleko zentimetro batzuk 
moztu izan balizkigute bezala; hortxe 
goaz, justu-justuan, ximur eginda, os-
kolen barruan, indarrak nondik atera 
ez dakigula, ez dakigula zer erantzun 
“zelan?” galderari. Eta ekonomiaren pa-
retak estutzen hasten badira, eta hasi 
dira, komeniko litzaiguke gutxienez so-
fako mantaren azpian ezkutatzeko sen 
honi aurre egitea, bola-zomorroari ere 
ez baitio taktika horrek balio hanka han-
di batek zanpatzen duenean. 

T.-k ez du egundaino ongi ulertu 
pankarta batean baino gehiagotan 
ikusi izan duen sintagma baten era-

bilera. Hiru hitzeko lelo bera izanagatik 
ere, estrategia ezberdinak begiztatu izan 
ditu horko eta hemengo manifestazioe-
tan: batzuetan langileek “gure” hanpatu 
nahi izan dute; beste batzuetan, berriz, 
erdian ageri den “lanpostuen” hitzari 
eman zaio kapitaltasuna; eta, halako 
lan dolua iragartzen zuen afixa bat ikusi 
zuen hondarreko aldian, “defentsan” zen 
elementurik nabarmenena. 

T.-k ez du egundaino ongi ulertu pan-
karta baten baino gehiagoren atzean 

entzun izan duen isiltasuna. Nola liteke 
hainbesteko arrangura eta amorrua sor-
tzen dituen egoera kolektiboan langileak 
(eta haien ingurukoak) mutu joatea? 
Balirudike etsipena inplizituki adostua 
dela: oihuka aritzeak ez du deusetarako 
balio, eta besterik ezean jotzen da lan es-
kubideen aldeko aldarrikapenera. 

T.-k ez du egundaino 3-Bko gizona-
rekin hitz egin, igogailuko elkarrizketak 
bazter utzita. Eta, gaurkoan ere, ez dute 
aparteko solasaldirik izan atarian elka-
rrekin topo egin dutenean: pegatina bat 
eman dio, modu maskulino-lakonikoan. 
GLd inizialak agerian.  

Nerea ibarZabal 
salegi
bertsoLAriA
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Fratelli tutti. Kristau katolikoon 
gidari nagusia den Frantziskoren 
azken entziklikaren izenburua 
da. Poz handia eragin du komu-

nitate kristauan, Laudato si aurrekoak 
bezala. Biek ala biek, García Márque-
zen obra famatua gogoan, Maitasuna 
COVID-19aren garaietan  azpititulu 
izan lezakete.

Fratelli tutti. Kosta egiten da tutti 
hori irenstea. Santi Abascal legebiltza-
rrean biktimen zerrenda destilatzen, 
Melitón Manzanas torturatzailea bik-
tima agertzen delarik. Nigeriako poli-
zia sarraskigilea edo Estatu Batuetako 
beltz akabatzaileak. Emaztea asesina-
tzeagatik espetxean izan eta baimenaz 
ateratakoan neska laguna akabatzen 
saiatu dena. Gehiegikeriez haur eta 
gazteak bizitza osorako markatu dituz-
tenak. Fratelli tutti.  

Justiziak atzera bota ditu Eusko 
Jaurlaritzak pandemiaren kontra pro-
posatutako neurri batzuk, legezkoak ez 
direlakoan, eta honen ordezkariak ha-
serre epaileekin. dugun sistema judi-
zialaren eskasia guztiekin ere, nahiago  
diktadura? Azkenekoa gainetik kentzea 
berrogei urte kostatu zen eta, ustez 

amaitu zenetik ia berrogeita hamar 
pasa arren, oraindik sufritzen ari gara 
ondorioak. Politikariak eta epaileak. 
Fratelli tutti.

Guretzat ulergaitzak diren bizimo-
du edo sexu aukerak dituztenak, bizitza 
hoberen bila gure herrialdeetara dato-
zenak, pobrezia edo gerratik ihes. Kalee-
tan botata dauden drogazale eta eska-
leak, edo mozkorrak. Baita horien aurka 
jarduten direnak ere. Fratelli tutti.

diotenak: “Nik hori berehala kon-
ponduko niake...” eta jarraian dagokion 
astakeria (Lau ostia eman, izugarrizko 
isuna jarri, espetxerako neurrigabeko 

zigorrak...). dena berehala konpondu 
ustez den-dena lardaskatzeko ahalme-
na dutenak. Fratelli tutti.

Ostalaritzan, kulturan, industrian, 
hezkuntzan, alor askotan krisi hau 
hainbesteraino pairatzen ari diren lan-
gile eta enpresario zintzoak. Eta horien 
arteko zirrikituetan ezkutatzen diren 
zital zurrupatzaileak ere bai. Fratelli 
tutti.

Espetxeetan diren presoak. Hauen 
sufrikarioarekin min hartzen dutenak 
eta ziegetan hiltzen direnean pozten di-
ren bihotz lehorrak. Fratelli tutti.

Entziklika honek jabetza pribatua-
ren eskubidearen gehiegizko eta bide-
gabeko erabileraren salaketan euren 
aberastasunak arriskuan sentitu eta 
Frantziskoren aurka sekulako kanpai-
nak, sareetan eta bestelakoetan, finan-
tziatzen dituztenak. Fratelli tutti.

Eta, hala ere –hau Leteri kenduta–, 
fratelli tutti. Zaila da ulertzea eta gai-
tzagoa onartzea. Baina horixe du ezau-
garri Nazareteko Jesusen mezuak: fra-
telli tutti. Bedeinkatua Zu, Goi-Goikoa, 
kontu hauek jakintsuei eta adituei gor-
de eta jende xumeari agertu baitizkio-
zu. Fratelli tutti. 

jose igNaZio aNsoreNa
txistuLAriA

Fratelli tutti

espetxeetan diren 
presoak. Hauen 

sufrikarioarekin min 
hartzen dutenak eta 

ziegetan hiltzen direnean 
pozten diren bihotz 
lehorrak. Fratelli tutti
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Baratzea
Basoa

Lore Baratzea 
Fruitu Baratzea

Jakoba Errekondo 
Antton Olariaga

AGENDA
2021

Ilargia eta 
landareak

Bizitzarako agenda berezia dugu honakoa, 
norberaren egunerokoa ilargiarekin eta 
lurrarekin uztartzeko erraminta baita. 
Landareekin egiten ditugun lanak jaso 

eta ikastez gain, agendan idatziko ditugu 
bakoitzak, , gure bizitzako hitzorduak, egin 
beharreko lanak, gogoan hartu beharrekoak eta 
gainerakoak. Eta aldi berean, agendan irakurri 
ahalko dugu ilargiaren arabera aste bakoitzean 
lurra nola landu: zer erein, zer landatu, nola 
inausi, nola tratatu, zer uzta jaso, nola txertatu...

14€
ErostEko 

argia.eus/azoka   
943 37 15 45



k
artzela pertsona suntsitzeko 
instituzioa dela eta gizonen-
tzako pentsatua dagoela azal-
duz egin dio mahai-inguruari 
sarrera Esti Amenabarro mo-
deratzaileak: "Gizarte neoli-

beral eta patriarkalak ez du aurreikus-
ten emakume batek ezer txarrik egin 

dezakeenik, beraz, espetxea ez da ema-
kumeentzako". Katia Reimberg sortzez 
Brasilgoa da eta Martuteneko kartzelan 
egona da bost urtez. Ez dagoela ema-
kumeen kartzelarik azaldu du, kartzela 
barruetan emakumeentzako moduluak 
baizik, eta hori ezberdina dela: "Kartze-
lak emakumeentzat egokitu egiten di-
tuzten espazioak dira, ez dago emaku-
meentzako kartzelarik. Sexismoa dago 
eta ezberdina da kartzelan gizona edo 
emakumea izatea. Guri ematen dizkigu-
ten materialak beti-beti dira gizonezkoei 
sobratu zaizkienak... Martutenen ema-
kumeen modulutik gizonen modulu ba-
tera pasatzea, harategira sartzea bezala 
zen: gizonek piropoak oihukatzen diz-
kizute, etengabeko erasoa jasaten dugu 
emakume gisa". Maite Aranalde Poi-
tiers-eko kartzelan egona da eta gogoan 
du han emakume presoek ezin dituztela 
gizonezkoen azpiegiturak erabili: "Gizo-
nek futbolean jolasteko aukera zuten eta 
guk ezin genuen patio gris txiki batetik 
atera".  Nekane Txapartegi Zuricheko 
kartzelan sartu zuten 2016an eta han 
emakumeek modulurik ere ez daukatela 
dio: "Emakumeen modulua ez, 'modu-
lo berezia' izena zuen eta hor geunden 
emakumeak, trans pertsonak eta arazo 
psikologikodun gizonak: alegia, gizarte 
heteropatriarkal horretan sartzen ez di-
renak, espetxe barruan ere zokoratuak". 

Maite Ortizek zortzi hilabete egin zi-
tuen 1987an Carabancheleko kartzelan, 
eta garai hartan egoera bestelakoa zela 
kontatu du: "Estatuko emakume pre-
so politiko guztiak elkarrekin geunden. 

ETAkoak, autonomak, galiziarrak, kata-
lanak eta GRAPOkoak. Gure gorabeherak 
bagenituen ere, ongi eramaten ginen. Ni 
atera nintzenean dispertsioa hasi zen. 
Politikoki diseinatu zuten kolektiboa za-
titzeko eta kartzelak jada ez ziren gauza 
bera: emakume denak batera egotetik 
dispertsatuta egotera pasa ziren, binaka 
edo bakarka, arau oso zorrotzekin. Alda-
keta latza izan zen. Nire esperientziak 
ez zuen zerikusirik izan ondoren nire 
kideek bizi behar izan zutenarekin".

EMAKUMEAK HEZTEKO ENPEINUA
Emakumeen kasuan kartzelak funtzio 
gehigarria duela azaldu du Txapartegik: 
"Espetxeak presoak txikitzeko sortu zi-
ren, baina emakumeen kasuan korrek-
zionario moduan ere bai. Hezi eta zigortu 
nahi gaituzte, emakume bezala guregan-
dik espero ziren rolak hautsi ditugulako. 
Kartzelak guretzako duen mezua hori 
da: 'Zuek esaneko eta otzan bihurtu 
behar duzue'". Aranaldek Poitiersen bizi 
izan zuenetik berretsi du: "Uneoro sen-
titu nuen emakumeok zigortzeaz batera 
hezi egin behar gintuztela. Emakume 
errebelde asko psikiatrikora eramaten 
dituzte, oso zigortua dago emakume 
eredu hori". Txapartegik azaldu du kar-
tzelak emakumeak "hezteko" erabiltzen 
duen bideetako bat, "bergizarteratze" 
izenpean lan oso markatuak ematea 
dela: "Ematen dituzten lan aukerak guz-
tiz heteronormatiboak dira, patriarka-
lak. Badirudi etxeko andre onak izateko 
hezi nahi dituztela emakume presoak". 
Reimbergek azaldu du justu zaintza lana 

22 І politika

azaroak 8, 2020

 estitxu eiZagirre kerejeta 

Lurgatz talde feministak 
villabonan mahai-inguruan 
bildu zituen kartzelatik 
pasatako lau emakume: 
maite ortiz, katia reimberg, 
maite aranalde eta nekane 
Txapartegi. Bizipenetatik 
laukote aberatsa osatu zuten, 
gaia ertz anitzetatik lantzeko: 
garai ezberdinetan eta euskal 
Herriko, espainiako, Frantziako 
eta suitzako kartzeletan 
egondakoak dira, hauetako 
batzuk torturak jasandakoak, 
hauetako batzuk ama izanik 
preso sartu zituztenak, 
hauetako batzuk preso 
migranteak...

Kartzela, zaintza 
eta emakumea*
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dela emakumeek kartzelan egin dezake-
ten bakarra: "Emakume presoen lanak 
kartzelaren zaintza lanetara mugatuta 
daude, garbitzea zaintza lana baita". Eta 
gehitu du preso askok bizirauteko lan 
egin beharra daukala kartzelan, justu 
bera zanpatzen duen kartzela sistema 
zaintzen: "Migrantea izanik kartzelan 
bazaude, ez daukazu inor kafea hartzeko 
80 zentimo bidaliko dizkizunik eta lan 
egin behar duzu, dauden lanpostu horie-
tan. Hilabeteko biziraupen kit bat ema-
ten dizute, eta hortik aurrerako guztia 
nonbaitetik atera behar duzu. Kartzele-
tan gehiengoa gizona da eta emakumeak 
gutxiengo gara. Lan produktibo bat sor-
tzen denean gizonei ematen diete, ema-
kumeoi geratzen zaiguna geratzen zaigu, 
eta dagoenean! Nora joango zara? Sukal-
dera, kartzela garbitzera edo arropa gar-
bitzeko gunera. Sistema zaintzeko lan 
hori kastigu bat da, zuk parte izan nahi 
ez duzun kartzela zaintzen ari baitzara! 
Baina ez duzu beste biderik, biziraupen 
kontua da".

ESPETxE KANPOTIK EGITEN 
DEN ZAINTZA, 
EMAKUMEEN ESKU BATIK BAT
Presoaren zaintzak bi zutabe ditue-
la azaldu dute mahaikideek: kartzela 
kanpotik egiten dena, eta presoen ar-
teko elkar zaintza. Lurgatz talde femi-
nistak antolatu duen ekitaldiak aitortza 
eta ikusgarritasuna eman nahi izan dio 
modu desorekatuan emakumeek kartze-
la kanpotik betetzen duten zaintza fun-
tzio horri. Aranaldek bere esperientzia-
tik berretsi du: "Euskal preso politiko 
gisa eta emakume gisa, ni zaindu nauena 
ama izan da, emakumea. Kartzelari au-
rre egiteko presoak dituen moduak izan 
daitezke irakurtzea, kirola egitea... eta 
horretarako beharrezko den guztia ere 
kanpotik sartzen dizute. Bisitak kanpo-
tik antolatzen dizkizute... dena. Presoa-
rentzako ezinbestekoa den zaintza lana, 
kanpokoentzako zama bat da: maitasun 
guztiarekin eta harro egiten dena, eta 
egiten jarraituko dena, baina hor dago. 
Segur aski zaintza hori gizonek egingo 

Maite aranalde

poitierseko kartzelan 
uneoro sentitzen 

nuen emakumeok 
zigortzeaz batera hezi 
egin behar gintuztela. 
emakume errebeldea 

oso zigortua dago”



balute, beste ikusgarritasun bat eman-
go zitzaion. Emakumeek egiten dute 
gehienbat". 

Ortizek ederki daki zer den kartzela 
kanpotik zaintza lana egitea, izan ere, 
lehenik senarra izan zuen preso eta 
orain semea: "Kartzelatik irten ondo-
ren, zaintzailearen papera tokatu zitzai-
dan. Pello (senarra) erbestean zegoen 
eta bera bisitatzera joaten nintzenean 
hilabete pasatzen nuen berarekin. Ho-
rretarako, gure alaba Virginia, nahiz eta 
oso gaztetxoa izan, denda zaintzen ge-
ratzen zen nire koinatuarekin. Pellok 
hamaika urte pasatu zituen erbestean; 
ondoren, Espainiari entregatu zioten eta 
hamabost urte pasatu zituen kartzelan. 
Bisitak, paketeak, hilero bis a bisak... 
edozein egoeretarako, ni nintzen errefe-
rentea. Gure seme Oskarrek 18 urte da-
ramatza barruan. Eta bere emazte Rosi 
da arduratzen dena bere eta bien alaba-
ren zainketez. Hilabetero 1.100 kilome-
tro egiten jarraitzen dugu. Bada garaia 
dispertsioa amaitu dadin".

Aranalderentzat, kanpotik egiten den 
zaintza kartzelan irauteko "ezinbes-
tekoa" da: "Ezagutu dut preso egonik 
kanpoko zaintza eta elkartasuna izan 
ez duen jendea eta aurrera egin duena. 
Baina iruditzen zait zaintzarik gabe ia 
ezinezkoa dela, gaizki irauten dela kar-
tzelan". Horretan preso politikoen eta 

sozialen artean dagoen aldea handia 
dela azaldu du: "Preso politikoek du-
ten babesa, herri oso bat eta borroka 
bat dagoelako da. Patioan ikusten nituen 
preso gehienek ez zuten hori, askotan 
ikusten nuen jendea bakarrik. Guk as-
tebururo genuen bisita bat eta hauek ez 

zeukaten bisita bat sekula!". Reimberg 
sortzez Brasilgoa da eta ez zuen borroka 
politikoak eraman kartzelara: "Kartze-
lan egon naizen denbora osoan ez dut 
bisitarik izan, ezta bis a bisik ere. Hori 
gutxi ez, eta kartzelako nire lana kastigu 
bikoitza zen, zeren bis a bisak eta loku-
torio guztiak garbitu behar nituen, eta 
presoak bisitetan ikusi, nik batere jasoko 
ez nuenean! Kartzelak min gehien duzun 
lekuan kolpatzen zaitu, kastigua kasti-
guaren gainean ezartzen du".

Presoentzat bikote harremanak ba-
bes handia izan ohi dira, eta Aranaldek 
azaldu du horretan ere ez dela berdin 
gizon edo emakume izatea: "Bikote ha-
rremanei eustea askoz zailago izan dugu 
kartzelan egon garen emakumeok. da-
tuek adierazten dute askoz emakume 
gehiagok eusten eta zaintzen dituztela 
kartzelan dauden beren bikote gizonak. 
Emakume presoon artean argi dago, edo 
bilatzen duzu kartzela barruan dagoen 
mutil lagun bat, edo ahaztu. Txorakeria 
dirudi baina ez da. Barruan ere sentitzen 
dugu, bizitzen dugu, eta gai garrantzi-
tsua da". Reimberg: "Kartzelan askotan 
ikusi izan dugu hori: gizona sartzen de-
nean, emakumea hilero joaten zaio ikus-
tera. Emakumea sartzen denean gizo-
na desagertu egiten da, hasieran badoa, 
baina ez du irauten, bikote harremana 
bukatu egiten da".
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ekhiñe eizagirrek 
sarerentzat egindako 
Poltsa bete kontu 
dokumentala ikusiz 
eman diote hasiera 
mahai-inguruari. bertan, 
presoen zaintzaren ardura 
daramaten emakumeek 
hitz egiten dute.

katia reimberg

kartzelan ez 
dut bisitarik izan. eta 
kartzelako nire lana 

lokutorio guztiak 
garbitzea zen! kartzelak 

minik gehien duzun 
lekuan kastigatzen zaitu”
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PRESOEN ARTEKO ELKAR ZAINTZA
Aranaldek kartzela barruko elkar zain-
tza nabarmendu du: "Barruan ere elkar 
zaintza badago, eta kartzela presoen 
arteko elkartasuna, atxikimendua eta 
maitasuna momentuoro mozten, zapal-
tzen eta zigortzen saiatzen da. Barruan 
egiten dugun elkar zaintzak min handia 
egiten die". Ortizek ere kartzelan egin-
dako laguntasunaren balioa azaldu du: 
"Norbait momentu txarra pasatzen ari 
bazen, hor zeuden kideak zaintzeko. Ki-
detasun handia zegoen, horren oso oroi-
tzapen ona dut eta esan dezaket kartze-
lan egiten den laguntasun harremana 
berezia dela. Komisariatik xixko eginda 
iristen zinenean, bost axola zitzaizun 
kartzelara joatea, komisariatik ateratzea 
zen nahi zenuen bakarra. Besteek besar-
katzen zintuzten eta hori arindu han-
dia zen". Txapartegik azaldu du 1999an 
torturatu zutenean berak ere osatzeko 
beste presoak izan zituela babes: "Nahiz 
eta dispertsatuta egon, Soto del Realen 
beste euskal preso politikoekin batera 
nengoen eta oso beharrezko izan nuen 
komisarian bost egun torturatua izan os-
tean kideekin elkartzea eta osaketa egi-
ten hastea. Beraiek ere antzekoa jasan 
izan zuten, eta haien artean babestuta 
sentitzen nintzen, zerbaiten parte, uler-
tua; konturatu nintzen ez nintzela tor-
tura sexista jasan zuen bakarra, egitura 
oso bat dagoela emakumeon gorputza 
guda-zelai gisa erabili duena. Hor egi-
ten diren harremanak betiko geratzen 
dira". Reimbergek horrela azaldu du 
preso guztien arteko zaintza: "Kartzele-
tako egunerokoan erresistentzia txikiak 
egiten ditugu eta bizirauteko estrategia 
asko erabiltzen dira. Elkartasun handia 
dago, bakardade handia ere badagoen 
arren". Aranaldek kartzela barruko in-
darra agerian jarri nahi izan du: "Adiera-
zi nahi dut sufrimenduaz eta zapalkun-
tzaz gain, kartzelan errebeldia handia 
dagoela, iluna da eta tristea baina bada-
go bizirik mantentzen gaituen zerbait". 

