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Doan eta libre

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

ARGIA HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNTZEN DU:

Ekonomia sozial eraldatzailearen
sareko kide gara

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuek lizentzia hau ez izatea.
Azaroak 29, 2020

4 І SAILAREN IZENA

Pazientziak berea egin du
1991n, NBEren begiradapean, Marokok eta sahararrek erreferenduma egitea adostu
zuten: "Independentzia ala Marokon integratu?". Hiru hamarkada joan dira eta
adostutakoa ez da bete, ezta betetzeko asmorik agertu ere. Iseka aurpegira, saharar
autodeterminazio-nahiei, Tindoufeko kanpamentuetako diasporan edo Marokoko
monarkiaren uztai militarraren pean bizi direnei. Frantziako eta Espainiako gobernuen
babes politikoa duen erregimen ustela da Maroko, Mohamed VI.a erregea buru.
Sahararrek urte luzez jarri dute itxaropena nazioarteko diplomazian. Baina kito.
Atzera ere, tamalez, armen ordua heldu da. Asteburuan Euskal Herriko herri askotan
sahararren borrokarekiko elkartasun ekimenak egin dira, irudian Gasteizkoa.
Kauldi Iriondo
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AXIER LOPEZ
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6 І PANORAMA
COVID-19aren hedadura

Europan 2020ko
azaroaren 18aren
aurreko 14 egunetan.
Euskaraldia izan daiteke
aitzakia edo abiapuntua
ETB2n dauden
kazetari/aurkezle/
gonbidatu euskaldunek
euskaraz egin
dezaten, gaztelerazko
azpidatziekin nahi bada.
Eta gero segi 24/7

@Ikertb

@SPR_I_NKS

ecdc

Hizkuntza bat ez da
galtzen ez dakitenek
ikasten ez dutelako,
hitz egiten dakitenek
Belarriprest izatea
aukeratzen dutelako
baizik

Bigarren olatuak
goia jo du Europan
argia

C
Igual problema da berriz
ere ariketa identitario
bezala planteatzen
dugula euskara
sustatzeko ekimen bat;
horregatik gabiltza
txapa bakoitzaren
esanahiarekin bueltaka

@gorka_bm

Gaur euskaraldia
hasi da Eta aurresku
bat gudari horientzat,
nire miresmenaren
dianan erdi-erdian
daudenentzat,
nire fetitxerik
desiratuenentzat:
EUSKALDUN BERRIENTZAT.
Miresten zaituztet