Txapartegik kontatu du kartzelal-
di gogorrena Zurichen isolatuta edu-
ki zutenean bizi izan zuela, eta egoera 
horretan zaintza norberaren buruari 
eusteko moduak bilatzea dela: "Nola 
egin aurre bakarrik, egunean 23 ordu 
isolatuta egonik? Asilo politiko eskaera 
egiteko hitzez kontatu behar izan ni-
tuen Espainiako komisarian jasandako 
torturak eta erabat "birtraumatizatu-
ta" nengoen, torturen zauria irekita... 
Non heldu? Kirolik egiteko aukerarik 
ez nuen, alaba besarkatzea ere debe-

katzen zidaten, nirekiko guztia zeuka-
ten politizatua eta kriminalizatua, ezin 
nuen euskaraz hitz egin, ezta aboka-
tua deitu ere... Non heldu? Nola bizi-
raun asmatzea zen eguneroko borroka, 
subjektu izaten jarraitzeko: lehen aldiz 
margotzeari eman nion. Neukan arma 
bakarra hitz egitea zen, eta ezin nuenez 
telefonoz egin, paperean hasi nintzen, 
marrazki bidez edo poesiak eginez.

PRESOA AMA DENEAN
Aranaldek hitza jarri die kide preso as-
korengan ikusi duen egoerari: "Ema-
kumea kartzelara sartzean, zaintzailea 
da kartzelan dagoena. Askotan umeak 
ditu, eta familiaren zutabea erortzen da. 
Hori ikusi izan dut emakume presoen 
artean, beraiek zaintzen zituzten pertso-
nak zaintzarik gabe geratzen zirela. Hori 
sufrimendu handia izan da emakume 
presoentzat eta bete-betean harrapatu 
ditu". Ortizek bere bizipenetatik kontatu 
du: "Ni atxilotu nindutenean, senarrak 
herbestera egin zuen eta gure alaba Vir-
giniak 14 urte zituen eta seme Oscarrek 
13. Nire ama Pilarren zaintzapean gera-
tu ziren. Nire kezka zen horrek nola era-
gingo zien gure seme-alabei: nola egingo 
zioten aurre amonarekin bakarrik gera-
tu beharrari, beren aita herbestean eta 
ama kartzelan egonik. Baita ere kezka-
tzen ninduen nola egongo zen senarra, 
ez baitzen posible inolako informaziorik 
izatea. Oso une gogorrak izan ziren".
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Bertsoak
Publikoarekin batera bertso 

hauek elkarrekin abestuz eman diote 
bukaera mahai-inguruari.

Estribilloa:

Gizonei
zaintzarako egin dei

mila esker borrokatzen
duten emakumeei!

Zer da estatuarentzat
emakumeon gorputza?
Torturaz nahi du txikitu

ta kartzelan nahi du hutsa...
Osatu, zutitu eta

eman elkarri laguntza:
gorputzetatik hasten da
gure herriaren iraultza!

Umeaz erditu zara:
bizitzaren aldarria!

Laztanen gosea dauka
bularraren egarria.
Izan daiteke sasia,

kartzela edo deserria...
eusten dion gorputza da

umearen aberria.

Gora gure amak eta
gora gure amen batailak!
Umeengandik urrunduak

kartzeletako kristalak;
umeengandik urrunduak
migrazio hesien bailak...
Ama denak dira onenak,

egoerak dira zailak!

Elizak "xuxendu" gaitu
plaza erdian kixkaliz

ez garela "andre onak"
marmarrak kalean dabiltz

ez gaituztela domatu
ospatu dezagun berriz
zer litzateke herri hau

sorginengatik ez balitz!

Kapitalismoak dena
pribatizatzeko arra!
"nire terapia", "nire

umeen partikularra"...
bakarka ez gara iristen
dugu elkarren beharra.

Herriak zaintzen du herria:
ume, preso edo zaharra.

Benetan al gara aske
nahi kalean egon "ondo"?

Beltza, euskaldun zein pobre
beti susmagarri "txungo",

marratik irten orduko
bagaituzte eramango,

kartzelak eraitsi arte
ez gara libre izango!

Maite ortiz

komisariatik 
xixko eginda iristen 

zinenean, beste kideek 
besarkatzen zintuzten 

eta hori arindu 
handia zen”



Txapartegik ere bizi izan zuen alabaren-
gandik bereizia izatea, 2016an kartzelan 
sartu zutenean: "Suitzan amatasunare-
kin oso gogor jokatzen du estatuak, eta 
berehala kentzen zaio umeari ama ikus-
teko aukera, instituzioek dakitelako zer 
den ama ona izatea eta zer ez. Hori oso 
gogorra egin zitzaidan eta argi neukan 
ez nuela onartuko nire alaba zigortzea 
eta are gutxiago ni zigortzeko erabiltzea. 
Hori izan zen nire lehen borroka han-
dietakoa, lehenengo hiru hilabeteetan 
debekatu egin zidatelako alaba ikustea 
eta besarkatzea. Ez nekien alaba non eta 
nola zegoen, eta kezka hori erabiltzen 
zuen kartzelak nire aurka: atxilotu nin-
dutenean esaten zidaten ez banuen kola-
boratzen, ez banuen beraiek nahi zutena 
egiten, alaba umezurtz-etxera eramango 
zutela".

Aranaldek presoen amatasunari lotu-
tako beste min bat publikoki agertu du: 
"Ez da hitz egiten ama izan nahi eta ezin 
izan duten emakume presoez. Kideen-
gan ikusi dut zer drama eta sufrimendu 
den, bai Espainiako kartzeletan, eta ba-
tez ere Frantziakoetan, orain gutxi arte 
ez zegoelako eskubiderik sexu harrema-
nik izateko: beraz, Espainian zaila bazen, 
Frantzian ezinezkoa zen".

ZAINTZA KOLEKTIBOA, 
ESPETxEAK ABOLITU ARTE
Preso guztien zaintza kolektiboa indar-
tzeko deia egin du Txapartegik: "Euskal 
preso politikook badaukagu kolektibo 
bat, badaukagu herri bat eta Suitzan ko-
lektibo feminista da nire gunea eta babe-
sa, horregatik egin ahal izan dut aurrera, 
eta baita ere familia eta lagunei esker, 
beti etorri direlako Suitzara nahiz eta 
bisitak astegunez izan, horrek dakarren 
guztiarekin. Baina migranteen kasuan 
saretze kolektiboa falta da, emakume 
preso bakoitza indartzeko, kartzela sis-
tema patriarkal kapitalista horri aurre 
egiteko eta ez sistema horretan lan egin 
behar izateko. Horretarako kolektiboki 
preso denei tresnak eman behar zaizkie. 
Nire deia hori da, guk jaso dugun babes 
eta kolektibotasun hori zabaldu deza-
gun". Reimbergek zaintza kolektiboa za-
baltzeko bidean hauxe proposatu du: 
"Ekintza egin nahi duenak, bada bat oso 
erraza eta txikia: gutuna idaztea inoiz 
gutunik jasotzen ez duten presoentzat. 
Animoak eman behar dira gutun ho-
rretan, 'aupa hi!' eta horrelako mezuak 
jarri. Manifestazioetatik Martutenera 
iristen ziren testuak niretzako idatzita 

baleude bezala hartzen nituen, horre-
gatik esaten nuen 'ateratzen naizenean 
ongi-etorri batera joango naiz!'. Ez dut 
euskara ikasi baina ikasi dut 'presoak 
Euskal Herrira' esaldia. Testu eta orri 
horietan hartzen nituen animoak, horri 
heltzen nion. Berehala ekintzaren bat 
egin nahi duenak, hor dauka bat, idatzi 
gutun txiki bat: aldatuko ditu gauzak". 
Beretzat feminismoa da kolektiboki an-
tolatzeko gunea: "Emakumeok dauka-
gun espazio seguru eta konfiantzazko 
bakarra feminismoa da. dolores Julianok 
salbatu dit bizitza kartzelan, mugimen-
du feministak bizitzak salbatzen ditu".

Ortizek gizarteari eskatu dio "pre-
soak ez ahanzteko": "Elkartasunari eutsi 
diezaiogula, eta gutunak idatzi: preso 
batentzat poz handia da eskutitzak jaso-
tzea, horrek esan nahi duelako pertsona 
hori zutaz gogoratu dela. Politikoei eska-
tu behar diegu presoen gaia etengabeko 
exigentzia izan behar dela".

Kartzela barruetan gertatzen denaren 
berri kalera ateratzea "ezinbestekoa" 
dela esan du Aranaldek: "Eta askotan 
ez da egiten. Euskal preso politikoena 
egiten da baina beste dena ez, berandu 
jakiten dugu Zaballan preso bat hiltzen 

denean eta gehiegi isiltzen da gaia". Txa-
partegik azaldu du Zuricheko kartzelan 
23 orduz isolatuta izan zutela eta egoe-
ra horretan kartzelako berri kanpora 
ateratzea izan zela bere borrokatzeko 
modua: "Zuricheko Lora irrati librearen 
bidez lortu nuen isolamendu harresiak 
etetea. Nik kanpora ateratzen nuen in-
formazioa, irratiak zabaltzen zuen. Hori 
janaria zen niretzat eguneroko borro-
karako, nik kanpora mezua emateko eta 
kanpotik barrura jasotzeko. Izan ere, 
nire familiak eta lagunek deitu zezake-
ten irratira ni agurtzeko, elkartasuna 
adierazteko. Irratiak kanpoko mundua-
rekin eta borrokarekin lotzen ninduen 
eta euskara entzuteko aukera bakarra 
ematen zidan. Migrante presoen kasuan 
irrati libreak tresna indartsua izan dai-
tezke, kanpoarekin erlazio afektiboak 
mantentzeko, norberaren ama hizkun-
tzan". Azaldu du orain irratsaio feminis-
ta egiten parte hartzen duela, bertatik 
presoen salaketei oihartzuna emateko 
eta elkartasuna adierazteko: "Batzuetan 
joera dago zapalkuntzak hierarkizatze-
ko, eta nik zapalkuntza guztiak batera 
borrokatu nahi ditut eta batera aska-
tu: klase, genero, identitate politiko... 
mugimendu feministak egin dezakeena 
hori da, horrelako ekimenak praktikara 
eramatea, eta preso bakoitzari tresnak 
ematea subjektu politiko izateko, espe-
txeak abolitzeko".

Horretan ados daude mahaikide guz-
tiak: "Kartzelek ez dute lekurik izan 
behar". Reimbergek gai horrekiko bere 
jarrera aldaketa azaldu du: "Kartzelak 
sistemaren barruan existitu beharko lu-
keela pentsatzen nuen nik ere, delitu-
ren bat egin zuten pertsonek eta per-
tsona txarrek kartzelan egon behar 
zutela. Egun batean zure burua ikusten 
duzu kartzela barruan. Kartzela siste-
maren barruan aldatzen saiatzen zara 
eta 'bergizarteratzeko' egiten duzun 
lan guztiarekin zaplakoa hartzen duzu, 
'bergizarteratzea' ez delako existitzen". 
"Bergizarteratzea" kartzela justifikatze-
ko erabiltzen den hitz polita dela azaldu 
dute, baina gezurra dela. Kartzela aboli-
tzeak gizarteko hainbat egitura aldatzea 
ere eskatzen duela azaldu du Aranaldek: 
"Jendarte bat eraiki behar dugu kartze-
lek lekurik izango ez dutena. Horretara-
ko kapitalismoa eta patriarkatua bukatu 
behar da. Eta justizia feministaz pentsa-
tu behar dugu, kartzela ez dezagula tres-
na gisa erabili bortxaketen eta abarren 
aurrean". 
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Nekane txapartegi

migranteen kasuan 
saretze kolektiboa falta 

da, emakume preso 
bakoitza indartzeko, 

kartzela sistemari 
aurre egiteko. euskal 
preso politikook jaso 

dugun babes eta 
kolektibotasun hori 
zabaldu dezagun”
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Duela ehun urte gertatu zitzaiona 
kontatzen digu Lur protagonis-
tak ipuinean, baserri giroa, hil-
dakoak eta Gau beltza uztartuz. 

Edurne Mitxeo da egilea eta Kepa Etxe-
barriaren marrazkiek laguntzen dute 
testua. Lezoko Udalaren babesari esker 
kaleratu berri duten liburuak umeei do-
lua erraztea du xede, besteak beste. “Sa-
rri, bat-batean harrapatzen gaitu herio-
tzak eta etxe batzuetan agian ez dakite 
gaiaz nola hitz egin umeekin; ipuin hau 
lagungarri izatea nahi genuke. Haurrei 
esan ohi diegu hil den pertsona lo geratu 
dela, edo bidaia luze bat abiatu duela… 
baina egia esan behar zaie, pertsona hori 
hil egin dela, bihotza geratu zaiola; kon-
tua da goxo eta behar bezala esatea, eta 
horretarako bitartekoa izan nahi du 

“Hiru seme-alaba ditut eta horietako bati bihotzeko ebakuntza 
arriskutsua egin ziotenean, haurrei heriotza azaltzeko liburuen bila hasi 
nintzen. aurkitu nuen guztia erlijioari lotuta zegoen, eta beti izan dut 
hori buruan, harik eta iaz argi ikusi nuen arte: Lezon dudan kafetegian 
ospatzen dugun Gau beltzarentzat pertsonaia bat asmatu behar 
genuela erabaki eta pertsonaia hori liburu baterako baliatzea, dena 
bat izan zen: zergatik ez egin heriotzari buruzko ipuina Gau beltzari 
tiraka? Urriaren 31ko magian sinestea izan daitekeelako heriotza 
goxatzeko modua: gau horretako festan guk ez dugu hildakoa ikusiko, 
baina berak bai ikusiko gaitu gu, eta sentituko dugu ondoan”, kontatu 
digu edurne mitxeok. Horrela jaio zen Gau beltza ipuina.

          Halloweenek uxatu 
egiten ditu arimak, 
Gau beltzak maite ditugunen 
arimak erakartzea du helburu”

  Mikel garCia idiakeZ      edurNe Mitxeok utZia
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uxatu egiten ditu arimak, eta Gau bel-
tzak aldiz maite ditugunen arimak era-
kartzea du helburu, “horregatik pizten 
dira kandelak, etxerako bidean gidatze-
ko”. Azken finean, garai batean oso pre-
sente zegoen heriotza –bizi-baldintzak 
ez ziren oraingoak–, txikitatik ulertzen 
zuten bizitzaren parte zela, eta egun bat 
zuten arimetan pentsatzeko. “Gaur egun, 
noiz bizi dugu heriotza?”.

Herri guztia inplikatuko 
duen festa
Beste asmo bat ere badu ipuinak: herri 
mailako festa bultzatzea. 2016tik Lezon 
duen kafetegian ospatzen du Gau bel-
tza Mitxeok, arrakasta handiz gainera, 
ume eta heldu ugari biltzen baitira ur-
tero, baina festa herri guztira zabaltzea 
du buruan. Gaztainen bila joan, etxez 
etxe mozorrotuta janaria eskatu, gero 
gaztaina erreak eta etxez etxe lortuta-
koa jateko elkartu, sutara mezuak bota… 
Horrela irudikatzen du eguna Mitxeok. 
“Haurrentzat sekulako festa da hau: mo-
zorrotuta, gauez, litxarreriak jaten… Zer 
gehiago eskatu daiteke?”.

Beldurra kudeatzeko gaua ere izan 
daiteke umeentzat. “Errespetua eta bel-
dur pixka bat izatea ona da, baina geldi 
uzten gaituen ikara ez da ona, ez digula-
ko aurrera egiten uzten, eta halakoetan 
garrantzitsua da egoerari buelta ematen 
jakitea. Pandemia hau oso adibide ona 
da, beldurrarekin dugun harremanaz 
gogoetatzeko”. 

liburuak”. Saldutako liburu bakoitzetik, 
euro bat joango da Bihotzez Sortzetiko 
Kardiopatien Elkartera.

Gau beltza edo Arimen gaua aitzakia 
ona da heriotzaz mintzatzeko. Gero eta 
herri gehiagotan berreskuratu dituzte 
euskal ohitura zaharrak, Halloweenen 
indarraren aurrean. Hala, gero eta zabal-
duago daude gure arbasoen usadioak: 
arimen alde kandelak pizten zituzten 
eta kalabazak, erremolatxak edota 
patatak hustu, kandelak bertan 
sartzeko. Zentzua Halloween 
jaiaren kontrakoa dela 
azaldu digu Mitxeok: 
Halloweenek 
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1949ko urriaren 29a Alduden. Goi-
zean goiz jeikia zen Leon Aram-
bel 17 urteko mutikoa, sasoiko 
lanari lotzeko. Lephederreko le-
pora zihoan uso ihizira. Etxeratu 

zitzaion Kaskaineko Bernard, oraindik 
gogoan duen ron usainarekin: “Jean-Loui-
sen aviona erori duk”. Hitzak mozko-
rraren bizkar ezarri zituen: “Puta, hau 
mozkorra duk... Ezin sinetsi... baina egia 
baitzen”. 1949ko urriaren 27an gertatu 
zen Aldude goibelduko zuen ezbeharra: 
Paristik New Yorkera zihoan Constella-
tion izeneko hegazkinak istripua ukan 
zuen Azoreetan eta barnean zituen hiru 
aldudar gazte zendu ziren –23 urteko 
Jean-Pierre Aduritz, 25 urteko Jean-Pie-
rre Suquilbide eta 19 urteko Jean-Louis 
Arambel, Leonen anaia zena–. Hegaz-
kinean ziren beste bi baxenabartar ere, 
Buztintzeko 19 urteko Thérèse Etxepare 
neskame izateko xedez abiatua eta do-
naixtiko 38 urteko Guillaume Chaurront, 
hau ere artzain izateko asmoz. Orotara, 
37 bidaiari, hauetan bost euskaldun gaz-
te. Laugarren aldudar bat ere joatekoa 
zen, baina azken momentuan paper ad-
ministratibo bat eskas ukanik ezin izan 
zuen hegazkina hartu.

Besoak zabalik hartu gaituzte Leon eta 
Maite Arambel senar-emazteek, drama 
horren oroitzapenak partekatuz eta orain 
duela zazpi hamarkadako Alduden koka-
tuz begirada: “denak joaten ziren, etxe 
guzietarik. Tropak ziren etxeetan, hemen 
berean gu baginen bederatzi, auzoan do-
zena bat, Elgartea etxean bertze dozena 
bat, gain hartan hamazazpi. Alimaleko 
haur tropa zen eskolarako bidean”. Bis-

tan da, etxalde ttipiak izanki 
eta anitz zorpeturik, mutikoak Ameri-
ketara artzain joatea zen erremedioa; 
neskentzat berriz neskato lana Baiona, 
Paris ala Bordele bezalako hirietan edota 
haurtzain herrian berean “oraindik hau-
rrak zirela haurtzain” Maitek dion bezala. 
Pobre ziren –Leonek ederki irudikatzen 
duen gisara “ez ginen burran (gurina ja-
ten) usatuak”– eta gaur egungo Hegoko 

  jeNoFa berhokoirigoiN

ordura arte milaka gaztek egin bezala eta gerora ere berdin-berdin eginen 
zuten beste milakaren gisara, paris-new York hegazkina hartu zuten 

aldudeko hiru gaztek 1949ko udazken egun hartan. etxeko pobreziak 
beharturik, ameriketan artzain izateko bidea hartua zuten. Hegazkinak 

istripua ukan eta hil ziren (beste bi baxenabartar ere baziren 37 bidaiarien 
artean). Drama horretatik abiaturik, euskal Herritik ameriketako estatu 
Batuetara joan behar izan zutenen historia dugu erreportaje hau; XiX. 

mendean hasi eta 1950eko hamarkadara arte iraun zuen “odolustearena”.

Amerikar ametsa amesgaizto 
bilakatu eta Aldude goibeldu zen 

1949ko urriaren 27an  

euskaldunak ameriketan artzain
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migranteen gisara, garaian euskaldunak 
ziren migrante; familia, herria, lagunak 
eta hizkuntza utzirik, bakarrik erbeste-
ratzen zirenak, diru kotsia biltzeko espe-
rantzarekin. “Jenerazioz jenerazio etxe 
guzietatik bazen norbait joana, eta hark 
pagatzen zituen etxeko zorrak; berak fa-
milia hazi orduko berriz zorretan zen bai-
na haren haurra bazen berriz Ameriketa-
ra joana. Hemen ez da etxerik hori gabe 
goititu ez denik. Hiru herri horiek –Ban-
ka, Aldude, Urepele– kontrabandak eta 
Amerikak salbatuak dira”, kondatzen du 
Maitek. Far West edo Ameriketako Estatu 
Batuetako (AEB) mendebaldera joaten 
ziren, artzain lanetan aritzeko.

Ondoko egunetan, Parisen gorpuak 
identifikatu ondoan ekarri zituzten herri-
ra –“osorik ziren, osorik baina erreak”–. 
Herriko etxean atxiki zituzten eta beila-
tzeko aldudar gazteak trukatu ziren gau 
eta egun. Ehorzketetan, alimaleko jendea 
bildu zela gogoan dute. 

Aitatxi aldudarra eta hogei urtez Ame-
riketan artzain egondakoa duen kazeta-
riak orduko giroaz eta emozioez gehiago 
jakin nahian luzatu galderei labur eran-
tzuten diete Leon eta Maitek, drama dra-
ma delako eta hitzak jartzea zaila dela-
ko: “Ahal bezala bizitu genuen. Beharko”. 
“Ez baita kanbiatzen ahal, aisa ala neke, 
behar duzu jasan” gehituz ematen dio se-
narrak hasi esaldiari segida Maitek.

Giroa irudikatzen lagundu dezakete 
ordungo egunkariek. Frantzia mailako 
komunikabide handiak ere Aldudera be-

gira jarri zirelako. Bertaratu ziren ka-
zetari eta argazkilariak. Ez baitezpada 
migrante pobreei aipamena zor zaiela-
ko, baizik eta hegazkinaren istripuan 
bestelako jendea bazelako. Hain zuzen, 
istripuan bizia galdu zuten ere Marcel 
Cerdan nazioartean ospe handia zuen 
boxeolari ezagunak eta Ginette Neveu 
arrabitalari famatuak. “Jende handiak 
baitziren delako Cerdan eta Ginette, gu 
izan bagina bakarrik, ez gintuzten hain-
beste aipatuko, isilago pasako zen”, Mai-
tek ohartarazten duenez.

“Imajina ezazu, dirudunen artean ar-
tain pobre batzuk! Horrek kuriositatea 
sortu zuen!” dio bere aldetik ere Mikel 
Erramuzpe aldudarrak, migrazio olatu 
horren ikertzen ibilitakoak. Kanaldude-
ren webgunean kausitu daitekeen Sor 
lekua utziz geroz dokumentalaren egilea 
da. Garaian ez zelako gaur egun beza-
la hartzen hegazkina, dirudunek baka-
rrik har zezaketelako. Funtsean, joateko 
txartela nagusiak pagatzen zien eta urte 
batez kitorik aritu behar izaten zuten 
lanean, bidai-saria ordaintzeko. Urtean 
behin pagatuak ziren. Lekukotasunen 
arabera, paga ezberdinak ageri dira –hi-
labeteko 100 dolar, 250 dolar,...– baina 
egindako lanaren dorpetasuna kondutan 
harturik ez zen lansari duina.

Frantziatik jindako kazetariek beste 
mundu bat kausitu zuten mendien ar-
tean, seguruenik haien begietan “arkai-
koa”: zendu baten ama, hantxe, supazter 
xokoan gaztainak erretzen ari, emazteak 
mantaleta beltz handiz estalirik ehorz-
ketetan, haien begietatik Frantzian baina 
hizkuntza arrotz bat entzungai... 

Hortik gutxira, dolua egiteko bidearen 
erdian gorpuak berriz hilerritik atera 
eta eraman behar izan zituzten Parise-
ra, Ginette Neveu “handiaren” familia ez 
zelako segur bere gorpua zutenik. Leon 
igan zen Parisera gorputza ezagutzeko 
lanera. “Jende handiak han ziren beren 
abokatuekin, guk ez genuen sostengu 
bat. Zinturatik ezagutu nuen anaia zena”. 
drama horrek markatu zituen xoko har-
tako guziak eta neurri batean, euskal-
dunen emigrazioaren errealitatea goiko 
klaseei ohartarazteko balio izan zuen 
ere. La loi du Pays Basque: s´expatrier 
(Euskal Herriko legea: erbesteratzea) 
gisako erreportajeak plazaratu zituz-
ten komunikabide handiek. “Istripua-
ren berri banuen, beti kontatzen zen 
etxean”, oroitzen du Erramuzpek, bere 
aita AEBetan egona zuen hark ere, istri-
pua aitzineko hilabeetan joanik.

Leonek ere hartu behar izan zuen he-
gazkina, istriputik urte batera. Beldur ote 



azaroak 8, 2020

30 І giZartea

zen galdetu eta “dudarik gabe, bai-
na zer nahi duzu...”. Ñabardura ttipi 
bat egin nahian, ondokoa gehitzen 
du irriz Maitek: “Ez baitu erraten... 
Erraten zuen gibeleratekoan, ha-
mabi urteren buruan, Parisen 
jausterakoan efektu egin ziola, or-
duan harakoan ere, hamabi urte 
lehenago pentsatzen dut...”.

Hamabi urte pasatu zituen 
han, 5.000 ardi zaintzen, 15.000 
zituzten hiruren artean. Bere ar-
diak ere bazituen, 400 bat eta 
horri esker lortu zuen sos pixka 
bat egiten. Lan dorpea eta bal-
dintza gogorrak, baina “arrunt 
laketua”. Oroit du nola hozgai-
lua ekarri zion hortik bospasei 
urtera nagusiak: “Bizia aldatu 
zidan! Biziaren erdia zen hori!”. 
Finitu zen astean behin hornituri-
ko jatekoa beroagatik biharamuneko us-
teldurik bota beharra. “Biziaren erdia”, 
nola ez. Zakurra zuen konpainia bakarra: 
“Bakartasuna ez zitzaidan zaila, zaharrek 
erraten ziguten eleketa aritzeko zaku-
rrekin. Oroit naiz behin Ganixek nahasi 
zituen bere ardiak beste auzoarekin eta 
goizik joan nintzen haren kanpora, erre-
kara oinez, isil-isila eta zakur tzarrak ni 
ezagutu! Puf, ze besta! Hamar lagun atze-
man banitu bezala izan zen!”.

Bizia ez zuten erraza han, alta. Udako 
hilabeteak mendi gainetan pasatzen zi-
tuzten, larre berdeetan, oihal etxean lo 
eginez, eta negu dorpe eta hotza berriz 
beheko lurretan, guneka desertuan. Urte-
ro, 600 bat kilometroko transhumantzia 
egiten zuten, zaldiz leku batetik bestera. 
Karaban ttipi bat zuten etxe gisa; doi-doia 
ohe bat, azpian puskak montatzeko tiran-
tak, mahai ttipi bat, furnegoa eta besterik 
ez. Treinta bat ere, pistola bat, aitzine-
koak ala nagusiak utzia, eta hamabi ur-
teetako momentu beldurgarrienean ba-
liatu behar izan zuena: “Bost mutiko tzar” 
agertu zitzaizkion eta tiroa bota zuen, 
“jende bati tiratzea ere halako bat da... 
baina bakarrik zarelarik arma duzu de-
fentsa bakarra”. Alde egin zuten bostek 
eta han segitu zuen, berriz etorriko ote zi-
renaren beldurrez. Ondoko gauean itzuli 
ziren eta poliziari aipaturik, inguruetan 
gordeturik, arrastatu ahal izan zituzten 
mendekatu aitzin. Hau izan zuen beldu-
rrik handiena, beste beldurren artean 
–hartza hurbil-hurbil sentitzeak sortu 
ikarak, zaldia lohi lodian sarturik, handik 
ezin ateratzearekin azken orena heldua 
zitzaiola pentsatu izana, ala beste–. Ba-
kardadeaz gain, eguraldi bortitza eta in-

guruko abere basen –hartzak, koioteak, 
crotalus sugeak, migalak...– mehatxua ere 
zutelako eguneroko ogi. 

Hamabi urteren buruan itzuli zen Al-
dudera. Zaila izan zitzaion, ez zuelako 
nahi sartu. Gainera herrira heldu eta la-
gun guztiak joanak zitzaizkion Amerike-
tara: “Jitean ene lagun guziak faltan...”; 
“baina hau atzeman bainuen”, dio irriñoa 
bisaian, Maite erakutsiz. Herriko gazteei 
sos pixka bat eman zien –“Pierre Arre-
txek errana zigun Ameriketatik jitearekin 
gazteei eman behar zela”–, eta horgoari 
lotu zen, hor ere artzain.

“odolustea”
XIX. mendearen lehen partean hasi eta 
XX. mendeko 50eko hamarkadara arte 
iraun zuen AEBetarako migrazioak. 
“1956an sortua naiz eta emigratu beha-
rrik ukan ez zuen lehen belaunaldia gi-
nen”, dio Erramuzpek. Bigarren Mundu 
Gerraren biharamunean Les Trentes Glo-
rieuses edo Hogeita hamar Loriotsuak ga-
raia zen, hazkunde ekonomikoa eta bizi 
baldintzen hobekuntza ekarri zuena. Gai-
nera, “eskolatuak” ere zirela dio eta hori 
izan zen aldaketa handia, ordura arte 
ofiziorik ez ikasirik, gehienek migrazioa 
zutelako erremedio bakarra. Maitek argi 
du: “Hemengo burgesek ez zuten baitez-
pada nahi jende ttipia eskola zedin, zeren 
eta horrela apalago zeukaten jendea eta 
orduan gehiago baliatzen ahal zuten”.

Adrien Gachiteguy apezak lan han-
dia egin zuen eskolatzearen inportan-
tziaz ohartarazteko eta euskal herriek 
bizi zuten “odolusteaz” ohartarazteko. 
1955ean argitaratutako Les basques 
dans l´Ouest Américain (Euskaldunak 

Mendebalde Amerika-
rrean) liburuan datu bilketa handia egin 
zuen. “Egia gordinki erran behar badut, 
euskalduna Kaliforniara joan da bere 
bizia arriskatzera, amerikar bakar batek 
ere nahi ez zuen lan bat egitera, justuki 
lan krudela zelako” ondorioztatu zuen. 
Gachiteguyren kalkuluei segi, artzain 
joandakoen %3 zen aberastu, beste %15 
lan dorpea egiten segituz bizitzeko hei-
na kausitu zuen eta beste gehiengoa jus-
tu-justu zorrak ordaintzeko heinarekin 
itzuli zen Euskal Herrira. Zifra inportan-
te bat gehitzen du ere, gutti aipaturikoa: 
%20 desagertu zen –istripuz, suizidioz 
edota bazterketa sozialagatik–.

50eko hamarkadan sortu zituzten la-
borantza eskolak Ipar Euskal Herrian 
eta laborari izatetik “laborari eskola-
tuak” izatera pasa ziren herriko gazteak. 
Laborantzaz gain, bestelako ofizioak ere 
ikasteko bidea ireki zen. Nekazaritzaren 
modernizazioa ere burutu zuten. Gaur 
egungo begiradatik eta hartu zuen bi-
deagatik kritikagarria baldin bada ere, 
ordungo errealitatean aldaketa baiko-
rrak ekarri zituen modernizazioak –bai-
korrak eta beharrezkoak–.

Zenbatek herria utzi behar izan zu-
ten jakitea neke zaigu, zifra zehatzak es-
kas izanki. Hala ere, horra datu batzuk 
Gachiteguy apezak deitu “odoluste” hori 
irudikatzeko: 1876an sei milioi ardi ziren 
Kalifornian eta 1900ean artzainen bi he-
renak euskaldunak ziren; 1.500 bat ziren 
Ameriketara joan 1945 eta 1952 urteen 
artean, gehienak baxenabartarrak izan-
ki eta 1950etik goiti urtero 200ek zuten 
emigratzen Hego Euskal Herritik. Asun 
Garikanok idatzitako Far Westeko Eus-
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kal Herria obra mamitsuan ere baditugu 
datu zenbait: “douglassen eta Bilbaoren 
datuen arabera, 1832tik 1907ra 100 mila 
pertsona inguruk utzi zuten Iparralde-
ko Euskal Herria, kopuru itzela kontuan 
hartzen bada garaiko populazioa ez zela 
120.000 biztanletik gorakoa”. Adibidez, 
1907 urte bakarrean 3.500 iparraldeta-
rren eta biarnotarren izenak ageri dira 
bidaiari-zerrenda ofizialetan. Bistan da 
gehiago izan ziren, Garikanok zerrenda-
tu arrazoinengatik: emigratzaile ilegalak 
ere bazirelako; abiatzerakoan erregistro 
zehatzik ez zelako egiten; helmugan atze-
rritarren izenak gaizki transkribatzen zi-
relako eta gainera, euskaldunen datuak 
frantsesen eta espainolen datuetan sar-
tzen zirelako.

Aldude eta inguruko herriek zuten 
erbesteratzea gehien pairatu: Gachite-
guyren datuei segi, 1862 eta 1865 ur-
teen artean, Aldudeko 18 urteko gizonen 
%87k emigratu zuen Ameriketara. Al-
duden berean bazuten Ameriketan ar-
tzain izateko prozedura administratibo 
guztiaz arduratzen zen pertsona: Leo-
pold Monlong. Pasaportea ukaiteko lan 
administratiboak, hegazkin txartelaren 
erostea, AEBetara heltzea eta nagusia-
ren atzemate lana, hango aroari egokitu-
riko arropen erostea; hots, pagatuz gero 
dena bideratzen zuen Monlongek. Inter-
prete lanak ere egiten zituen hegazkina 
hartzeko momentuan, gehienetan fran-
tsesa ez zutelako mintzo aldudar gaz-
teek. Laguntza handia zuten hori joate-
koa zutenek, baina Monlongentzako ere 
dirua egiteko bide emankorra izan zen.

“gure Historiaren parte da”
“Gure historiaren parte handia da Ame-
riketan egondako artzainena, izugarri in-
portantea da belaunaldi hauek bizi izan 
dutena ezagutzea” Erramuzperen uste-
tan. Abisua luzatzen du aski fite: “Kasu 
egin behar da, klixeetan erortzea biziki 
erreza delako”. Gehitzen duenaz, “artzain 
bezain bat bizipen bada”. Bistan denez, 
nekea eta bortitza zen hangoa, eta hori ez 
du ukatzen, baina argi utzi nahi du ez zela 
bakarrik errealitate hau: “Batzuk partitu 
ziren hemen ez zirelako ontsa, hemengoa 
ez zutelako soportatzen” eta harat heldu 
eta “libertatea atzeman zuten”, gogorra 
izanikan ere, libertate bat.

“Emakumeak ere joan ziren Ameri-
ketara” kapitulua kausitu dezakegu Ga-
rikanoren liburuan, isilean atxikitako 
errealitate horren berri emanez. “Ame-
riketako emigrazioaren hastapenetan, 
Mundu Berrirako bidea hartzen zuen 
euskal emigrante ohikoa 15 urtetik 
25era bitarteko gizon ezkongaia zen. 
Baina ondorengo urteetan emakumeak 
ere hasi ziren bide bera hartzen aurrez 
joandako ahaide batek edo herriko ba-
tek deituta edota, besterik gabe, iragarki 
batek animatuta. Gizonezkoen kasuan 
bezala, arrazoi ekonomikoak zirela-eta 
ausartzen ziren mundu ezezagun bate-
rantz abiatzera. Baina beste bizimodu 
bat probatzeko gogoak ere bultzatzen 
zituen, emakumeentzat hain estua eta 
aukera gutxikoa zen garai hartako Eus-
kal Herrian”.

Paroles de bergers, du Pays Basque 
au Far West (Artzainen hitzak, Euskal 

Herritik Far Westera) libu-
ruan ere aipatzen ditu Gaby 
Etxebarne aldudarrak. Kon-
datzen du nola liburua idaz-
teko elkarrizketa lanetan ari 
zela, artzain egondako baten 
emazteak ondokoa oharta-
razi zion: “Zergatik bakarrik 
gizonekin juntatzen zara? 
Guk ere (emazteok) eza-
gutu dugu erbestea eta Far 
Westeko bizi gogorra. Gure 
istorioek ez zaituzte intere-
satzen? Bidai agentziek eta 
idazleek gizonei buruz idatzi 
dute, joaterakoan ala itzultze-
rakoan gizonak hartu dituzte 
argazkitan... Guti dira gurekin 
oroitu direnak!”. Oharra egin 
ziona Graciena Ospital baigo-
rriarra da, Marie-Jeanne bere 

lagunarekin orenak pasatzen zituenak 
Ameriketaz mintzo; egun batez agen-
tzia bat kontaktatu zuena, lan kontratu 
bat atzemateko gogoz jada Ameriketako 
Montana estatuan instalaturiko emazte 
euskaldun batekin harremanetan jarri 
zena. Azkenean, hegazkin txartela eros-
teko hautua eginik, Marie-Jeannekin ba-
tera 1951n Ameriketara abiatu zen. Nes-
kame lanetan hasi zuten bizi amerikarra, 
paga ttipi baten truke. Gosea pasa zuten, 
baita gauak negarrez ere, herrimina eta 
bakardadeagatik. Baina poliki-poliki, la-
nez eta nagusiz aldaturik, bizi gogorra 
arindu zitzaion, autonomia eta alaitasu-
na irabaziz. 1959an itzuli zen Baigorrira 
lanean zebilen te-saloian ezaguturiko 
artzainarekin ezkontzeko. 1964an sar-
tu ziren behin betikotz Euskal Herrira: 
“Hau da ene historia, AEBetara emigra-
tu zuten emazte anitzen historiari eite 
duena”.