@AitziGarmendia
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OVID-19ari jarraipena egiteko Prebentzio eta Kontrolerako Europako Zentroak
(ECDC) egunero eskaintzen ditu Mendebaldeko Europako estatuek azken 14 egunetan 100.000 biztanleko metatu dituzten kasuak eta heriotzak, baina astero laburbiltzen ditu bi adierazle nagusion azken 14 egunetako metaketak Europako eskualde administratiboka mapa batean koloreztatuta. Lehengo asteko mapa aurrekoarekin
alderatuta uler daiteke egunez egun okerragora jo duen pandemiaren bigarren olatuak
dagoeneko goia jo duela Europan eta zenbait eskualdeetan arintzen ere hasi dela.
ECDCren kartek ongi islatzen dute –bederen kutsadura tasari dagokionez, ez halare
heriotzen kopuruari– pandemiaren une bakoitzeko egoera, ea hedatzen ari den –eta
non– ala ahulagotzen. Oraingo formulan, ECDCk zazpi kolore darabiltza adierazteko,
krema kolore lausotik marroi ilunera, honako kutsadura tasak: 0-20, 20-60, 60-120,
120-240, 240-480, 480-960 eta 960 baino gehiago.
Azken bi asteak alderatuta, ikusten da okerrera egin dutela herrialde batzuek: Poloniak eta Suediak nabarmen, baina baita Alemaniak eta Italiak ere. Hobera egin dute
Islandiak, Txekiak eta Frantziako estatuak. Gainerakoak aurreko asteko antzeko kolore eta kopuruetan ageri dira, aurreko asteetan okerragorako joera kontrolatzea lortu
dutela iradokitzen duena. Kartetan erakusten dituen bezala kutsadura tasak –beti ere
100.000 biztanleko– Europako eskualdeetan, ECDCk tauletan eskaintzen ditu azken
eguneko datuak herrialdeka. COVID-19az kutsatuen tasari dagokionez, azaroaren
20ko datarekin 100.000 biztanleko 1.209 kutsatu metatu zituen Luxemburgok azken
14 egunetan, Austriak 1.081, Esloveniak 958, Poloniak 869, Kroaziak 845, Txekiak 843,
Italiak 801, Portugalek 794, Lituaniak 765, Frantziak 723, Hungariak 678, Bulgariak
658, Errumaniak 602, Suediak 572, Belgikak 556, Espainiak 501... Hobekuntzarik nabarmenena Belgikak egin du, zalantzarik gabe, duela hogei egun urriaren 28an 1.481
kutsatutan baitzebilen. Euskal Herriari dagokionez, EAEn kutsatuen tasa 753an dago
eta Nafarroan 479an.
Heriotza tasa da neurgailu gupidagabeena, kutsaduren egoerak bi-hiru aste lehenago erakutsitako argazkia konfirmatzen duena. Azaroaren 18aren aurreko 14 egunetan
Txekiak 100.000 biztanleren artean sufritu ditu 23,9 heriotza, Belgikak 22,5, Bulgariak
16,2, Poloniak 13,8, Hungariak 13,5, Italiak 12,7, Kroaziak 12,7, Franziak 12,1, Errumaniak 10,6, Portugalek 9,4, Austriak 8,7, Erresuma Batuak 8,5, Espainiak 8,1...

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

Kandido

ez hanka ez buru
ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

B

aratzeari buruzko sententziarik ilustreena utzi nuen pasa
den asteko zutabetik kanpo, nahita, zutabe osoa merezi
baitu Voltairek 1759an argitara emandako Kandido-k.
Izen bereko pertsonaia xalo, lañoak, munduan zehar ibili ondoren, hau esaten bukatzen baitu –spoiler alert!–: “Il faut cultiver notre jardin”. Geure jardina landu behar dugu, esaldi dagoeneko mitikoa, hamaika modutara interpretatu dena. Julian
Barnes kexu da, nolatan baratze-gelditasunaren aldeko gomendio filosofiko bat bilakatu ahal izan den kodizia egoistaren
justifikazio. Niri kolofoi bikaina iruditzen zait, nobela bikain
eta oso gaurko batentzat, basikoki gehiegizko baikortasunaren kontrakoa –“dena ongi dagoela baieztu dutenek ergelkeria
bat esan dute; oro ezin hobeki dagoela esan behar zuketeen”–,
oro har sineskeria guztien kontrakoa –Ibon Sarasolarena da
1972ko itzulpena, eta nire aleak Donostiako San Ignacio de Loyola kolegioaren zigilua darama, kurioski, jesuitekin bereziki
sartzen den liburu batean–.
Kandido, beraz, badago pasarte eskisito bat, zeinean izen
bereko pertsonaia apal, bakunak bisita egiten dion Pococurante veneziar jaun nobleari. Afari bikain baten ondoren, bibliotekan sartzen dira. Homeroren liburu bat ikusiko du Kandidok
eta hasiko zaio goratzen. Nobleak, aldiz, gogoko ez: “Pertsona
egiati guztiek liburua eskuetatik erortzen zitzaiela aitortu daukate, baina bibliotekan eduki behar zela beti”. Virgilio laudatu,
eta berdin, Horazio, Zizeron, ikusten dituzten liburu guztiak.
Biblioteka errepasatu ondoren, jardinera jaisten dira. Gauza
da jardina ere laudatzen dionean, purrustadaka erantzuten
diola jabeak. Galdera filosofiko bat paratuko du orduan Kandidok: ez al dago plazerik dena kritikatzean, gainerako gizakiek
edertasuna ikusi uste duten lekuan akatsak sentitzean? Alegia,
plazera egon daiteke plazerik ez izatean? Tomateak ureztatzera noa, erantzuna pentsatu bitartean.
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8 І PANORAMA
EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Erraldoiak
juan mari arregi
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durangoko azoka

M

undua larri bizi den bitartean
COVID-19aren kalteengatik (heriotzak, langabezia, enpresen
itxierak, ziurgabetasuna…), kapitalismo finantzarioak jarraitzen du jolasten
ea zein den denetan handiena, milaka
langilerentzat ondorio negatiboak izan
arren. Berriki, joko horretan sartu da
BBVA euskal jatorriko bankua –Banco
Bilbao 1857an sortu zen, geroago Banco
Vizcayarekin bat egin zuen, eta azkenik
Argentariarekin–. Espainiako Estatuan,
fase hori Bankia eta Caixabankek hasi
zuten duela gutxi, eta ondoren Liberbank eta Unicajak segi zioten. Orain,
BBVA eta Sabadell bankuek euren arteko
negoziazioak hasi dituzte. Eta edozein
unetan Santander banketxeak ere pausoa emango du erraldoi handiagoa izateko. Dagoeneko 4.000 langilerentzako
enplegu-erregulazioko espedientea eta
bulegoen %30 ixtea negoziatzen ari da.
Espainiako Estatuko bankuek zergadunoi 60.000 milioi euro zor dizkiete
2008ko erreskateagatik, eta orain jendaurrean agertzen dira, negozio handiena nork eskuratzen duen ikusteko. Noiz
itzuliko dute erreskatearen faktura? Espainiako Gobernua, PSOE eta Podemos
dira erantzuleak.
Kapitalismoa, kasu honetan finantzarioa, ez da arduratzen erraldoien joko
horiek daramatenez. Etekinik handiena
bilatzen dute, kosturik txikienarekin eta
akziodunei dibidendu onak banatu ahal
izateko, horretarako milaka bulego itxi
eta beste milaka lanpostu deuseztatu
behar badituzte ere. Nahikoa da gogoratzea 12 urtetan banku horiek beren
bulegoen %50 itxi dutela eta langileen
%37 kaleratu. 2008an 276.497 langile
zituen sektoreak, bada 115.000 kaleratuak izan dira.
Munduko kapitalismoaren guru batek, Klaus Schwab Munduko Ekonomia
Foroaren sortzaileak, zera esan du: “Krisi sozialak eztanda egiteko arriskuak
kezkatzen nau”. Dirudienez, banku erraldoiak ez daude hain kezkatuta.