Historia egiten duten milaka istorio 
horiek Historia liburuetan ez badira 
idatziak ere, hor dira. Eta, Far Westeko 
zuhaitzak dira nonbait liburu. Hain zu-
zen, eremu zabal hauetan artzain zirela, 
barnekoa enborretan ganibetarekin zi-
zelkatzeko ohitura zuten euskal artzai-
nek, seguruenik istripuan hildako lau 
artzainek eginen zuten gisara. Milaka 
eta milaka hitz, euskaraz anitz, gehienak 
30eko eta 70eko hamarkadaren arte-
koak eta zaharrenak 1890eko hamar-
kadakoak. Gehienik zizelkaturiko lau 
hitzak berriz hartzen dituen oroitarria 
ezarri zuten Alduden 2007an. Hauek 
dira lau hitzak: AMA, ETXEA, HERRIA 
eta MAITEA. Bai, irakurle, hitz bakar ba-
tez mundu bat deskriba daiteke. 
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zeintzuk dira azken “euskal 
matxinadaren” gako eta ezaugarri 
nagusiak?
Lehenbizikoa, belaunaldi etena izan 
zen. Belaunaldi berriak ordura arteko 
abertzaletasunaren mugak gainditu eta 
nazioarteko korronteak entzun nahi zi-
tuen –Kuba, Txina, Aljeria, Vietnam...–, 
Euskal Herrirako egitasmo askatzaile 
propio eta integrala sortzeko. Herrigin-
tza prozesu kontrahegemonikoa piztu 
zen, kuestionatu zituena estatuen he-
gemonia eta abertzaletasuna ulertzeko 
modu zabalduena, EAJk ordezkatzen 
zuena. Euskara batua, ikastolak... Na-
ziogintza-estatugintza-herrigintza pro-
zesu hirukoitza abiatu zen.

Matxinadaz hitz egiten dut baina ma-
txinadez ari naiz, gauza guztietan ez 
zeudelako ados askotariko mugimendu 
zabal horretaz. Beraz, hor ez dut soilik 
ezker abertzalea sartzen. Anarkistak 
edo antimilitaristak ere egon dira, adi-
bidez. Elkarlanean denek parte hartu 
zuten estatuei eta EAJri egindako in-

pugnazioan; barne gatazkar eta baz-
terketekin, jakina. Hala eta guztiz ere, 
txundigarria zen matxinada horren he-
tereogeneitatea.

“Interludio” bezala definitzen dituzu 
80, 90 eta 2000ko hamarkadak, 
zergatik?
Gauza asko aldatzen direlako: langile 
klasearen zentraltasunaren galera, oso 
herri gutxitan mantentzen dira borroka 
armatuak, Berlingo Murruaren erorke-
ta, dorre bikien aurkako erasoa eta kon-
traeraso antiterrorista... Fukuyamaren 
“historiaren amaiera”-ren sentsazioa 
errotzen da, kapitalismoarekiko alter-
natibarik eza, Latinoamerikako proze-
suek maila batean pitzatu bazuten ere. 
Hori guztia eta gehiago da interludioa: 
errealitatea aldatzen da, berandu ego-
kitu gara eta hor harrapatu gaitu, bi 
munduren artean.

“orduan ezinezkoa zena 
(independentzia) posible da egun”, 

diozu zikloaren emaitza laburbilduz. 
Espainiako Trantsizioan edo 
Lizarra-Garaziren garaian baino 
posibleago?
70eko amaieran ETAk ondorioztatu 
zuen independentzia ez dela posible, 
baldintza subjektiboak oso kontra zeu-
delako. Naziogintza eta estatugintza 
prozesu bezala ulertuta, askoz hurbila-
go gaude orain, lehen aldiz Nafarroan, 
Ipar Euskal Herrian eta EAEN egitura 
instituzional bana dagoelako, adibidez. 
Hori gutxiestea zentzugabea da.

Katalunian gertatu zena: indepen-
dentzia aldarrikatzen dute, baina ez 
dute instituziorik hori errealitate egi-
teko. EAEn edo Nafarroan estatu egi-
tura batzuk baditugu, nahiz eta es-
tatuak edozein momentutan kendu 
diezazkigukeen. Guk kudeatzen ditugu 
zergak, adibidez. Eta hori ez da opa-
ritutako zerbait, baizik eta estatuei 
lapurtutakoa. Gertuago gaude, beraz, 
baina oraindik urrun. Beste ziklo luze 
baten aurrean gaude.

  Zigor oleaga       daNi blaNCo

Euskal matxinada. Genealogia eta egungo eztabaidak (Txalaparta) lana 
kaleratu berri du andoni olariaga azkarate iratzar fundazioko kideak. 
‘koaderno’ mamitsu baina irakurterraz hori iratzarrek eta Txalapartak 

elkarlanean bultzatzen duten iparrorratza bildumaren parte da. eztabaida 
eta hausnarketa politikoa bultzatzeko erremintak sortu nahi dituzte. 

Liburu honekin, matxinada berri baterako osagaiak proposatu nahi ditu 
olariagak, 1950eko hamarkadaren hondarrean piztu eta 60 urtez luzatu 

zen “euskal matxinadaren” irakasgaiak oinarri.

Independentziatik 
gertuago gaude, baina 

oraindik urrun”
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Ez dago azterketarik borroka 
armatuaren bilakaeraz, lorpenez 
eta galerez. Ezker abertzalearen 
ibilbidean izan duen zentralitatea 
kontutan hartuta, etorkizuneko 
matxinadarako irakasgaiak 
ateratzeko ez al da ezinbestekoa?
Hori egia da. Lehenik eta behin, ez dut 
egiten horretaz hitz egiteko aukera le-
galik ez dugulako. Bestetik, jendarteari 
hitz egin behar zaio orain, eta oraindik 
biktimen, erreparazioaren... ajean sar-
tuta gaude. Baina eztabaida hori egin 
beharko da.

Jendartea aldatuz zihoan, bazegoen 
intuizio bat, baina ez genuen garaiz ga-
ratu. ETA amaitzean jendeak lotura es-
tua zuen ez hainbeste borroka arma-
tuarekin, baizik eta matxinada horren 
identitateei. Mundu sinboliko oso bat, 
mila zatitan puskatu zen. Aldaketa 
hori egin behar zen, baina etxe-
ko lanak egin gabe zeuden eta 
dena pilatu zitzaigun. Gai-
nera, desdemokratizazio 
prozesu batetik gentozen, 
2008ko krisiarekin batera 
gatazka soziala areagotu 
zen, eta harrapatu gintuen 
bakeaz hitz egiten (eta erai-
kitzen). Kontrako norabidean 
doazen bi prozesu.

sistema demokratikoa 
deslegitimizatuen zegoen garaian, 
borroka instituzioetan eta bide 
demokratikoetan zentratzeko 
apustua.
Erabat. Baina egin beharra zegoen, eta 
kontraesan hori jan. denbora histori-
koak horrela harrapatu zaitu, hori ezin 
duzu konpondu, hortik ez dago onik ate-
ratzerik. Aitzakia eman dezake, baina 
azalpena da.

Klase kategoriaren inguruko 
eztabaida bero dago. “Marmotaren 
eguna” bizi dugula diozu.
Belaunaldi bakoitzak eztabaida histori-
ko propioa egin behar du. Gurean, belau-
naldi berria dator ilegalizazioen hamar-
kadaren ostean, transmisiorik jaso ez 
duena eta gatazka armatua ezagutu ez 
duena. 60ko eztabaidak berriz agertzen 
hasi dira: askapen nazionala nola uler-
tu, klase borroka, borroketan hierarkia 
egon behar duen ala ez... 

ETAren V. Asanbladan erabaki zuten 
nazioa zela ardatza. Klasea zela ardatza 
ziotenek, edo estatua zela markoa, eus-
kal iraultza ukatzen amaitu zuten. Gaur 

arrisku berdina dago, baina euskal ma-
txinadak utzi du arrastoa: euskaraz hitz 
egiten da, Euskal Herria hartzen da de 
facto marko bezala, eta abar. Gaur egun 
hori diotenei espainolismoa leporatu 
diete, baina hori astakeria da.

Feminismoaren interpelazioa hor 
dago, eta korronte marxista jakin ba-
tek modu negatiboan erantzun dio, esa-
nez zentralitatea klaseak duela, klaseari 
esanahi zehatz itxia emanez -–zeren eta 
klase kategoriarekin guztiok identifi-
katu gaitezke–. Berriki aurkeztu dute 
emakumeen erakunde marxista bat, eta 
feminismo hitza ez dute behin ere aipa-
tu. Adierazgarria da.

Hirugarren eta azken atala 
propositiboa da. Matxinada “dugun 
Euskal Herritik, eta ez nahiko 

genukeenetik” eraiki behar dela 
diozu. zer herri dugu?

Euskal Herria aurrerakoia 
da baloreetan; kontserba-
doreagoa kudeaketa ere-
duan –Horregatik irabaz-
ten dute EAJk, PSNk eta 
UPNk, berdin Ipar Euskal 

Herrian ere –.

Aldarrikatzetik eraikitzera 
pasatzea proposatzen duzu.

Orain arte mugimendu aldarrikatzailea 
izan gara, aitortza eta autodetermina-
zioa ardatz. Baina inork ez gaitu aitor-
tuko, eraiki behar dugu. Jendeak Bue-
nafuente-rekin egiten du barre, eta ez 
Barre Librea-rekin: hor ez gara nazioa. 
Ez da inori ezer eskatzea baizik eta zure 
kabuz hartzea. Instituzioetan, EHUn edo 
UPNAn eta Eitbn egotea, edo poliziaren 
eztabaidari heltzea. Hori ere bada bu-
rujabetza.

zer toki dute horretan herrigintzak, 
kaleak, herri mugimenduek?
Ez dakit. Batzuen tesia da hori ahuldu 
dela, eta agian ez zaie arrazoirik falta, 
beste gauza bat da horren zergatiak. He-
rri mugimenduek ikasi behar dute Bil-
duk muga batzuk dituela; eta Bilduk ika-
si behar du eskertzen egurra jasotzea. 
desadostasunen adostasuna lortu behar 
da aurrera egiteko, eta ez dakigu: kriti-
koa beste aldean jartzen dugu, inkluso 
gure artean.

Kontraesan baztertzaileetara 
eta penduluaren mutur batetik 
bestera aldatzera ohituta gaudela 
idatzi duzu –adostasuna vs 

konfrontazioa; instituzioak vs 
herri mugimenduak...–, baina 
kontraesanak onartu behar ditugula.
“Akordeonismoa vs konfrontazionis-
moa”. Sinpletzen dugu, baina hori baino 
konplexuagoa da. Katalunian, esatera-
ko: badira kontsultak, akordioa direnak, 
baina konfrontaziora daramate. Kontua 
da akordio edo konfrontazio jakin bakoi-
tzak zer sortzen duen. 

EAJrekin berdina. Lehen ezinbes-
tean; orain PSOE eta Podemos eta pun-
tu? Akats bera da. Bagenekien zer den 
EAJ. Baina orain pendulazoa egitea eta 
esperantza guztia fronte sozial batean 
jartzea... probatuko da, baina hor mugak 
egongo dira ardatz nazionalean. Asmatu 
behar da zer edo zer berria, eta metafora 
berriak ere: Maltzagak ez dio ezer esaten 
jendeari jada. 

Aurreko zikloa itxi zenetik 10 urte 
joan dira. zer balorazio egiten duzu?
Tentsio batzuk birpentsatu behar dira. 
Jendartera moldatu edo jendartea eral-
datu ideia horretan, esaterako. Bilduk 
pentsa lezake, “egingo dugu estatuak 
exijitzen digun iraganaren irakurketa 
eta horrela gizarteak ondo ikusiko gaitu”. 
Errorea. Tentsio hori badago, eta egon li-
teke irakurketa hori egiteko tentazioa. 
Instituzioekin berdin. Herri mugimen-
duek senti dezakete desoreka handia da-
goela instituzioetara, nik horren aurrean 
diodana da: mobilizatu, egin, ez geratu 
esperoan.

Bestalde, Kataluniakoa kopiatzen 
saiatu gara: egin dezagun autogobernu 
ponentzia bat, dugun berdina bada ere, 
gero estatuaren ezetza etorriko da eta 
orduan jendearen haserrea. Baina gi-
zartea ez dator atzetik. Katalunian beste 
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Epe luzeko ziklo 
bat behar dugu, eta 
horretarako beste 

erregai bat”
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ezaugarri batzuk zeuden. Han apurtu da 
sinesmen bat estatuaren onberatasuna-
rekiko. Hemen sinesmen hori ez zegoen, 
beraz, ezin da apurtu. Estrategia hori be-
rrikusi behar da, argi eta garbi.

Presoak iraganeko matxinadaren 
ondorio dira, baina preso daude, 
egoera gordinean...
Tentsio horretan mugitu behar dugu. 
Min handia dago. Irakurketa politiko 
“neutral” batean esango nuke presoak 
beti egongo direla, eta presoen gaian 
zentratuz gero giltza estatuari ematen 
diozula. Nagusiki prozesu independen-
tistan zentratzen bazara preso berriak 
sortuko dituzu, baina korapilo horrek 
askatuko du presoena. Baina noski, min 
asko dago, preso gaixoak, senideak... 
eta horri kasu egin behar zaio. 

Matxinada berria 
proposatzen duzu. 
Erradikaltasuna 
galdu izana leporatu 
diote batzuek ezker 
abertzaleari, kanpotik 
zein barrutik.
2011n erradikaltasunaren es-
pazioa neurri batean utzi zuen 
ezker abertzaleak, osotasunari inpug-
nazio bezala ulertua. Korronte marxis-
ta batzuek eta, batez ere, feminismoak 
okupatu dute. Eskerrak Euskal Herrian 
burujabetza prozesu feministagoa izate-
ko aukera gehiago dugu horri esker. Mu-
gitzera behartzen gaitu, geldoegi goaze-
lako interpelazio horri erantzuten. 

Feminismoari ez, baina marxismo itxi 
horri esango nioke klase erretorika erra-
dikalena ez dela politika erradikalena. 
Erradikalena da asmatzea irakurketa 

koiuntural egokia egiten. Ez gaude egoe-
ra aurreiraultzaile batean, sentimendu 
nagusiak beldurra eta ziurgabetasuna 
dira, eskuma espazio asko irabazten ari 
da. Gaur egun, adibidez, 80ko hamarka-
dako programa sozialdemokrata bat, pu-
blikoaren defentsa egiten zuena, iraul-
tzailea da, talka bortitzera eramaten 
zaituelako.

Borrokak artikulatzea klabea dela 
diozu
Kristoren gatazka dugu Euskal Herriaren 
zatiketarekin. Askatu genuen korapilo 
bat esanez: ‘lehenbizi goazen apurtuta-
ko piezak elkartzera’; baina hor estatuak 
zuen beti giltza. Jendearen pertzepzioa 
da Nafarroa, EAE eta Ipar Euskal Herria 

lurralde ezberdinak direla, hortaz 
asmatu behar dugu prozesu ez-

berdinez osatutako Euskal 
Herri mailako prozesua. 
Nola izan nazioa hor? Jose-
ba Sarrionandiak eman du 
klabea: lehenik eta behin 
kontzientzia behar da. Non 

ez gara nazioa? Eremu ho-
rietan aldarrikatzetik egi-

tera pasa behar dugu. Horren 
sinplea eta horren konplikatua. 

Erabakitze eskubidea erradikala da as-
kok kontrakoa pentsatu arren: zuk sor-
tzen dituzu prozesua eta baldintzak, ino-
ri baimena eskatu gabe.

Eta nola eraiki hori?
Epe luzeko ziklo bat behar dugu, eta ho-
rretarako beste erregai bat. Erronka be-
rriak ditugu euskaran, unibertsitatean, 
hezkuntzan, lan munduan... Inori ezer 
exijitu gabe egin dezagun gure plan inte-
grala, elkar hartuta herri mugimenduak 

eta instituzioetan lanean ari direnak, 
kristoren erronka baitugu herri bezala. 
Klase gatazkak jarraituko du, baina ez 
dakigu ziur herri izaerari eutsiko diogun, 
horren kontzientzia izan behar dugu. 
Nazio gatazka izugarria dugu, pena ema-
ten dit gizartearen sektore batzuek ho-
rretaz ez direla ohartzen ikustea.

Injustiziak nolabait “objektiboak” 
izan daitezke, baina horiek 
ikustarazten dituzten gatazkak 
sortu egiten dira. Nazio gatazkak 
presentzia handia galdu du.
Bai. Horregatik diot, beste ziklo bat, 
gatazka sortzen duena. Gatazka batek 
zentroa hartzen duenean eztabaida guz-
tiak zeharkatzen ditu, feminismoak egin 
duen bezala. Hortik agian batzuen dese-
rosotasuna, zentraltasuna galdu dutela-
ko. Jada ez dago garai bateko lidergotza 
politikoaren modukorik, eta hori ona da, 
horretara egokitzen kostatzen ari zaigu, 
ordea, baina ari gara pixkana.

sortuk onartuak ditu konfrontazioa 
eta desobedientzia gatazka sortzeko 
erreminta gisa. Uste duzu garatu 
dituela?
Ez hainbeste zentzu klasikoan. Egon 
gara konpondu nahian presoena, zu-
biak, berradiskidetzea... Noiz eta al-
derdien eta politikaren deslegitimazio 
garaian. Konfrontaziorako baldintzak 
sortu behar dira, ordea, eta horretan 
ibili da Sortu. Orain, pandemiarekin eta 
eskuin muturraren oldarraldiarekin, 
ondo asmatu beharko da gizartearen 
taupadak irakurtzen –berriz ere gizar-
tearen kontrara harrapatu ez gaitzan–, 
konfrontaziorako momentu egokiak to-
patzeko. 
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EAJrekin lehen 
ezinbestean orain 

PSOE eta Podemos 
eta puntu? Akats 

bera da”
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Beste herrialde batzuetan 
abortuaren eztabaida ez da 
nekazari mugimenduetara heldu, 
komunitateek duten sentimendu 
erlijiosoa dela-eta beldur handia 
dago. Abortuari buruzko eztabaida 
hastera ausartu zineten. 
Asko kostatu zitzaigun. Lehenengo, mi-
litante bezala indarra hartu behar izan 
genuen, eztabaida egoki emateko. Mu-
gimenduan, hasieratik, emakumeen 
sexu eta ugalketa eskubideak bermatzen 
saiatu gara, baina ez genion horrenbeste 
arreta jarri ez-ugalketari.

Beldur ginen hiru arrazoirengatik: ez-
tabaida zaila izango zelako, mugimendu 
mistoa izanik edukiko zituen ondorioen-
gatik, eta momentu horretan adierazpen 
publikoa egiteak izan zitzakeen arris-
kuengatik.

2015ean Latinoamerikako nekazari 
mugimenduen koordinakundearen kon-
gresuan Argentinako emakumeen bilera 
izan genuen. Bilera hori Feminismo Ne-
kazari eta Herritarraren hauspoa izan 
zen, eta abortuaren eztabaidan aurrera 
egiteko momentua. Ez-ugalketarako es-
kubideak aintzat hartzea eta abortua ne-
kazari mugimenduaren agendan sartzea 
lortu genuen.

zeintzuk izan dira bidelagunak?
Esan bezala, eztabaida hastea erabaki 
bai, baina oraindik beldur ginen. Zorio-
nez, urte horretan hasi zen ‘olatu berdea’ 
[abortu legal, publiko eta seguruaren al-
deko mobilizazioak]. Eztabaida publikoa 
bihurtu zen, maila guztietan. Eskubideen 
aldeko eztabaida zen: abortatzeko modu 

seguruak eskura izatea, bere kabuz edo 
abortua gaizki egiteagatik osasuna arris-
kuan ez jartzeko alor publikoaren bidez 
egin ahal izatea... Eztabaida orokorrak 
asko lagundu zuen.

Batzuetan feminista urbanoen 
presioa sentitu zenuten.
Komunitateetara ez da hirietan dagoen 
informazio guztia heltzen, baina halere 
eztabaida hor zegoen, eta borroka han-
dia koloreen artean. Batzuk abortatzeko 
eskubidearen alde, berdearekin, besteak 
urdinarekin [beraien buruari ‘bizitzaren 
aldekoak’ deitzen diete eta mugimen-
du feministak eskubideen aurkakotzat 
ditu]. Gure bileretan gaia lantzen hasi 
ginen, eta hirietako feministek abortua-
ren aldeko adierazpena egiteko eskatzen 
ziguten, presio handia egiten ziguten, eta 
ez zuten ulertzen landa eremuko mu-
gimendu misto batentzat egoera zaila 
zela, eta denbora behar genuela. Orduan 
ez genuen publikoki iritzirik eman nahi, 
baina landa eremuan abortatzeko esku-
bidea bermatzeko pausoak eman geni-
tuen.

Gauza oso politak gertatu zitzaizki-
gun prozesu horretan. Martxoak 8ko 
martxara joan nintzen baserritar talde 

camila recalde argentinako cordobako nekazari mugimenduko partaidea da, 
mnci somos Tierra koordinadorako kide. Horrez gain, landa eremuko ospitale 
publiko bateko medikua da eta orain dela gutxi hasi dira abortu legal, publiko 
eta seguruak bermatzen. abortatzeko eskubidearen aldeko militantea izanik, 

borroka nekazari mugimenduan eta medikuntzan nolakoa izan den azaldu digu.

  esti redoNdo

cAMILA REcALDE, ARGENTINA
ABORTATZEKO ESKUBIDEAREN ALDEKO MEDIKUA

emakume baserritarrek erabakitzeko 
eskubidea dutenean haien 

autoestimua hobetu egiten da”
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batekin, eta nik ez nekien zapi berdea 
jantzi edo ez... Halako batean baserrita-
rrak beraiek agertu ziren zapiekin eta 
mugimenduko pankarta aurrean kokatu 
zituzten. Oso hunkigarria izan zen, eta 
batzuetan gure tabuak baserritarrenak 
baino indartsuagoak direla sentitu nuen.

Aipatu duzu kontraesanak sortu 
zirela mugimenduan.
Talde mistoa izanik, emakumeekin lo-
tutako eskubide prozesuetan beti gara 
motelagoak. Kasu honetan, eztabaida 
emakumeen artean eman genuen eta gi-
zonezkoek onartu behar izan dute. Gure 
erabakitzeko eskubidea denez, gure ar-
tean eztabaidatu genuen.

Lehen ere aipatu dut, hirian dena 
dago gertuago: informazioa, abortu ka-
suak, mediku zerbitzuak, talde militan-
teak... Komunitateetan, jende gutxi iza-
nik, ezkutatzeko joera handiagoa dago. 
Baina bestalde, komunitate batzuek oso 
natural bizi dute, ez dute gatazka etiko-
rik bizi, betidanik mendiko landareei 
esker abortatu izan dute. Halere, ezku-
tukoa ikusaraztea lortu da, emakumeen 
jakintzarekin lotutako informazio gor-
dea ateratzea.

Erresistentziak ere izan dira.
Emakume baserritarren artean, erlijioa-
rekin lotutako erresistentziak izan dira; 
katolikoekin, eta bereziki, ebanjelikoekin. 
Elizek lan handia egin dute eta beraien 
diskurtsoa ez da kontrajartzen erraza, 
fedean eta dogma moraletan oinarritzen 
delako. Oso zaila izan da fundamentalis-
mo erlijiosotik atera eta abortua eskubi-
de bezala lantzea. Aldiz, mugimenduan 
denbora asko daramaten emakumeen-
tzat eta alaba nerabeak dituztenentzat 
oso erraza izan da. 

Medikua zara. osasungintzan ere pau-
soak eman dira azken urteetan.
Medikuntzan ere badira erabakitzeko 
eskubidearen aldeko taldeak. Eztabaida 
pil-pilean zegoenean, ‘eskubideen aurka-
koek’ esaten zituzten gauza askok oinarri 
zientifikorik ez zutela eta argudio mora-
lak besterik ez zirela ikusarazi genuen.

Horregatik, 1918ko legeak abortua 
bortxaketa eta hiltzeko arriskua egonez 
gero legala dela berretsita, abortatzeko 
balio duen Misoprostol medizina erostea 
eta eskura izatea bermatzen hasi ginen. 
Orain ‘osasunari’ buruz hitz egiten dugu-
nean, osasun integralaz ari gara, eta ho-
rrek aukera asko zabaltzen ditu. Osasuna 
ez da gaixotasun falta, baizik eta gorpu-

tzaren eta gizartearen ongizatea.
Abortu seguruak egiteko bidean, oso 

garrantzitsua izan da lehen errezetarekin 
[aseguru mediku erdi pribatua] bakarrik 
erosten zen medikamentua orain esta-
tuak ordaintzea eta banatzea. Oso gares-
tia da eta batzuk ezin zuten tratamendu 
osoa erosi.

Orain, profesional batek legalizatuta 
dauden abortu horiek oztopatzen badi-
tu, delitua da. Ospitaleek eskubidea ber-
matu behar dute, eta egiten ez badute, 
emakumeek salatu dezakete eta osasun 
sistema nazionalak erantzukizunak eska-
tuko ditu.

Baina oraindik falta da...
Legala zena bermatzen hasi gara, au-
rrerapauso handia da. Abortua askoz 
seguruagoa da orain. Baina oraindik ez 
daukagu borondatezko abortua egiteko 
eskubiderik, hau da, bi egoeratan baino 
ezin da abortatu: bortxaketa izan bada 
edo emakumaren osasuna arriskuan ba-
dago.

zuen borroka landa eremuan 
abortatzeko eskubidea bermatzea da.
Osasun sistema orokorrak diseinatzen 
direnean ez da landa eremua aintzat har-
tzen. Oraindik ere, abortua bermatzen ez 
duten ospitaleak daude, batzuetan inor 
ez dago prest abortua egiteko, medika-

mentua eskatzea zaila izaten da... dena 
hiritik dator, eta abortu kasuetan arinta-
suna funtsezkoa da, eskaera hirira heldu 
orduko, handik medikamentua ekarri or-
duko... Batzuetan denborarekin jolasean 
gabiltza.

Gure departamenduan, Cruz del Ejen, 
udal ospitale batean hasi ginen egiten, 
hango mediku bati esker. Beste herri ba-
tzuetan ere bere bidez egiten genuen, bai-
na orain dela gutxi eskualdeko ospitalean 
hasi gara. Aurrerapauso handia izan da. 
denbora gutxi daramagu eta oraindik oz-
topoak ditugu, besteak beste emakumeek 
ez dute aukera ezagutzen. Halere, ospita-
leak zeuzkan lehenengo hiru tratamen-
duak lau egunetan erabili genituen.

zer esan nahi du emakume 
baserritarrentzat?
Beraien bizi kalitatea hobetu dela uste 
dut, erabakitzeko gai izateak askatasu-
na ematen du. Autonomian eta autoesti-
muan hobekuntzak daude erabakitzeko 
eskubidea dagoenean. Guregan pentsa-
tzeko ate berria irekitzea da.

Sexu heziketa integralean aurrerapau-
soak eman behar ditugu, abortatu au-
rretik ere, baserritarrek beste hainbat 
pauso eta erabaki hartzeko gai izateko. 
Abortatzeko erabakia azkena da, aurre-
tik dauden beste erabakiak ere ziurtatu 
behar ditugu. 
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cAMILA REcALDE:  “hirietako feministek abortuaren aldeko adierazpena egiteko eskatzen ziguten, 
presio handia egiten ziguten, eta ez zuten ulertzen landa eremuko mugimendu misto batentzat egoera 
zaila zela, eta denbora behar genuela”.



New Haven (Connecticut, AEB), 
1955. Yale unibertsiteko Frank 
A. Beach etologoa (1911-1988) 
animalien –eta, beraz, gizakien– 

jarrera sexual jakin bat aztertzen ari zen; 
zenbait kasutan, arren nahiz emeen li-
bidoak gora egiten zuen, bikotekidea 
aldatuz gero. Fenomeno horri Coolidge 
efektua esan zion, Calvin Coolidge (1872-
1933) AEBetako presidente ohia gogoan.

Coolidge 1923 eta 1929 urteen ar-
tean izan zen presidente eta, bere karre-
ra politiko osoan hauteskunde bat bera 
ere galdu ez zuen arren, ez zen bereziki 
nabarmentzen; zuhurra, apala eta neu-
rritsua zen, ez zen hiztun aparta eta ka-
risma berezirik ere ez zuen. Bitxikeria 
bakarra  Etxe Zurira eraman zituen bi 
maskotak izan ziren: Rebecca mapatxea 
eta Billy hipopotamo. Baina sekula ez 
zen sexu eskandalurik azaleratu haren 
inguruan.

Kontua da behin Calvin eta Grace 
Coolidge senar-emazteak hegazti haz-
tegi bati bisita egin ziotela eta, halako 
batean, oilarra egunean oiloak 30 al-
diz estaltzeko gai zela azaldu zienean, 
brometan, zera bota zuen lehen damak: 
“Mesedez, esaiozu hori presidenteari”. 
Senarrak, orduan, hauxe galdetu zion 
abeltzainari: “Beti oilo berdina estaltzen 
al dute?”. Eta abeltzainak ezetz erantzun 
zionean, errematea eman zion: “Bada, 
mesedez, esaiozu hori emazteari”. Hala, 

txiste txar desegoki horrengatik Coolid-
gen izena promiskuitateari lotuta geratu 
zen, AEBetako presidenteen zerrendan 
“ohore” hori merezitzeko oinarri askoz 
sendoagoa duten izenak egon arren.

Thomas Jefferson (1743-1826) hiru-
garren presidenteak gutxienez haur bat 
izan zuen Sally Hemings esklaboarekin 
–dNAk gerora frogatu duenez–, baina, 
itxuraz, guztira sei seme-alaba izan zi-
tuzten –eta Hemingsek ez zuen aska-
tasuna lortuko presidentea hil arte–. 
Coolidgen aurretik presidente izandako 
Warren Hardingek (1865-1923) maita-
le bat izan zuen 15 urtez, beste batekin 
alaba bat izan zuen… eta zurrumurruen 

arabera emazteak pozoituta hil zen. 
Franklin d. Roosevelten (1882-1945) 
maitaleen zerrendan bere emaztearen 
idazkaria eta Norvegiako Marta erregi-
na zeuden. John F. Kennedyren (1917-
1963) zerrenda luzean, aldiz, Marilyn 
Monroe da izenik ezagunena. Haren on-
dorengo Lyndon B. Johnsonek (1908-
1976) horrela alderatu zuen bere burua 
JFKrekin: “Emakume gehiagorekin egon 
naiz nahi gabe, bera borondatez baino”.  
Bill Clinton eta Monica Lewinskyren 
arteko aferaren xehetasunik txikienak 
ere komunikabideetan zabaldu ziren. 
Eta donald Trumpi dagokionez, nondik 
hasi? 
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Nagore 
iraZustabarreNa 
uraNga

AEBetako presidenteen 
efektuetako bat

Egiptoko tinta iraunkorra

Adituek beti nabarmendu izan dute 
antzinako Egiptoko papiro zahar 
askotan tintak oso egoera onean 

irauten duela, eta Kopenhageko Uniber-
tsitateko diziplina anitzeko talde batek 
tintaren sekretua jakin berri du.
 Erromatar garaiko hainbat papi-
rotako tintaren azterketa kimiko mi-
kroskopikoari esker ikusi dute beru-

na dela osagai sekretu hori, berunak 
tinta lehortzen duelako eta papiroari 
atxikitzen laguntzen diolako. Gaine-
ra, ondorioztatu dute beruna ez zute-
la pigmentu moduan, hau da, kolorea 
emateko erabiltzen, metalaren propie-
tateak ondo ezagutzen zituztela eta 
propio erabiltzen zutela lehorgarri eta 
finkatzaile moduan. TH
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cALvin cooLidge Aeb-etAko presidenteA etA grAce emAzteA. 
bien Arteko pAsAdizo bAtek emAn zion izenA cooLidge eFektuAri.



ONGI ETORRI
KOMUNITATERA!

Arrazoi hauek 
eman dituzte 

egun hauetan ArgiA 
Jende egin diren kide 
berrietako batzuek, 
komunikabide 
independente hau 
ekonomikoki babestu 
eta proiektua 
bultzatzeko.  
ongi etorri denei, 
komunitatera!
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argiako irrati saioak
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Umorea egiteko garaiak ez direla 
diote batzuek. Akaso bai. denbo-
ra ilunetan ere egin daiteke umo-

rea, ezta irakurle? Nik behintzat, garai 
ilun edo argiagatik den ez dakit, bai-
na beltza bada, sarri nahiago. Aitortu 
behar dut gorabeheratsu dabilkidala 
azken aldian animoa eta nire buruari 
onartzen dizkiot haserre-poz-tristu-
ra horiek, baina ez beti eta ez gehiegi 
ere. Ondo dago negar egitea, normala 
da frustrazioak izatea, haserre senti-
tzea eta hori guztia, baina nahiago dut 
batzuetan neure buruari gogor egin, 
txipa aldatzera bultzatu eta bizitzari 
umoretik begiratzea. Argiak eman dit 
umoretik tiratzeko tresna bat eta uste 
dut ez naizela gustuko duen bakarra, 
uhinetaraino salto egin baitu.

Beranduegi .  Lehen ere asteroko 
web telebista gustura ikusten nuen eta 
orain podcast formatuan ez du hutsik 
egin. Zortzigarren saioa zintzilik dago 
sarean eta ez argia.eus webgunean ba-
karrik, baita arrosasarea.eus atarian 
ere eta Segura irratian, ostiraletan, 
14:00etatik 15:00etarako emankizu-
nen tartean. Arrosa Sarea taldeari Ar-
giak berak egin zion duela ia urtebete 
sortzen hasi ziren podcast-ak euren 
atarian edo irratietan zabaltzeko es-
kaintza. Beranduegi saioak webgunean 
zintzilikatzeko tratua egin zuten. Segu-
ra irratikoek, aldiz, beraiek azaldu zu-
ten horrelako podcast bat Goierriko zo-

naldean irrati bidez zabaltzeko asmoa.
Ez da Argiak sortzen duen podcast 

bakarra. Net Hurbil astekariko atalari 
lotutako gaiei helduz Pello Zubiriarekin 
eman zioten hasiera Eneritz Arzallusek 
eta biek saio hauei eta geroztik Jenofa 
Berhokoirigoin batu zaie. 2020ko mar-
txoan egin zioten lekua Oasiko Kronikak 
emankizunari, konfinamendu garaie-
tan umorez egina. Beranduegik, berriz, 
zortzigarren  saioa zabaldu berri du eta 
arrakasta izaten ari da; Ivoox eta Spo-
tify plataformetan zintzilikatuta, 400 
entzunaldi inguru izaten ditu astero eta 
hori Arrosa Sareko eta Segura irratiko 
entzuleak kontutan hartu gabe.

Podcast edo entzuteko saioen for-
matu berri honekin hasi zirenerako 
bazekiten geroz eta komunikabide 
gehiago ari zirela horrelako saioak 
egiten. Orain helburua da dagoene-
ko egiten dituztenak egonkortzea eta 
ahalik eta belarri gehienetara iristea, 
dela zuzenean Argiatik, dela beste 
atari eta irrati batzuetatik. Sortuta-
ko materiala zabaltzea. dena den, ez 
dute baztertzen podcast berri gehiago 
sortzea taldeko kazetari edo kolabora-
tzaileekin. 

Irratitik 
umore-uhinak

  itsaso Zubiria etxeberria

"proiektu interesgarria 
iruditzen zaidalako. 

Garai gogor hauetan 
horrelako proiektuak ere 

babestu behar dira".
lezamako gontzal

"euskaldun berri 
naiz eta pixkanaka 

abiadura hartzen ari 
naiz euskararekin. 

Hedabide kritikoa eta 
independentea bilatzen 

ari nintzen egiten 
ari naizen inmertsio 

politiko-kulturala 
hobeto ulertzeko".

orozkoko ignacio

"kalitatezko 
aldizkaria delako".

aramaioko ana

"euskaraz artikuluak 
idazten dituzten 
hedabideek jarrai 

dezaten sustatzeko". 
ermuko ander

"Lan zintzo, kalitatezkoa 
eta ona egiten duzuela 

iruditzen zaidalako". 
ordiziko Xanti
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jakoba errekoNdo
JAkobA@bizibArAtzeA.eus

ezkurrak animaliontzako elikagai

O nddo-debekurik ez den tokietan 
biltzaile eta harrapakari jendea 
erruz ibili da mendian lehengo 
ilargialdian. Ezkurra den tokian 

ibiltzen da onddozalea. Onddotarako lu-
rralde aproposak dira ezkurrak ematen 
dituzten zuhaitzen sustraiek kolonizatu 
eta arakatzen dituzten sailak. Berdin da 
ametza (Quercus pyrenaica), artea (Quer-
cus ilex), artelatza (Quercus suber), haritz 
kanduduna (Quercus robur), haritz kan-
dugabea (Quercus petraea), haritz ameri-
karra (Quercus rubra), erkametza (Quer-
cus faginea), abaritza (Quercus coccinea) 
edo pagoa (Fagus sylvatica). 

Euskal Herrian bi paisaia kultural na-
barmen desberdin ditugu. Faktore ekolo-
giko nagusien arabera, zuhaitz eta arbola 
desberdinen fruituak gehiago edo gutxia-
go azalduko dira bakoitzean. Horrek kul-
tura eta historia irartzen ditu, bakoitzean 
berea. Bata, isurialde atlantikokoa, hurra 
(Corylus avellana), sagarra (Malus domes-
tica), gaztaina (Castanea sativa) eta paga-
txa (Fagus sylvatica) janez bizi eta jantzi 
da. Bestea, isurialde mediterraneokoa, 
aldiz, pinazia (Pinus spp.), mahatsa (Vitis 
vinifera), oliba (Olea europaea) eta pi-
kua (Ficus carica) janez. Hala ere bietan 
jan izan da ezkurra, Quercus generokoen 
ezkurra, alegia. Bi isurialdeetan badira 
genero horretako espezieak. denen ez-
kurrak jangarriak dira, eta urtero uzta 
ederra sortzen dute. Pertsonak bezala 
azienda elikatzeko erabili izan dira ez-

kurrak. Udazkena eta negua motzago eta 
beroago egingo zituzten ezkurrek. Irai-
lean heltzen da erkametzarena; hori da 
lehena, eta azkena otsail aldera erortzen 
den artelatzarena. 

Jangintza honen inguruan lan poli-
ta argitaratua du Enrique Garcia Gomez 
baso ingeniari teknikoak. Bere aburuz, 
genero horretako ezkurrak oso aberatsak 
dira osagai hauetan: koipeak –batez ere 
asegabeak–, karbohidratoak eta minera-
lak. Badute, baina, bestelakotik ere: toxi-
nak. Ezkurrari kosk egin eta aho sabaiak 

di-da igarriko duen mikaztasun hori da 
bere ezaugarria, taninoek eta glukosi-
doek ematen diotena. 

Guretzako ezkur mota guztiak janga-
rriak dira, denetan gozoena artearena 
omen da: arte-ezkurra edo artazia. Artee-
tan bi azpi-espezie ditugu, isurialde at-
lantikoan Quercus ilex subsp. ilex eta me-
diterraneoan Quercus ilex subsp. ballota. 
Bigarrena omen da gozoena, preziatuena 
izan dena. Ballota hori arabiarretik dator, 
eta “artea” esan nahi du. Ezkur gozo horri 
Uxuen “ancina” esaten diotela jasoa du 
Mikel Burgik. Baita XX. mendeko 60ko 
hamarkada arte jaten zutela ere. 