Merkatutik harago
Gorka Bereziartua Mitxelena

P

andemiari aurre egiteko neurrien despit, urteko zita kultural garrantzitsuenak ari dira aurkitzen modua 2020ko edizioak hutsean ez pasatzeko. Durangoko Azokak ere, euskal kulturarentzat ia denbora-unitatearen maila daukan hitzorduak, pixkanaka eman dio forma aurtengoari. Hiru kontzeptutan
laburbildu daiteke: salmenta digitala, programazio deszentralizatua eta Azokaren
ohiko egutegitik haragoko presentzia edukitzeko asmoa. Joan den ostiralean aurkeztu zuten Azokaren aterkipean Hego Euskal Herriko hainbat lekutan egingo den
programazio musikala. Agerraldi berean azaldu zutenez, katalogo bat prestatuko
dute abenduaren 9tik urtarrilaren 8ra arte Durangoko espiritua luzatzeko eta Eguberrietako erosketekin lotzeko, liburu-dendetan eskura egongo dena.
Ahalegina hor dago, baina zalantzak ez dira gutxi argitaletxeen eta eragile kulturalen artean: zenbat salduko da ezohiko bide horretatik? "Durango efektuak"
mobilizatuko ditu kulturzaleak topaleku fisikorik gabe? Inkognita horren erdian
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailburuak
herritarrei eskatu die "modu kolektiboan" erantzuteko. Alegia, erosteko, hori baita bere esanetan "industria kultural" euskaldunaren atzean dauden sortzaileak
babesteko modua. Eta neurri batean arrazoi du sailburuak, Durango oso puntu
garrantzitsua da euskaraz diharduten kultura alorreko enpresen ustiapen-kontuetan; eta noski, azpiegitura ekonomiko horiek beharrezkoak dira euskal esparru
kulturalak egoera zail honetan biziraun dezan.
Baina bestalde, kulturgileek behar duten babesa produktuen erosketara mugatuz, truke ekonomiko hutsera murrizten da esperientzia kulturala. EAEko Gobernua norabide hori seinalatzen duten mezuak emititzen ari da 2020an, batzuetan
modu nahiko esplizituan –Zupiriak El Diario Vasco egunkariari duela hilabete inguru eskainitako elkarrizketan adibidez–. Marko ekonomizista horrek arduraren pisua sektore publikotik herritarren bizkarretara botatzen du eta, bide batez, gauza
asko planoz kanpo utzi ere bai, adibidez, profesionalak izan gabe –eta sarritan izan
nahi izan gabe– euskal kulturan inportanteak diren sortzaile eta ekimen ugarirekin zer gertatzen ari den. Horiek babesteko modu bat izan liteke liburu eta diskoak
erostea, noski; ez ordea modu bakarra, ezta erakunde publikoek nagusiki sustatu
behar luketena ere. Kultura gizarte osoaren funtsezko ondasuna baita, eta estuasun
egoera honetan ahal den guztia salbatzekotan –ez bakarrik gehien saltzen duena–,
baitezpadakoa izango da merkatu-logikatik haragoko perspektibekin lan egitea.

PANORAMA І 9

beste
zulo bat,
metroaren
lanengatik

dani blanco

DONOSTIA. Kontxa hondartza ondoan dagoen Zubieta kalean, metroko obretan
berriro ere zulo bat agertu
zen azaroaren 17 goizean.
Trafikoa moztu behar izan
zuten udaltzainek eta Donostiako alkateak adierazi
du badirudiela ekainean
gertatu zen zuloarekin zerikusia duela, modu horretan
aitortuz metroaren obren
ondorio izan dela azken hau
ere. Hiru egun lehenago,
protesta jendetsua egin zuten azpiegitura hau egiteari
uzteko eskatuz.

errigora

302.000

Euskara doan
ikastea bermatu
nahi duen legeari
ezezkoa Gasteizen
argia

Lege proposamena EH Bilduk aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean eta EAJk
eta PSE-EEk kontra bozkatu dute. Koalizio abertzalearen esanetan euskaraz
jakiteko eskubidea “unibertsala” izatea bilatzen dute ekimenarekin. Eusko
Jaurlaritzak, berriz, kontrako iritzia
agertu zuen duela hilabete egin gobernu kontseiluan, proposatzen diren
neurrietako asko jadanik “bideratuta”
daudelako, bere esanetan.

proposamena

Proposamenaren testuak dioenez, euskara ikastea eskubide unibertsala ez
den heinean, “herritarrak inbertsio ekonomiko adierazgarria egitera behartzen” ditu. Lege-proposamenak hainbat
puntu dauzka, irakaskuntza aldiko hizkuntza-maila, administrazio publikoaren betebeharrak eta baita, esaterako,
euskara ikastea doakoa edo kosturik
gabea izatea EAEko heldu guztientzat,
“C1 mailaren pareko jakintza lortu arte”.

ezezkoa

euroko ekarpena egingo zaio Nafarroa hegoaldeko
eta erdialdeko euskalgintzari , Errigoraren kanpainaren
bidez lortutako diruari esker. Zehazki, saskien balioaren
%25a baliatuko da AEKren euskaltegien, ikastolen eta
hezkuntza publikoko D ereduen dinamikak indartzeko.