Era askotara jan izan dira, gordinik 
edo gehienbat mingostasuna kenduta: 
ez lehertzeko koskatu eta erreta, egosi-
ta, kafearen tankeran eta eho ondoren 
ogi eginda. daniel Maria Perez Altamira 
etnobotanikariak jasoa du ezkur gordi-
na jateak haritzaren indarra pertsona-
ri transferitzeko helburu sendagarri eta 
magikoa zuela.

Bueltan dator ezkurra elikagai gisa. 
Garia edo ogia barra-barra zuten erro-
matarrek eta haien ore bereko opila izan 
direnek janari primitibotzat edo landuga-
betzat jotzen zuten; mespretxuz iraintzen 
zuten, pertsonentzat ez omen zela egokia 
zioten, bai ordea animalientzat. Eta be-
raiek zer zirela uste ote zuten? Eta beste 
galdera bat, bukatzeko: nola esan behar 
diegu ezkur edo fruitu jangarri emaileei, 
zuhaitz ala arbola? 



Etxeko ogibideari jarraipena emate-
ko asmoz hartu zuten Aitor Zazpe 
Urmenetak eta anaia Koldok esne 
behien eta esnekien ekoizpenean 

lanean hasteko erabakia. “Aitak amatxi-
rekin hasi zuen ibilbidea duela 30 urte 
baino gehiago, eta koxkortzen ginen hei-
nean guri animatzen zigun honetan has-
tera”, dio Aitorrek, Aurizberriko Pirineki 
Esnekietako kideak. duela bost urte hasi 
zen behiekin lanean Koldo anaia, eta iaz 
batu zitzaion bera proiektura. Aitarekin 
batera eta etxekoen laguntzarekin ari 
dira lanean: behiak haztetik hasi eta es-
nea jogurt bihurtzeraino, prozesu osoa 
egiten dute etxean. 

kanpoan Hazitako beHiak
Aita eta anaia aritzen dira batez ere 
behizain, Aitor Zazpek azaldu duenez: 
“50-60 bat buru ditugu; dezente dira, 
baina jardun honetan ari diren askore-
kin alderatuta, gutxi”. Etxeko ekoizpena 
izanik ez da kopuru txikia, baina ingu-
ruan nagusi den ekoizpen industriale-
tik urrun gelditzen da Pirineki: “Ziklo 
osoa hasi eta bukatu egiten dugu hemen: 
behiak pentzean muturra jaisten duene-
tik kontsumitzailera iritsi arte, prozesu 
osoan gaude gu”, gehitu du. 

Apirila inguruan hasten dira behiak 
Pirinioetako belardietara ateratzen, bela-
rra agertzen den garaian, eta elurra iris-
ten den arte egoten dira bertan. Abuztu-

tik aurrera belar nahikorik ez dagoenez, 
ekainean etxean egindako belarrarekin 
laguntzen diete animaliei. Negua gogo-
rra izan ohi da Aurizberri inguruan, be-
raz, barrura sartzen dituzte behiak garai 
horretan. “Nafarroan behien inguruan 
saltzen diguten irudia da beti kanpoan 
daudela, baina errealitatean oso laborari 
gutxi gara benetan behiak kanpora ate-
ratzen ditugunak, gehienak haztegietatik 
atera gabe egoten dira”.

amatxiren bidea gaurkotuz
Transformazioaren alorrean ari da la-
nean bereziki Zazpe: esnea pasteurizatu 
eta ontziratu egiten dute litroko botile-
tan, gazta freskoa egiten dute, eta baita 
jogurtak ere. Momentu honetan gurina 
ekoizten hasteko probak egiten ari dira: 
“Eraldatze gunea sortzeko inbertsio 

handia egin behar izan dugu azpiegitu-
ran, baina anaiak eta biok argi genuen 
ez geundela orain arte bezala lanean se-
gitzeko prest”. Izan ere, esnea zentral 
handietara salduz bizimodu duina nekez 
aterako zutela ikusten zuten, eta horre-
gatik erabaki zuten eraldatzearen proze-
sua ere beraiek hartzen hastea. 

Momentuz, ekoizten duten esnearen 
zati bat beraiek eraldatzen dute, eta bes-
te bat esnetegi handiagoei saldu. Bai-
na pixkanaka geroz eta gehiago beraiek 
erabiltzea da asmoa. Badira Nafarroan 
esne ekoizle txiki gehiago ere, eta has-
tapenetik beraien laguntza jaso dute-
lako eskertuak daude: “Gehienek begi 
onez ikusi dute horrelako proiektu txiki 
gehiago egotea, denen artean gauzak 
aldatzeko indarrak batzea errazago iza-
nen da-eta”. 
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pirineki esnekiak
larretik jogurt 
potoraino, mimoz
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IDOIA HERNANDEZ

Hatxe
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Bidegurutze moduko batean ikus-
ten du bere burua Idoia Hernan-
dezek (Errenteria, 1988). Mu-
sikatik bizitzea nahi luke izen 
artistikoz Hatxe bezala ezagun 
den sortzaileak, eta musikariek 

bizi duten prekarietatetik ateratzeko bo-
rroka egiteko prest dago. Musikarekin 
bezalaxe orain ari da berradiskidetzen 
Beraunekin, bere  haurtzaroko auzoa-
rekin ere. “Sinbolismo handiko lekua 
da niretzat auzo hau. Herrigunearekin 
muga egiten du. Periferia da. Bideguru-
tzea. Hemen giro desberdinak ezagutu 
eta bizi nituen haurtzaroan, eta kultur 
eta musika aniztasuna islatzen dizkit. 
Oraintsu itzuli naiz”. Han elkartu gara 
Hatxerekin. Lau kantaz osaturiko Panpin 
hautsien dantza diskoaz solas egitea zen 
asmoa. Lau hanka ditu proiektu horrek. 
Hatxe da gidaria, baina haren abaroan 
aritu dira Peru Galbete (ahotsa eta gita-
rra), Jurdana Otxoa (biolina) eta Ilargi 
Agirre (bateria) ere. Alarma egoera be-
rria eta etxeratze agindua indarrean ja-

rri aurretik, eta Musikari Elkarteak bere 
zuzendaritza berriaren albistea zabaldu 
aurretik egin genuen elkarrizketa hau.

“Piano bat Mikelazulon”. Ez da, baina 
izan zitekeen kanta baten izenburua. 
zer iradokitzen dizu?
Hor hasi zen dena: Mikelazulon [Erren-
teriako kultur-gune autogestionatua]. 
Nire sorkuntza ibilbidea, eta nire berra-
diskidetzea musikarekin. Musika ikas-
ketak egin nituen gaztetxotan: solfeoa, 
korala, harmonia... 18 urterekin beste 
karrera bat hasi nuen (Ingeniaritza) eta 
musikarena amaitu egin zen. Musika 
ikasketa horien oso oroitzapen txarra 
daukat, dena baitzen oso teorikoa, oso 
exijentea, ordu asko, dena partiturekin, 
helburu bakarra teknika lortu eta parti-
turak irakurtzeko azkartasuna hartzea, 
eta zertarako? 20 urterekin ez nekien 
kanta bakar bat ere jotzen. Ez nintzen 
gogoratzen, irakurtzeko gaitasuna galdu 
egiten baita. 2014an beka bat eman zi-
daten Boliviara joateko, Eusko Jaurlari-

tzaren bitartez, kooperante bezala. Hiru 
hilabetez izan nintzen han. Pentsatzen 
nuen ingeniari bezala hartuko nindutela, 
baina ez, musikari bezala hartu nindu-
ten. Musika irakasle bezala joan nintzen, 
eta han harra berpiztu zitzaidan, baina 
batez ere handik bueltan Mikelazulon 
sartzean.

Besteak beste, piano zahar bat 
aurkitu zenuelako.
Bai, lanean hasi nintzen bertan, taber-
nan. Piano zahar-zahar bat zegoen han. 
Hasieran kosta egin zitzaidan piano har-
tan jartzea, baina pixkanaka elkarrizketa 
bat hasi zen gu bion artean. Mikelazulok 
badu zerbait berez, sorkuntzara bultza-
tzen zaituena: sarrerako toldoan badago 
lelo bat: Aitzakiarik ez. Ekosistema ho-
rretan badago energia eder bat. Eta bes-
te lelo bat geure egiten dugu: Epaiketa-
rik ez. Bizitza hau da epaiketa konstante 
bat: lehiakortasuna etengabe, eskolatik 
hasita, lan mundura arte. Hori haustea 
da kontua. 

  gorka erostarbe leuNda      daNi blaNCo

musika joan etorrian bizi izan du oraintsu arte: ikasi zuen 
akademikoki, utzi eta ia ahaztu zuen gero. Duela bospasei urte 
berreskuratu zuen piano zahar batekin. Heldu badio ondo 
heldu dio musikak, ordea, eta berak ere halatsu heldu dio. 
koronabirusaren pandemia azaltzearekin bat plazaratu zuen, 
udaberrian, Panpin hautsien dantza bigarren lana, mukuru 
zigiluarekin. ez du nahi bestetan aurkezterik izan, eta lehenagotik 
zekarren kezkak hartaratuta, musikariaren prekarietate egoerari 
aurre egiteko baliatu du aldi “ilun eta arraro” hau, besteak beste 
musikari elkarteko zuzendaritza talde berrian sartuz.

Musikari izateko  
erabaki politikoa hartzeak 

zartatu egiten zaitu
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zer soinu zuen piano hark?
dekadentea, Tim Burtonen pelikule-
tako kantak egiteko perfektua. Desafi-
natua, baina ez gehiegi. Atzean entzun 
zenezakeen kantaren melodia nahiko 
argi. Imajinazio pixka batekin, noski. 
Teknikoki ere, Sustain pedal konstante 
bat zuen. Nota guztiak oso luze entzu-
ten ziren eta nota asko sartuz gero el-
karren segidan, kaotikoa izan zitekeen. 
Agian horregatik atera ziren kanta mi-
nimalistak?

Beste kanta baterako izenburu 
posiblea: “Piano bat Ea-ko 
hondartzan”.
(Barreak) Bai. Eako Poesia Egunak jar-
dunaldietan Zanbuia! ikuskizuna aur-
keztu genuen duela pare bat urte, aire 
zabalean. Niretzako izan zen sekulako 
aukera miresten ditudan lagun batzue-
kin lan egiteko. Metrokoadroka kolek-
tiboak izugarrizko ahalmena dauka 
jendea engainatzeko, zentzu onean 
esanik, bere lagunak gonbidatzeko 
proiektuetara eta ekosistema sendo-
tzeko. Mikelazulora iritsi nintzenera-
ko bazegoen jada ekosistema hori, ni 
gazteenetakoa izango naiz. Oierren 
[Guillan] deia jaso eta artista talde ho-
rretako beste kide bat sentitu izana 
izugarria izan zen niretzako. “Nola ez! 
Noski parte hartuko dudala”, erantzun 
nuen. Oso aberatsa izan zen aktoree-
kin, idazleekin, dantzariekin eta Mus-
kulo taldeko musikariekin lan egitea.

Eszenografikoki ere oso indartsua 
izan zen Zanbuia!, eta lehen 
sekuentzian zeu agertzen zara 
hondartzan pianoarekin.
Metrokoadrokarentzat ere oso ga-
rrantzitsua izan zen lan hura. Niretzat 
ohorea izan zen lehen planoan iza-
tea. Hasieran beldurra ere izan nuen 
baina... Herria bera zen eszenatokia. 
Joko handia ematen du horrek. Fron-
toia, erreka, etxeak, zubiak, eta hon-
dartza noski. Irudi poetikoak sortzeko 
eszenatoki perfektua. Eta niretzat lan 
eder hura irekitzea ohore bat izan zen. 
dramaturgoaren aukera izan zen eta, 
nahiz eta momentu horretan beldur-
tuta egon, eskertzen diot. Askok nire 
aurpegia bertan ezagutu zenuten eta.

Beste izenburu bat: Panpin 
hautsien dantza. Honakoa erreala 
da, ordea.  Kaleratu zenuen diskoa 
udaberrian eta pandemia agertu. 
Paradoxikoki, izenburuak ez al 

du hartu are zentzu handiagoa? 
Panpina hautsien dantza da zuona, 
musikariona?
Sentimendu hori lehen ere bagenuen, 
eta COVId-19aren kontuarekin area-
gotu da. Izugarria da aspektu artistiko-
tik dugun zaurgarritasuna, ez da soilik 
ekonomikoa. Ez da ofizio bezala har-
tzen, eta sozialki onartua izateko ere 
modu jakin batekoa izan behar duzu. 
Musikari izateko erabaki politikoa har-
tzeak zartatu egiten zaitu, eta gainera 
emakumea baldin bazara, bikoiztu edo 
hirukoiztu egiten da zartaldia, nahiz 
eta batzuetan ez dugun ikusi ere egin 
nahi. Artisten munduan prekarieta-
tea hain dago onartua ezen normaltzat 
hartzen den. 

Prekarietateak zartatu egin zaitu?
COVId-19ak eragin dit emozionalki 
sentsibleago egotea, eta indar gutxiago 
izatea. Indar handia atera behar duzu 
barrenetik proiektuak martxan jartze-
ko. Une batean jaso zenezake albiste 
oso pozgarri eta motibagarriren bat, 
hango edo hemengo deiren bat, baina 
atzetik beste bi datoz txarrak, hondo-
ratzaileak. Eta horrela gabiltza panpin 
hautsien dantzan. Batzuetan pentsa-
tzen dut: “Bipolarra naiz, edo bipolarra 
izatera bultzatzen naute?”.

Hala ere, egoera honek balio 
izan du alarma gorria pizteko eta 
musikariok zuen artean batzen 
hasteko. orain artean falta izan da?
Bai, Musikari Elkartearen zuzendaritza 
hartuko dugu zazpi emakume musi-
karik [Olatz Salvador, Miren Narbaiza, 
Eneritz dueso, Izaro Andres, Lide Her-
nando, Garazi Esnaola eta Idoia Her-
nandez bera]. Eta hori pandemiarenga-
tik izan da. Lehenago Gernikan elkartu 
ginen 100 bat emakume musikari eta 
hortik abiatuta zazpi emakumek zu-
zendaritza hartzea erabaki dugu. Hori 
positiboa da. Gaztetxoak gara gehie-
nok, nire adin ingurukoak... Sumatzen 
ditugu talka txiki batzuk 10-15 urte 
gehiago duten belaunaldikoekin.

zein talka?
Kultura oso politizatua dago; diruaren 
kontua beti izan da tabua, eta prekarie-
tatea beti izan da oso onartua. dinami-
ka batzuk daude aurrez ezarriak, eta 
zaila da horiek puskatzen. Nik ulertzen 
dut gauzak nola egin ere garrantzitsua 
dela, eta aldarri politikoa ere bai no-
labait, baina ez badugu prekarietatea 
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  Kurt Weill
Ai, izugarri gustatzen zait. Musikaren 
analisia ikasten ari nintzenean eta Erdi 
Arotik XX. mendera iristean Asierrek 
[Asier LI] berak esan zidan asko gus-
tatuko zitzaidala, eta halaxe da. Ordu-
rako banituen disko honetako kantak 
poltsikoan, eta nahiz eta intuitiboki 
sortu dudan... Weillen kabaret-antzer-
ki kutsu horrek asko erakartzen nau. 
Lantzen zituen atmosfera beltz horiek, 
teatroa... eta geroko musikari molde 
baten oinarria: Nick Cave, Tom Waits... 
Kabareta, opera, konponketak, maila 
izugarria dauka. Eta gainera, Bertolt 
Brechtekin egindako elkarlanak. Eta 
oraindik asko deskubritzeko.

  tom Waits
Hasieratik erreferente handi bat. Zen-
bat aldiz entzungo nuen Swordfish-
trombones diskoa. Nire diskorako garbi 
nuen bateria jotzailea emakumezkoa 
nahi nuela. Miceren kontzertu bat 
ikustera joan eta garbi izan nuen Ilargi 
Agirre izatea nahi nuela. Aipatu nion 
zein onda nahi nuen, eta bidali nion 
Tom Waitsen disko hori. “Hau ez da 
batere erraza”, esan zidan. Badago tipo 
bat galiziarra, Avelino Saavedra izene-
koa, egiten dituena soinuak bateriare-
kin, eta hura ere pasioz begiratzen dut 
Youtuben. Waits, gainera, oso teatrala 
da baita ere, irudiak, erritmoa...

   NiNa simoNe
Ez dit ezer berezirik esan orain artean, 
entzun ere entzungo nuen irratian, fil-
metan, noizbait, eta abesti ezagune-
nak, ez gehiago.

   murseGo
Erreferente bat. Ainara Legardonekin 
batera, akaso erreferente nagusiak 
oraintxe niretzat, bai emakume dire-
lako, baita pertsonalki ere. Beraien fan 
handia nintzen lehendik, eta oraintsu 
jakin dut nire fan bihurtu direla, eta 
hori gauza handia da. Horrek subidoi 
handia ematen du. Ea zerbait egiten 
dugun elkarrekin... Musikalki zerbait 
berezia dute, musikaren lanketan be-
reziki. Nire burua bisualizatzen duda-
nean beraien irudia etortzen zait. Zi-
nema eta dantzaren munduarekin ere 
lotura dute, eta neu ere hasi naiz pixka 
bat horretan. Labur batekin eta dantza 
konpainia batekin nabil lanean.

Lau izen
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gainditzen beste zerbaitetan hasi behar-
ko dugu lanean. 

Hor bada gai interesgarri eta 
paradoxikoa. Alegia, batetik 
dago borroka egitea prekarietate 
horretatik irteteko; bestetik dago 
zu zabiltzan kultura ingurunea 
eta ikuspegia, dela Mikelazulo, 
dela Mukuru kolektiboa, zeinetan 
baduzuen musika eta kultura 
industria hegemonikoari aurre 
egiteko nahi bat ere. Bigarren 
hori sarri ulertzen da aspektu 
ekonomikoari hainbesteko 
garrantzia ez ematearekin. Nola bizi 
duzu dikotomia hori?
Nik hor asko sufritzen dut. Badut iratxo 
moduko bat sorbalda gainean, iratxo po-
litiko-militantea edo, eta automatxakea 
eragiten dit. Mukurun biltzen garenean 
ez dugu ezer aurrez ezarria, ez daukagu 
bide garbi bat ere, eta hor gabiltza haus-
narketan eta pixkanaka bidea egiten. 
Etengabe planteatu behar ditugu gau-
zak. Esaterako, nire buruari galdetzen 
diot orain ea egin behar dudan Hatxeren 
Facebook orrialdea. Batzuetan pentsa-
tzen dut egon behar dudala eskaparatea 
den heinean; bestetik, galga ideologiko 
bat ere badago, eta baita ere, zergatik ez 
esan, pereza bat, joko horretan sartzeko. 
Horrek dinamika batzuk sortzen baititu: 
irudi bilakatzen zara. Baina...

zein izango da zuen zuzendaritzaren 
norabidea? Eta lehen erabakiak?
Batetik, kontrataziorako praktiken gida 

bat osatzea, udalei eta enpresa kultu-
ralei zuzenduta. Ez gara sindikatu bat, 
beraz ezin dugu konbenio bat hitzartu, 
baina bai artisten duintasuna bermatzen 
duten gomendioak eman. Eta bestetik, 
musikariak informatzea eta sarea trin-
kotzea, musikaren profesionalizazioa 
bultzatuz. Urtean kontzertu bat edo ha-
mar egiten badituzu ere. Beti ere mu-
sika sortzaile zein interpreteei ahotsa 
emateko.

Hau guztia entzunda, eta zure 
disko berriko kanten izenburuei 
erreparatuz, egungo musikaren 
egoera histeriarekin aldera liteke, 
eta musikaria hori guztia dramaz 
bizi duen ero bat da?
Ez du zertan drama izan, baina ero senti 
naiteke bai, batetik sozialki aitortzarik 
ez duzulako. Baina, bestetik, gauzak es-
katzen dizkizute, edo eskaparate batean 
bazaude. Eta hori dena da gutxien in-
porta zaidana niri, nik musika egin nahi 
dut eta ofizioa izatea nahi dut. Sekulako 
inbidia ematen dit musikari frantziar 
hippy moduko bat ikusten dudanean 
hedabideren batean eta musikatik bizi 
dela kontatzen duenean. Gure egoera 
konpara nezake zaintzaren kontuarekin 
ere. Egun jende askok aldarrikatzen du, 
baina zaintza profesionalizatzeko edo 
monetizatzeko hitz egiten hasten gare-
nean ezkerreko jende askok ere erresis-
tentziak dauzka. Honekin zera lortzen 
dugu: berez jateko baduenak edota fami-
liako etxe huts batean bizitzeko aukera 
duenak soilik egin dezakeela kultura. 

Eta hori ez da demokratikoa, norberaren 
egoera pertsonal zein familiarraren bai-
tan uzten baita zein izan daitekeen artis-
ta eta zein ez. Eta maila sozial horretan 
dauden pertsonek soilik egin badezake-
te kultura, zein kultura ari gara bultza-
tzen? Herri mailako kultura ala maila so-
zial batekoa soilik? Zein letra entzungo 
ditugu? Zein mezu zabaldu nahi dugu? 

Antzerkiak, performitibitateak zer 
eman dizu musikari bezala?
Eszenatokian egoteko modu bat. Beno, 
hori baino gehiago, eszenatokian egote-
ko modu bat kontzientzia batekin. An-
tzerkiak, gainera, diziplina asko hartzen 
ditu, plastikoa, soinuzkoa, narratiboa, 
gorputza... Gorputzak nola egon behar 
duen kontziente izatea bera asko da. Az-
ken lan honekin, nik neuk gehiago era-
bili nahi nuen gorputza hasiera batean, 
baina beste musikari kideek begiratzen 
zidaten... arraro! 

Antzerkia hainbeste bizi duzu, ezen 
zure pieza zenbaitetan badirudien 
instrumentuek elkarrizketak 
izaten dituztela euren artean. 
Antzerkiarekin ispilu-jolasak daude?
Bai, badaude. Ariketa horiek nahita lan-
du izan ditugu geuk egindako egonaldi 
artistikoetan. Antzerkian asko jolasten 
da zure parte bat atera eta esajeratze-
ra. Eta geuk ariketa hori egin dugu, nola 
probokatu gure barreneko hori beldur 
barik ateratzen, baita esajeratuz ere. 
Ideia hori izan dugu. Musikarekin, igual 
oso intuitiboki egin dut, baina gure arte-
ko konplizitate hori bilatu eta atera da. 
Esaterako, Peruk eta Jurdanak sekulako 
konexioa transmititzen dute, sarri inpro-
bisaziotik abiatuta. Biolina eta ahotsa 
oso lirikoak dira eta pianoa eta bateria 
oso perkutiboak, eta nabaritzen da.

Mukuru kolektiboko kide zara. 
Han balio ezinbestekotzat dituzue 
horizontaltasuna eta publikoarekiko 
gertutasuna. Non galdu da 
gertutasun hori?
Gauza bat aitortuko dizut, musika klasi-
koaren edo garaikidearen elitismo ho-
rrek inbidia ere ematen dit, alde batetik, 
zenbaiti ematen baitio aukera prekarie-
tate hori ez sufritzeko. Agian ez da egia, 
eta hanka sartzen ari naiz, baina... Mu-
sika klasikoa ikustera joateko 20 euro 
merkea iruditzen zaigu; aldiz, Anari 
ikustera joateko oso garestia! Nola or-
dainduko dut 20 euro rock kontzertu 
baterako! 
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musika talde gutxi izango dira 
Euskal Herrian halako ibilbide 
luzea dutenak. Oskarbik 54 urte 

beteko ditu azaroan: zientoka kantaldi, 
hamaika disko eta jakintza oso bat. Ha-
mabigarrena grabatzen ari dira, eta es-
perientzia hori ez zaie batere gaizki eto-
rriko pandemiak hankaz gora jarritako 
kulturgintzaren munduko erronka be-
rriei aurre egiteko, Frankismoaren ilun-
tasunean hasitako katea ez dadin eten.

1966ko azaroan hasi zituen lehen en-
tseguak Oskarbi taldeak. Bere kideetako 
batzuk, Iñaki Maritxalar, Carmelo Arren 
eta Joxelu Treku, Errenteriako don Bosco 
zentroko haur eskolanian aritzen ziren 
kantuan, baina hura desegin zenean tal-
dea osatzea pentsatu zuten, euskal kultu-
raren alde zerbait egiteko asmoz. 15-16 
urte besterik ez zituzten. Berehala beste 
lau lagun batu zitzaizkien (Itziar Maritxa-
lar, Mari Jose Fernandez, Maite Arizkorre-
ta eta Kepa Garbizu), eta halaxe hasi zen 

zazpikotea Eurovisioneko modako kantak 
euskaratu eta beraiek sorturiko melodie-
kin abesten, panorama musikalean otxo-
teak eta koruak besterik ez zeudenean.

Segituan, ordea, beste bide bati ekin 
zioten: jazza, gospela eta antzeko errit-
moekin sormen lan polifoniko berritzai-
leak egiten. “Adibidez, Azkueren kantu-
tegitik hartzen genuen melodia bat eta 
beste erritmo batekin ahotsak egin ge-
nizkion –dio Joxelu Treku taldekideak–. 
Tesitura altuagoan kantatzen genuen, 
eta oso azkar, orain harrituta geratzen 
gara orduko grabazioekin. Gazteak ginen 
eta dinamika handikoak, zerbait egiteko 
gogoarekin”.

Treku da, Iñaki Maritxalarrekin ba-
tera, hasierako taldetik Oskarbin urte 
guztietan jarraitu duen bakarra; esan 
liteke bakoitzak bere arloan egindako la-
nari esker eutsi diola taldeak: “Eta batez 
ere funtsezkoa izan da entseatzea”, dio. 
Konstantzia, alegia.

oteizaren ukitua
don Boscoko abesbatzako zuzendari 
izandako Luis Romero Eskamendi an-
txotarrak lagundu zien hasiera haietan 
konposizio eta zuzendaritza lanetan. 
Kanturako dohain eta afizio itzelekoa 
–besteak beste Aita donostiaren abes-
batzan aritua–, Romerok herri kantute-
gi tradizionalarekin ez ezik, abangoar-
diako korronte garaikideko erreferente 
zen Jorge Oteizarekin jarri zituen harre-
manetan Oskarbikoak, haren oso lagu-
na baitzen. Trekuk oroitzen du 1969an 
Arantzazun apostoluak jartzen ari zela 
artista ezagunarekin egindako egun 
pasa: “Egun osoa aholkuak ematen pasa 
zuen, euskal kultura gora eta behera, 
ukituta etorri nintzen”. 

Geroztik, Oteizaren Androkanto eta 
antzeko lanetan inspiratuta estetika 
kantuak osatu zituzten, eta, esaterako, 
berak diseinatu zituen taldearen logoti-
poa eta lehen diskoaren portada. Beste 

Iluntasunaren aurrean, 
kantuaren arnasa

oskarBi

Hasierako zazpikotea 
lehen diskorako ateratako 

argazkian, 1969an urko apaolaZa avila

Bost hamarkada baina gehiagoko ibilbidearekin, oskarbi 
taldeak badaki zer den egoera zailetan musikaren eta 

kulturgintzaren haria elikatzea. ez Dok amairuren garaietatik 
gaurdaino, herri kantak eta sormen propioa izan ditu iturri. 

Hamabigarren diskoa grabatzen ari dira, dozena bat kantetatik 
lau Beasaingo Loinatz abesbatzarekin.
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iturri garrantzitsu bat Bitoriano Gandia-
ga izan zen: hura ere han ezagutu zuten, 
Arantzazun, eta haren poemak sarritan 
erabili zituzten kantuen letrak osatzeko. 
Norabide horretan, ezinbestean egin zu-
ten topo Ez dok Amairurekin.

1967ko amaieratik 1971ko udara 
arte izan zen Oskarbi Ez dok Amairu-
ko partaide; garai oparo horretan 60 
kantaldi eman zituzten elkarrekin. 
Frankismo betean, garrantzitsua zen 
kalean egotea, arnasbide bakarra zen 
askorentzat zentsura gainditu eta eus-
kara hutsean kantatzeko. Jaialdietako 
hitzak, adibidez, Informazio eta Turis-
mo ordezkaritzara bidali behar izaten 
zituzten aurrez: La Felicidad, Los dos 
tan felices… Jakina, zorioneko poliziarik 
ez zegoela ikusiz gero, egitarau ofiziala 
alboratu eta zentsura pasa gabeko eus-
kal kantekin hasten ziren.

1968an ez zen giro Euskal Herrian, 
Oskarbiko kide batzuek Martuteneko 
espetxean pasa zuten denboralditxo bat 
eta Gipuzkoan salbuespen egoerak biziki 
zaildu zuen kantaldiak egitea. Horrega-
tik, sarritan Nafarroara eta Lapurdira 
jotzen zuten kantatzera. 1969ko mar-
txoan, donostian egiten ziren bileretako 
batean ondu zen Ikuskaria egiteko as-
moa –Ez dok Amairuren emanaldi bate-
ratu bat, artista bakoitzaren pasea izan 
beharrean–, hurrengo urteetako Baga, 
Biga, Higa izeneko Sentikari sonatuaren 
aurrekaria kontsideratu litekeena.

iraultzatxoa ez dok amairun
Oskarbik ez zuen soilik musikalki eragin 
Ez dok Amairun, gazteagoak izanaga-
tik, zazpi lagunek iraultzatxoa ere eka-
rri zuten: “Eman genion beste bizitasun 
bat, baina beraien ekarpenek ere guri 
sekulako jakinduria eman ziguten”, dio 
Trekuk. Talde izaera zuten mugimendu-
ko partaide bakarrak ziren, eta horrek 
zailtasun batzuk ere ekarri zizkien, “adi-
bidez, gu zazpi izanda, zenbat boto geni-
tuen eta zenbat kobratu behar genuen, 
bakarlariek bezala?”. 

Testuinguru horretan, profesionalta-
sun eta militantziaren arteko eztabai-
da etorri zen: Oskarbikoek egunero en-
tseatzen zuten euren kabuz, eta talde 
handian entsegu eta kantaldi gehiago 
egitea ezinezkoa zen eurentzat. “Bakar-
lari batzuek bazuten aukera eta normala 
den bezala beraien bidea jorratzen hasi 
ziren. Guk ez dugu sekula dirurik izan 
Oskarbitik bizitzeko, afizio bat izan da”, 
azaldu digu taldeko beteranoak. Hala, 
1971n Baga, Biga, Higa-ko hainbat kan-

talditan aritu ostean talde handia utzi 
zuten, baina harremana hautsi gabe.

Hortik gutxira desegin zen Ez dok 
Amairu, profesionaltasunaren inguruan 
zeuden arazoengatik eta eztabaida prak-
tikoengatik ez ezik, 1971ko urriaren 31n 
Larraitzen egindako gaueko jaialdiaga-
tik eta orduko ELAn izandako zatiketa-
gatik ere bai, dirudienez, denak abertza-
le izanik ere, euren artean diferentziak 
baitzeuden, Trekuren arabera.

Oskarbik jarraitu zuen 70eko hamar-
kada gorabeheratsua igarota ere ohol-
tzetan eta estudioetan, aldian-aldian kide 
gehiago edo gutxiagorekin, baina beti afi-
zioa erronka berriz elikatzen: hango bira 
bat, hemengo kantaldi bat, disko berria… 
“Etapa asko izan ditugu, baina beti izan 
dugu helburu bat buruan, motibazio hori 
beharrezkoa da”, dio Trekuk. Orain, la-
rrialdi garaiotan, badute beste desafio 
itzel bat hamabigarren diskoarekin. l

1969an Urnietako salesiarren ikas-
tetxean grabatu zuen lehen disko 
txikia oskarbik, Bartzelonatik Herri 
Gogoak ekarritako soinu ekipoare-
kin. Hamar urte geroago kaleratu zu-
ten binilo formatuan azken aldiz, eta 
tarte luze baten ondoren, 2000. urte 
inguruan jauzi teknologiko digital 
ikaragarria eman zuten. Hamabiga-
rren diskoarekin lanean ari dira orain, 
berritasun bat izango duena gaine-
ra: Beasaingo Loinatz abesbatzarekin 
lau kanta grabatuko dituzte. 

Lehendik ere eman izan dituzte 
kantaldiak abesbatzaz lagunduta, 
baina grabatzea beste kontu bat 
da Jose Luis Trekuren esanetan. are 
gehiago osasun larrialdiarekin bal-
dintzak zaildu direlako, “oso konple-
xua da, batez ere abesbatzarentzat, 
denek batera kantatzeko”. Horrez 

gain, artzeren poemekin eta eurek 
propio sortutako letrekin hainbat 
abesti izango ditu diskoak, baita os-
karbiren Trebiñun dantzan ere. 

Hainbat kide batu zaizkie gaine-
ra, beste belaunaldi batekoak eta 
musika ikasketadunak. Horrek au-
kera ematen die batzuei zein bes-
teei, nola teknikan hala sorkuntzan 
sakontzeko: “partitura jakitea ondo 
dago, baina guk inprobisatu egiten 
dugu eta instrumentuekin ere hori 
da behar duguna. Baina bestetik, 
jende gazteak bizitza eman digu eta 
musikalki heldutasun bat”. 

Diskoa datorren udaberrirako 
prest izatea espero dute eta horrek 
aitzakia paregabea emango die ja-
rraitzeko, aurkezpen kontzertuen bi-
dez, gustatzen zaiena egiten: areto 
eta plazak musikaz biziberritzea.

12. diskoa

BI herrI kanta, zazpI kanta BerrI
eta loInatz aBesBatza

oskarbik partaide berriak ere baditu gaur egun.
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 liburua

Poltergeist estreinatu ondoren, bai-
na Rambo pantaila handietara iritsi 
baino lehenago, jubilatzear dagoen 

zinema-areto batzuen gerenteak road 
trip-ik mundutarrena abiatu du iraileko 
bero-sapa jasanezinean. Horratx, Argian-
tza, Pello Lizarralderen azken eleberria, 
Ereinek argitaratu duena, idazlearen ar-
gitaletxe kutunak. Makro-narraziorik 
gabeko mundutartasunaren izaera mi-
kroskopiko horretan, hala ere, oso argi 
izendatu ezin dudan zerbaitek (zerbait 
deserosoak) lotu nau eleberrira hasi eta 
bukatu arte. 

Gerenteak dio: “Nahita ere ezin izan-
go dut ahaztu egiten ari naizen honen 
ondotik zerbait galduko dugula, nahiz 
eta ez dakidan oso garbi zer galduko 
dudan nik”. Bada, iruditzen zait esal-

di horrek laburbiltzen duela, nolabait, 
eleberrira harrapatu nauen zera hori. 
Nola esan, iruditu zait, gerentearen adie-
razpenak kokatu nauela Poltergeist eta 
Rambo-ren artean.

Poltergeist-en bezala, galduta dagoe-
la ez dakigun zerbaiten ehorzketaren 
testigu egiten gaitu eleberriak eta, bizki-
tartean, espektro eta mamuen zain utzi. 
Rambo-ren gisako soluzio testosteroni-
ko bazookadun muskulatu hipermas-
kulinoaren iragarpenak, jarraian, gure 
mamuekin zer egin ez dakigula pentsa-
tzen utzi nau. Eta hori guztia road-trip-ik 
mundutarrenean. 

Egin, egiten dute bere lekua elebe-
rrian zehar gaur egunera iritsi zaizkigun 
espektroetako batzuek: RRV izendapena 
baino lehenagoko Zarama; 78ko kons-

tituzioaren ondorengo, baina PSOEk 
lehenengoz irabazi baino lehenagoko 
Espainiako Estatua; googlemaps eta 
tomtom-ak baino lehenagoko kotxe bi-
daiak; bideoa baino lehenagoko zinema; 
GAL baino lehenagoko ETA. Alta, zer-
bait galtzen ari bada, ez dakigu oso ondo 
zer. Hori bai, badakigu ari garela zerbait 
galtzen, horren testigu egiten baikaitu 
eleberriak. 

Gure Poltergeist-i Rambo-rik bidali 
baino lehenagoko tarte horretan, nos-
talgiarik gabe begiratzen dio iragan 
hurbilari Lizarraldek. Ezin esan esteti-
ka narkotikoa dela Argiantzak ematen 
diguna. Edozer dela ere galdu genuena, 
merezi du galdetzeak zer ari garen gal-
tzen orain, edo zer daukagun galtzeko 
bihar. 

‘Poltergeist’ eta ‘Rambo’ artean

argiantza
pello lizarralde
erein, 2020

  ibai atutxa ordeñaNa

erein



azaroak 8, 2020

kultur-kritikak І 49

 Musika

Inor aspertzen bada berak nahi due-
lako da, dio aspaldiko esaera batek. 
Hori pentsatu zuten nire aitajaunak 

eta bere paseo-lagunak aspaldi auzoan 
bi mutil ikusi zituztenean elektrizitate
-poste batera igotzen. Kontuz ibiltzeko 
ohartarazi zieten, gazteek ez zieten agu-
reei jaramonik egin, jakina, eta halako 
batean deskarga batek horietako bat 
lurrera jaurti zuen erdi erreta. Onik ir-
ten zen mutila, baina hanka bat galduta. 
Egun horretan “jaio” zen Jon Manteca. 
Gerora ezaguna egin zen ikasleen mani-
festazioetan eta jai giroetan, bere maku-
luekin eta hankabeltz bizimoduarekin; 
hilik agertu zen arte.

Basauriko hardcore eta punk betera-
no hauek ere ez dute aspertzeko inongo 
asmorik eta sorpresa asko dituzte be-

sapean; haize freskoa dakarte osagai 
bereizgarriak dituen ezohiko proposa-
menarekin. Esaterako, gaur egungo be-
launaldiek ezagutu ez duten arrasatear 
ilustre horren (Manteca) figura omen-
du nahi izan dute, bide batez hainbeste 
miresten duten AEBetako 80ko hamar-
kadako JFA (Jodi Foster’s Army) hard-
core-punk taldea gogora ekarriz. Eta 
nabaritzen da, bai, duten jakin-min eta 
irudimen aberatsaz gain, hastapenetako 
hardcore eta punk doinuak gustuko iza-
tearekin bat ibilbidean oinarri dituztela. 
Izan ere, kideetako batzuk Hot Food, 
Control de Plagas eta bestelako taldee-
tan ibiliak dira aurretik. 

2015ean JMA demoa kaleratu zuten 
surfa eta hardcore-punk garratza ohe-
buruan dituztela ohartaraziz, baina ete-

naldi baten ostean, honako lan luzean 
gehiago findu dute soinua eta emaitza. 

Bai, hardcorea eta punk iluna, amo-
rratua, gustuko dituzte eta oso presente 
dago kantategian, baina baita ere bes-
telako sonoritateak ere, horien artean 
benetako surfaren oihartzun barnera-
koia eta dotorezia, Biafra handiaren eta 
dead Kennedysen eromena duten pieza 
gordinak, eta erritmo eta abiadura al-
daketak.