Ekimenak antzekotasun handia du
aurreko legealdian onartutako beste
proposamen batekin. Ordukoan Eusko Jaurlaritzak oniritzia eman zion, ez
ordea oraingoan, bertan azaltzen diren neurri asko “bideratuta” daudela
argudiatuz. EH Bilduk iritzi aldaketa
hori salatu du “urte bi, pandemia bat eta
hauteskunde batzuk eta gero”.

bateragune. Espainiako Auzitegi Goreneko Fiskaltzak “Bateragune auzia” berriz
epaitzeko eskatu du, Voxek aurkeztutako
helegitea onartuz. Epaiketan auzipetuen
eskubideak urratu zirela ebatzi zuen Giza
Eskubideen Europako Auzitegiak 2018an,
eta Gorenak epaia indargabetu zuen.

merkataritza. Abenduaren 1ean iragarriko du Frantziako Gobernuak oraingo
neurriak mantendu ala aldatuko dituen,
dendek itxita jarraitu beharko duten ala ez.
Baina hainbat merkatari elkartek iragarri
du Gobernuak erabakitzen duena erabakitzen duela ireki egingo dituztela ateak.

petronor. Petronorrek ia ez du zergarik
ordaintzen, ELAk salatu duenez. 2019an
Sozietateen Zergan 0 euro ordaindu
zuen. “Areago, ez ordaintzeaz gainera 7
milioi euro jaso zituen Ogasunetik, zerga-araudiak abantaila mordo bat ematen
dielako enpresa handiei”.
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Osasunaren mundu
Erakundea hasi bada
COVID-19a arindu lezaketen
belarrak aztertzen
Euskal Herrian nekez aurkituko duzu medikurik osasun sistema publikoan
COVID-19a prebenitzeko –are gutxiago jada sintomak baldin badituzu–
gomendatuko dizunik belar edo bestelako erremedio naturalik, ez aipa
homeopatia edo beste heresiak. Ez amestu Gizarte Segurantzak ordaintzea. Baina
ez da berdin mundu guztian. Osasunaren Mundu Erakundea bera ere azkenean
hasi da zenbait belarren propietateak ikertzen, Afrikarako, hori bai.
PELLO ZUBIRIA KAMINO

2

020ko maiatzean Osasunaren Mundu Erakundeak Afrikako jendeak
ohartarazi zituen koronabirusarentzako tratamenduen artean belar
tradizionalak erabiltzeaz: “Kontuz ibili
behar da erremedio batzuen eraginkortasunaz batik bat sare sozialetan egiten den
desinformazioarekin”. Aspalditik malariaren kontra erabili den artemisia afrikarrez
(Artemisia afra) osatutako erremedioek
sekulako olatua piztua zuten Madagaskarretik hasita kontinente osoan barrena. Irailean, ordea, OMEk oso bestelako
tonu batean jakinarazi zuen: “Medikuntza Tradizionalari buruzko Adituen Eskualde Batzordeak adostu du protokolo
bat froga klinikoen III. fasean aztertzeko
COVID-19arentzako belarrezko erremedioak. Zehaztu ditu ere belar erremedioen
frogatze klinikoei buruzko informazioak
eta arriskurik eza bermatzeko neurriak”.
Zerk eraman ote du OME iritziz aldatzera?
Adituei galdetu die Fatima Khan kazetariak Hego Afrikako Roving Reporters aldizkarirako. Batzorde berriaren burua eta
Hego Afrikako Estatu Askeko unibertsitatean Farmakologiako burua den Motlalepula Gilbert Matsabisak dio haien lanak
jendeari bermatuko diola pandemiari aurre egiteko erremedio tradizionalek dauzkaten ahalmenei etekina ateratzea; eta
Afrikan bederen COVID-19aren kontrako
kanpaina aro pragmatikoago batean sartu
dela, osasungintzan elkarren kontra borrokan ari ziren taldeak elkarlanean jarriz.
Pandemiarekin gero eta jende gehiagok
Azaroak 29, 2020

zerabilen Afrikan artemisia (Artemisia
anua eta Artemisia afra) eta apirilean Madagaskarreko lehendakari Andry Rajoelinak telebistaz herritarrei gomendatu
zien artemisiaz egindako Covid-Organics
edateko. OMEk lehendik onartuta dauka
artemisia paludismoaren kontrako protokoloetan. Orain batzorde bereziak aztertu
beharko du ea baduen COVID-19ari aurre
egiteko ahalmenik eta zein baldintzatan.
Mundu aberatsean ere ari dira artemisiarekin probatan, esaterako Alemanian
Max Plank Institutua AEBetako ArtemiLife konpainiarekin.
Txinan ez dira OMEren zain egon. Txinako Medikuntza Tradizionalaren Administrazio Nazionala herrialde hartako Osasun Ministerioaren barne dago 1949tik
geroztik. Txinako Alderdi Komunistaren
agerkari ofiziala den Herria Gaur hedabideak (gaztelaniazko bertsioa ere badauka)
martxoan titulu hau eman zion bere albiste bati: COVID-19a tratatzeko 6 botika tradizional txinatar eraginkor. Nagusiki belar
eta landarez osatutako formulazioak dira,
aurreko beste epidemietan eskuratutako
esperientziagatik COVID-19arentzat ere
erabiliak: Jinhua Qinggan, Lianhua Qingwen, Xuebijing, HuaShiBaiDu... Batzuk kasu
arinetan erabili dituzte baina beste batzuk
larrietan ere bai, bakarka edo “mendebaldeko medikuntzaren” (haien hitzetan) botikekin uztartuta. Alderdi Komunistaren
agerkari zentrala den honek dioenez, Txinan koronabirus berriak harrapatu dituen
gaixoetatik gehienek erremedio tradizio-

nalak ere erabili omen dituzte. Kuba da
beste herrialde bat medizina mendebaldar edo alopatikoaz gain, erremedio zahar,
natural edota osagarriei ere erreparatu
behar izan diena, Mendebaldeak blokeoarekin eskuraezin bihurtu zizkionetik gure
artean ohikoak diren botika asko.

Eskuinaz txertoa,
ezkerraz propolia	

Uztailean Kubako Osasun Ministerioak
Plantas medicinales, medicamentos homeopáticos e inmunidad tituluarekin azaldu zituen herritarrek eskueran dauzkaten botiketako batzuk. Adibidez, Imefasma
izeneko formulazioaren ekoizpena eta
kontsumoa zabaldu direla dio. Imefasma
osatuta dago majaguaren (Hibiscus elatus) lorez, aloe veraz eta bananondoaren
(Musa paradisiaca) zukuz.
Immunitatea sendotzeko aipatzen ditu
gurean ere hainbeste herritarrek erabiltzen duten ekinazea (Echinacea purpurea),
“uña de gato” delakoa (Uncaria tormentosa) eta bereziki “añamu” delakoa (Petiveria aliacea): “Hau izango da ziurrenik –dio
ohar ofizialak– Kubako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalak hobekien aztertutakoa”. Nutrisol izeneko beste produktu
bat ere aipatzen du, bananondoaren zukuz
eta erleen propoli eta eztiz osatua.
Euskal Herrian osasungintzako ortodoxoak sutan jarriko lituzketen proposamen
gehiago baditu Kubako osasun sistema publikoak: “Landarezko erremedioei gehitu
behar zaizkie botika homeopatikoak. He-
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farmazialaria
belarrekin
erremedioak ekoizten,
COVID-19a daukaten
gaixoentzako, Anhui
probintziako medizina
tradizional txinatarreko
ospitale publikoan,
2020ko otsailean.
(Argazkia: Bai Bin/Xinhua)