Skatea, beti skatea, aldarrikatuz, gaz-
telania eta ingelesa uztartuz, bi minutu 
eskaseko hamabost kanta erditu dituz-
te, amorratuak, ganberroak, kontraste-
dunak, biziak, ilunak, eta ohikotik alden-
tzen direnak. Horri gehitu diote 60ko 
hamarkadako The Chantays aitajaunen 
Wayward nyle klasikoa bere esentzian. 

Gogoak ez du makulurik behar

  iker baraNdiaraN

tomorrowmen 
jon manteca’s army
DDT
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izaro
donostiako kursaalean 
noiz: urriaren 25, 26, 27 eta 28an.

Nork ez du oroitzen Euskal He-
rria superpotentzia emozional 
gisa aldarrikatu zen egun (ejem) 
hura? Propaganda orotatik 

urrun, analfabeto emozionalen herria 
salatzen du Izarok, eta horri aurre egi-
teko, bizitza erdigunean jartzen du. Kul-
tura eta hezkuntza zutarri nagusi. Eta 
azpimarratzearren, garrantzitsuena ez 
da kultura: bizitza baizik.

Hiru aldiz itzuli dizkiete zaleei sarre-
rak eta azkenean –nola edo hala molda-
tuz– sei saio eskaini ditu Izarok Kursaa-
lean. Sei. Gutxi balitz, erdi hutsik dagoen 
areto erraldoian.

Paradise kaleratu zuenetik harrapatu 
ninduela onartzen dut, baina sekula ez 
nuen ikusi zuzenean. Eta a ze kontzertu 
puska! Imajina nezakeena baina puskaz 
zoragarriagoa. Kantutegi luze-luzea due-
nez, kanta ederrenak aukeratu ditzake 
hasieratik amaierara. Une batzuk luzee-
giak izateko arriskuarekin ordu eta erdi 
pasako kontzertu anitza eskaini dute 
Izarok eta bere bandak. 

Bakarrik ikusi litekeen banda horieta-

ko bat da –nahiz eta, barkatuko didazue, 
bakarrik geratu ziren une hori izan zen 
kontzertuko eskasena–. Julen Barandia-
ran baxuan eta david Gorospe baterian, 
bermea baino zerbait gehiago da, Burun 
danga eta Buffalo taldeetako (besteak 
beste) sekzio erritmikoa. Hitz gehiago-
rik ez.

Eta Iker Laurobaren gitarrak? Jotzen 
dituen partituren liburua ateratzen due-
nean gozatuko dute euskal nerabeek, 
Oasis bezalako taldeen kantak ikasi 
beharrean, harmonia eta dotoreziaz jo-
sitako konposaketekin.

Azkenik, Garazi Esnaolaren pianoak. 
Eta gitarrak, eta perkusioak eta ahotsak. 
Hor bai, hitzik ez. Ze pasio, ze opari. diru 
bilketa abiatuko dugu, etorkizunean ate-
ra nahi duen edozein proiektu finantza-
tzeko.

Bere hizkuntza trataera dela, bere li-
moien unibertsoa dela, jaso ditu batetik 
eta bestetik Izarok. Vendetta, Glaukoma 
edo Modus Operandi moduko talde ba-
tek inoiz jasoko ez dituenak, adibidez. 

Baina, askoz jende gehiagok entzun 

du euskara Izaroren ahotan _________ tal-
detik baino. Hutsunea bete nahi duzun 
taldearekin.

Limoien unibertsoa baino proposa-
men naifagorik gutxi egongo da, noski. 
Sakontasuna eduki dezake, baina lehen 
ikusian gehiago gogoratzen du azukrez-
ko hodeiez egindako gaztelua. Baina 
nork ezartzen ditu naiftasuna erabil-
tzearen mugak? Gozotasunaren esteti-
kak baimentzen badu hitz egitea herio-
tzaz, zaintzaz, indarraz, gaixotasunez?

Eta garrantzitsuena: nor izateaz. Kur-
saalean ikusitako dantza, keinu eta txiste 
bakoitza ez zegoen “espektakuluaren” 
menpe. Nortasunean zintzotasuna da ar-
tista bati exijitu beharreko lehen urratsa, 
hainbeste plastikozko itxuren ondoan.

Azken kantarekin kolaboratzaile guz-
tiak jarri ditu dantza barregarri bat egi-
ten. Lotsa senti lezake inork. Baina lotsak 
ez du inoiz arrazoirik. Eta denok nahi 
dugu dantzatu. Groseko kaleetatik bat 
baino gehiago ikusi dugu saltoka etxera-
tze agindua dantzatuz eta kantatuz: “Bizi-
tza osoa, bizitza osoa, bizitza osoa”. 

 xalba raMireZ      iratxe etxeaNdia

Sei Kursaal Izarorentzat
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Esaera zaharra
kokA ezAzu puzzLeAren piezA bAkoitzA 

bere tokiAn etA esAerA zAhAr bAt 
Agertuko zAizu.

Gurutzegrama

Anagramak

ezker-eskuin:

1. atorra, bereziki gizonezkoek zeramatena, luzea eta zabala. | izotza. 2.  Galdezka. | pertza. 
3.  saldukeria egiten duena. 4.  norbaitentzat, ohiko bikotekide ez den pertsona eta berarekin 
sexu harremanak dituena. 5.  nekadura. | argazkiko ikuskizuna. 
6. zinema. | zirkunferentziak marrazteko tresna. | nihaur. 
7. irarlearen eginkizun. | ... egon, ostatatu. 8. Lekale. | Usaina hautematen duen zentzumena.

goitik behera:

1. astia, denbora librea. | sabeleko orbain. 2.  obera, gehiegi. | ene. 3. Ukoak. 4. saiatzea. 
4. Du, haiei. | Lawrentzioaren ikur kinikoa. 5. musu. | portu. 6. adura, arreta, kasu. 7. inola ez. 
8.  51 erromatar zenbakiz. | senar. 9. suitzako ibaia. | iritzi, aburu. 10. Denbora, beta. 
11.  amerizioaren ikur kimikoa. 12.  Larru onduaren ifrentzua, bereziki altzearena. 
13. santu. 14.  nafarroako mendia.

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

zURRA

jARKI

errAzA

zAiLA

Sudokua

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Jipoia
Larru (Bizkaian)
Mantendu, eutsi
Norabait
Etekina, emaitza
Araudi-multzoa
Argibide
Pasatu, iragan
Muskulu
Herri handia
Barrea
Eseri
Buru egin

ERRAZA

ZAILA

915674823
372189465
486253179
758346912
243915687
169827534
894731256
531462798
627598341

264598713
197643852
853172496
329816547
486257139
715439628
942765381
578321964
631984275

esker-eskuiN: 1. bLusA, JeLA, 2. eAkA, pAziA, 3. 
trAidore, 4. mAitALe, 5. neke, mAskArAdA, 6. 
zine, konpAs, neu, 7. irArLAn, ostAtuz, 8. LekAri, 
usAimenA. goitik behera: 1. betA, ziL, 2. LAr, 
nire, 3. ukAmenAk, 4. sAiAkerA, 5. die, Lr, 6. pot, 
kAi, 7. JArAmon, 8. ezeLAn, 9. Li, espos, 10. AAr, 
kAsA, 11. Asti, 12. Am, 13. Ante, 14. deun, 15. AuzA.

aNagraMak
zurrA
nArru
irAun
inorA
onurA
ForuA
FrogA
igAro
gihAr
hiriA
irriA
JArri
JArki

atsotZitZa
sekuLA ez dA berAndu, 

bide txArrA uzteko.
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Ia hiru hamarkada igaro dira 
Guillem Agullóren heriotzetik. 
Zergatik erabaki duzue filma 
orain produzitzea eta zer-nolako 
harrera izan du?
Inpunitatearen eta eskuin muturra-
ren gorakadaren aurkako La lluita 
continua (borrokak darrai) kanpai-
naren barruan kokatzen da filma. 
Egungo testuinguruan kokatu nahi 
izan dugu Guillem Agullóren kasua, 
memoria ariketa gisa. Urri hasieran 
À Punt, TV3 eta IB3 telebista katee-
tan estreinatu aurretik, pase batzuk 
egin genituen zineman. Filma amai-
tzean aretoan egiten zen isiltasunak 
izugarri hunkitu ninduen. Barrenak 
mugitzen dituen gaia da, gauza go-
gorrak azaltzen dira. Baina ikusleek 
gogo handia zuten ikusteko, aspaldi-
tik zain zeuden eta oso harrera ona 
izan du. 

zer nabarmendu nahi izan duzue 
filmaren bitartez?
Historia kontatzeko ikuspuntu eti-
koa aurkitzea izan zen zailena. Az-
kenean, esparru intimotik politikora 
salto egitea erabaki genuen. Guille-

men erailketaren ondoren familiak 
bizitako aldaketa du ardatz eszena-
ratzeak. Etxe hura beti zegoen jendez 
gainezka, mugimendua zegoen, bizi-
tza zegoen, baina bat-batean isilta-
suna etorri zen. Hutsune hura atze-
matea nahi nuen, seme bat galtzea 
zer izan daitekeen imajinatzeko ga-
rrantzitsua zen isiltasun astun hura. 
Eraildako pertsona baten dolua ezin 
daiteke erraz eta bakean egin. Horixe 
bera islatu nahi izan dugu filmaren 
bitartez.

Alfred Pérez-Fargas eta Roger 
Danès gidoilariek dokumentazio 
lan handia egin dute gurasoekin 
batera. Nola bizi izan du familiak 
prozesua?
La mort de Guillem proiektu gogorra 
baina beharrezkoa izan da, ikerketa 
lan handia eta elkarrizketa asko egin 
behar izan dugu senideek lehen per-
tsonan bizitako sentimendua trans-
mititzeko. Oso harreman estua izan 
dugu familiarekin, ateak ireki dizki-
gute, baita Guillemen lagunek ere. 
Gurasoei ideia gustatu zitzaien, eta 
nahiz eta hasieran kosta, geroz eta 

sentikortasuna 
agerian

“zinema tresna zoragarria da mundua 
ikuspegi emozional batetik esploratu 
ahal izateko. Fikzioa formatu ederra da 
gogoetarako, gure historia berrirakurtze-
ko eta espiritu kritikoa lantzeko. La mort 
de Guillem proiektu gogorra bezain beha-
rrezkoa izan da. pertsonalki, faxismoaren 
aurkako leloa airatzetik harago, kasuaren 
nondik norakoak ulertzen lagundu dit. 
Familiak justizia aurkitzeko egindako bo-
rrokaren erretratu intimista sortzea lortu 
dugu. arazo bakarra da zinema militan-
tea barne-kontsumorako zinema dela, 
identitarioa”.

Hogeita zazpi urte igaro dira 1993ko apirilean montanejosko 
(valentzia, Herrialde katalanak) eskuin muturreko talde 
batek Guillem agulló hil zuenetik, hemezortzi urteko 
gazte antifaxista, independentista eta antiarrazista. carlos 
marqués-macetek (Bartzelona, 1983) zuzendu duen La mort 
de Guillem (Guillemen heriotza) filmak agullóren familiaren 
borroka nekaezina ekarri du pantailara; dolua tartean, 
zigorgabetasunaren eta manipulazio mediatikoaren aurrean 
semearen oroimena aldarrikatzeko grinaren erakusle.  

“egungo testuinguruan 
kokatu nahi izan dugu 
Guillem agullóren kasua, 
memoria ariketa gisa”

  leire regadas     jordi borràs

zinema zUzenDaria

Carlos Marqués-Macet
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gehiago inplikatzen joan ziren. Belen, 
ahizpa, oso inplikatuta egon da proze-
suan. Familiaren alde geundela argi uz-
tea oso garrantzitsua zen guretzat; ez 
genuen ezkutatzeko intentziorik, ezta 
ustezko objektibotasuna agertzeko nahi-
menik ere.

“Guillem Agulló, ni oblit ni perdó” 
(Guillem Agullo, ez barkamenik ez 
ahanzturarik) denboran irauten 
duen goiburu antifaxista da. zergatik 
uste duzu izan duela horrelako 
oihartzuna kasuak?
Prozesu judizialak trantsizioan egin zi-
ren akatsak agerian utzi zituen eta, ho-
rrenbestez, Guillem faxismoaren aur-
kako ikur bihurtu zen etorkizuneko 
belaunaldientzat. Goiburu antifaxista 
hura gorpuztu nahi izan dugu filmaren 
bitartez. Gurasoek gogor egin dute bo-
rrokan Guillemen memoria desitxuratu 
edo desager ez dadin. Haiek dioten beza-
la, prozesu judizialetik haratago zentzu 
etikoa dago, eta hori bai irabazi dutela; 
gaur egun ezin daiteke zalantzan jarri 
krimen politikoa izan zela, Pedro Cuevas 
hiltzaileak Fronte Antisistema (FAS) tal-
de naziarekin duen lotura ikusita.

Valentziako telebistako 9. kateko 
artxiboko irudiak tartekatzen 
dituzue filmean. Zein rol izan zuen 
prentsak?
Guillemen aurkako kriminalizazio gerra 
zikina eraman zuen aurrera prentsak 
eta taldeen arteko borroka izan zela 
dioen diskurtsoa indartu zuen, gertaka-
riak guztiz despolitizatuz. Garai hartan 
telebistak estatus sozial handia zuen, al-
bisteak ikusteak “egiaren” jakitun bihur-
tzen zintuen. Baina albistegiak ikus-en-
tzunezko beste genero bat besterik ez 
direla nabarmendu nahi izan dugu. La 
mort de Guillem bezalako fikziozko film 
bat gertatutakoarekiko zintzoago izan 
daiteke, garai horretako albistegia bai-
no. 

Aktore batek uko egin zion 
Guillemen paperari, berdina 
gertatuko ote zitzaion beldur 
zelako. Filma grabatzen ari zineten 
bitartean, ‘Guillem jódete’ (Guillem 
izorra zaitez) dioten pintadak ere 
berriro agertu dira gurasoak bizi 
diren auzoan. zein irakurketa egin 
daiteke gertakari horiei buruz?
Horrek guztiak zer pentsatua ematen 

du, noski. Baina nire ustez, ezkerretik 
egin behar den gogoeta da zergatik lan-
gile klaseko mutil batzuk liluratu zituen 
diskurtso neonaziak. Marxalenes izaera 
herrikoia duen Valentziako auzoa da. 
Nola liteke langile klaseko pertsonek 
beraiekin zerikusirik ez duten ideia ba-
tzuk jarraitu eta defendatzea? Zergatik 
ematen diote botoa langile klaseko per-
tsonek Vox alderdiari? Zergatia azter-
tzea, hori da ezkerretik dugun erantzu-
kizuna eskuin muturraren aurrean.

Une gogorrak bizi izan ditu familiak; 
semearen erailketa, eskuin 
muturreko taldeen mehatxuak… 
Hainbeste urteren ostean, film 
honek nolabait lagunduko diela uste 
duzu?
Horixe bera esan zigun aitak; filma ondo 
ateratzen baldin bazen, agian aurrera 
egiteko aukera izango zutela behingoz. 
Benetan, perspektiban ikusita, ez da-
kit hori posible ote den. Baina Belenek, 
arrebak, filmari esker gauza asko uler-
tzeko gai izan zela komentatu zigun, 
bera oso txikia baitzen guztia gertatu 
zenean. Nolabait, berarentzat behintzat 
bai, sendagaia izan da. 

"zentzu etikoAn FAmiLiAk irAbAzi du, gAur egun ezin dAiteke zALAntzAn JArri krimen poLitikoA izAn zeLA".
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kronikA seriosA egiteko

bidALi zure hArrikAdAk: beraNduegi@argia.eus

sareaN arraNtZatua

mikeL LanDaren anaiak zUzenDUko 
DU casTinGa

"Munduaren amaiera etorri behar bada, 
harrapa nazala ipurdiko zuloa ondo 
garbituta". Horrelako zerbait pentsa-
tu bidet dute milaka kontsumitzailek, 
konfinamendu berria dekretatu aurre-
tik masiboki erosi baitute komuneko 
papera berriro. Efektua nazioarteko 
burtsetan ere sumatu da, Scottex eta 
antzerako markek errekor historikoak 
erregistratu dituzte aste honetan eta 
enpresa horietako zuzendariak poza-
rren daude: sare sozialetan erakutsi 
dutenez, ekoizten duten produktuan 
bilduta momiarena egiten aritu dira az-
ken administrazio kontseiluko bileran. 
Euskal Herriko hiru administrazioetako 
buruzagientzat ere ez da oharkabean 
pasa den fenomenoa. 
 Iñigo Urkulluk, Maria Chivitek eta 
Jean-René Etchegarayk prentsaurreko 
bateratuan iragarri dute orain arte tu-
rismoan eta ostalaritzan inbertitutako 
diru publikoak osorik paper zuri bigu-
naren industriara bideratzea. "Funtsez-
koa da herritarren ongizaterako", azpi-
marratu dute hiru ordezkariek. 

kontuz arabako 
arotzekin

ETBko kale-inkestetan aktore 
izateko castinga abian

Komuneko paperaren akzioen 
errekor historikoa burtsan, 
konfinamendu berriaren atarian

“Argi zegoen horrelako zerbait etorriko 
zela”, “Arduraz jokatzen ez badugu, ba-
dakigu zer dagoen”, “Batzuk ez dira kon-
tziente lagunekin trago bat hartzeak zein 
arrisku dakarren, denontzat”, “Etxean 
sartuta egon behar badugu, ba halaxe, ez 
dago besterik”… ETBko kale-inkestetan 
agertu nahi duten herritarrek hainbat 
esaldi ikasi beharko dituzte, kazetaria 
hurbiltzen zaienean boteprontoan bota-
tzeko. Berdin du galdera zein den, eran-
tzunak zerrendako esaldi bat izan behar 

du derrigor. Konbentzimenduz erantzun 
behar da, noski, modu sinesgarrian, eta 
ez kazetariak nahita aukeratu balitu be-
zala. Horretarako gogor ari dira egiten 
castingeko arduradunak. Aste honetan 
jipoi ederra eman diote herritar bati, 
“zein iritzi duzu ETBko zuzendari na-
gusiak euskaraz ez hitz egiteari buruz?” 
galderari “txarto” erantzuteagatik, eta ez 
aukeratzeagatik, esaterako, zerrendan 
ageri den “okerrago daude AEBetan eta 
ez dira kexatzen” moduko bat. 

amurrio handiz 
itzulita
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ErostEko 
argia.eus/azoka   
943 3 7 15 45

www.argia.eus www.bizibaratzea.eus

Etxeko 
landareak

Jakoba Errekondoren liburu berria

Loreak 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!

Orri kop.: 248 

25 €



azoka.argia.eus 

943 37 15 45

Eskuratu 10 €
+ 4 € bidalketa gastuak

2021a urteurren borobil ugarirekin 
dator: 500 urte Noaingo batailak, 
150 urte Parisko Komunak, 
100 urte Sobietar Batasunak M8 
emakumearen egun izendatu zuela, 
25 urte Itoiz urtegiko kableak moztu 
zitutela edo Hondarribiko alardean 
emakumeak lehen aldiz atera zirela, 
20 urte Al Qaedak AEBetako Dorre 
Bikien aurkakoko atenatuarekin 
mundua aho bete hortz utzi zuela.

Aurtengo formula baliatuz, 

egunero efemeride bat 
eskainiko dizugu datorren urtean ere, 
burujabeak garenez, 
historia guk ere idatz dezagun. 

Gaurko egunez...

duela

10
urte

Gaurko egunez...

duela

60
urte

1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31

Gaurko egunez...

duela

85
urte

Gaurko egunez...
duela

150
urte

egutegia