rrialde guztian banatu da PrevengoHo-Vir
COVID-19ari aurre egiteko estrategien barruan. (…) Produktu naturalen oinarrizko
taulak bere baitan dauka AliviHo-Inmune
ere, beste botika homeopatiko bat”.
Kubak, horiez gain, medikuntza alopatikoz artatzen ditu COVID-19 kasu ertain
eta batik bat larrienak. Pandemiaren aurrean Habanak ezarritako protokoloak
biltzen ditu bioteknologia industria kubatarrak manipulazio genetikoz sortutako Interferon alfa 2b ezaguna eta CIGB 2,
Itolizumab eta Rocilizumab antigorputz
monoklonalak. Ahaztu gabe, garatze bidean daukan txerto propioa, Soberana-2
bertsio berrian.
Orain OMEk Afrikan artemisiarekin
egin nahi duena –zientifikoki ikertu eta
ebaluatzea– munduan beste asko aspalditik ari dira egiten erleen produktue-

kin, bereziki propoliarekin. Ez bakarrik
kubatarrak. Abuztuan Biomedicine &
Pharmacotherapy aldizkari zientifikoak
David De Jong eta beste lau ikerlarik Propolia eta bere potentziala SARS-CoV-2 infekzioaren mekanismoen eta COVID-19aren kontra artikuluan idatzi dutenez,
pandemiak handitu du erleek ekoiztutako erremedio horrekiko interesa mundu
osoan, hasi AEBetatik eta Txina, Korea
edo Japoniaraino.
Aurreko literatura zientifiko ugaria
laburbilduz, ikerlanean nabarmendu dituzte landareen erretxin bioaktiboekin
erleek ekoizten duten propoliak dauzkan bi ezaugarri garrantzitsu: alde batetik, erakutsita daukala hainbat birusen
kontrako eragina –hain zaila denean birusen kontrako erremediorik aurkitzea–
eta, bestetik, COVID-19arekin gaixoak

sufritu ditzakeen eraso inflamatorioak
blokeatu ditzakeela.
De Jong eta besteen artikuluan bada
mezu bat COVID-19ari aurre egiteko tresna bila ari diren ikerlarientzako, produktu naturalen estandarizazio faltak kezkatzen dituenentzako: “Estandarizatutako
propoliak asko dira gaur munduan eta
propietate egokiak dauzkate laborategirako eta erabilera klinikoetarako”.
Bigarren mezua, herritarrentzako, batik bat eraso larri baten zain egon barik
prebentzioa egin nahi dutenentzako:
“Ikusirik pandemia honen larritasuna eta
horrentzako dauden aukera terapeutiko
urriak, propolia da balio terapeutikoak
dituen elikagai funtzional bat segurua,
ahoz hartzen erraza eta eskueran dagoena”. Sute handi honetan bizirauteko, kontutan hartzekoa.
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Uxue Iturrate, Ningra
FLOW-A ETA BORROKA

rapa euskaraz egitea
euskara kalera
itzultzea da
Ningra da bere izen artistikoa. Raplaria da eta atera berri du
Hazia bere lehen bideoklipa, Enbor taldearen eskutik. Kontzerturen
batean ikusten baduzue, mundua bide onetik doan seinale.
MIREN ARTETXE sarasola

Pantailetan eta irratian ezagutu berri
zaitugu. Non ibili zara orain arte?
Ba Bitorianon! Nire bizitzako momentu
gehienak han pasa ditut, unibertsitatera sartu arte. Oso herri txikia da. 250
biztanle inguru izango ditu. Herritik hirira sekulako aldaketa dago. Herri txiki batean denok ezagutzen dugu elkar.
Beti-betiko jendea da. Eta bat-batean
pasatzen zara batxilergora, Gasteizera,
eta hor ohartzen zara zenbaki bat zarela. Baina, egia da bizitzan ere horrela
dela, eta ondo etorri zitzaidala, asimilatzeko gero gertatuko zitzaidana. Hala
ere, herriko bizitza ez nuke ezerengatik
aldatuko eta nire haurtzaroa eta nerabezaroa herrian pasa izana, pribilegio
bezala bizi dut.
Eta nola iritsi zinen raparen
mundura?
Beti gustatu izan zait poesia, eta idaztea,
Azaroak 29, 2020

dani blanco

orokorrean. Asko gozarazi dit. Ez dakit
ze momentutan hasi nintzen, zehazki,
rapa entzuten. Euskarazko rapa ezagutu nuen. Kuriosoa ere bada, zeren normalean gure erreferente guztiak Euskal
Herritik kanpo bilatzen ditugu, baina,
euskarazko rapa heldu zitzaidan niri
lehendabizi. Eta ikusi nuen rapa eta poesiaren artean bazegoela antzekotasun
bat. Egituran, metrikan... Eta pentsatu
nuen: zergatik ezin dut nik hau egin?
Nire poemen letrei base bat jarri eta rapeatu ditzaket! Eta horixe egin nuen.

Pentsatzetik egitera nola pasatzen
da bat?
Dena esateko, ez nekien abestiak nola
egiten ziren –gaur egun ere ez dakit–, ez
nekien nola lortu flow hori, nola egokitu
nire ahotsa tempora… Baina, ateratzen
zitzaidana egiten hasi nintzen. Orain
egiten dudan bezalaxe. Esperimentazio

prozesu bat izan zen. Baina rapa eskuragarria da, neurri batean. Musikari buruz
ezer jakin gabe ere, base bat eta mezu
bat baldin badituzu, zerbait egin dezakezu. Eta nik esateko gauza asko nituen.
Beraz, hasi nintzen baseak bilatzen eta
letrak idazten. Idatzi eta gero kantatu
egiten nituen base baten gainean, eta
aldatu behar izaten nituen gauza batzuk
–hau laburtu, hau luzatu–... Eta lagunek
esan zidaten: “Honek itxura ona du!”, eta
esan nuen, “ba aurrera”.
Aldi berean hip-hoparen kulturari
buruz irakurtzen hasi nintzen, eta maitemindu egin nintzen. Bronxeko talde
marginatuek erresistitzeko tresna bezala sortu zuten, esateko, “begira, miserian bizi gara eta hemen ez da inor ezer
egiten ari”. Haien aldarriak kaleratzeko
modu bat zen. Eta ikusten nuen hori zela
modurik egokiena nik ere esan nahi nuena esateko.
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Uxue
Iturrate
Elorza
Ningra
BITORIANO, 2001

Bitorianokoa da Uxue. 19 urte ditu
eta Donostian psikologia ikasten
ari da. Gasteizen bizi da orain, ikastera garraio publikoan joateko aukera bakarra delako. Ikasturte arraroa da hau, zentzu askotan. Baina
ikasi, ikasten ari da. Raparen eszenan lekua hartzen, idatzitako letrak
ahotsezko mezu bihurtzen, eta askoz gehiago.
Azaroak 29, 2020

Eta rapa sortzetik oholtza hartzera
heldu zinen…
Gurpil zoro bat izan zen. Ni motibatu
nintzen, lagunek animatu ninduten,
ni gehiago motibatu nintzen… Gero
eta rap gehiago entzuten hasi nintzen.
Egun osoa pasa nezakeen rapeatzen, literalki. Bat batean hip-hoparekin topera nengoen. Batxilergoan kultur astea
antolatzen da, eta urte hartan nire lana
jendaurrean aurkeztea erabaki nuen.
Handik gutxira orduan aurkeztutakoari beste buelta bat eman eta Hazia kantua sortu nuen. Eta kantuaren bideoklipa sortu genuen Enbor taldekoekin
batera, Halabedi-ren laguntzarekin.
Oso azkar pasa zen dena. Lauso gogoratzen dut, baina prozesu oso polita izan da. Ez soilik raparen muduan
murgiltzeko prozesu bat. Gauza asko
ikasi ditut bidetxo honetan.

Bakarkako ibilbidea da?
Ez da ibilbide indibiduala. Bideoklipa bera, esaterako, talde lana da. Enbor taldea, hasiera batean bideoklipari
forma emateko sortu zen emakume
arrazializatuen taldea da, baina espontaneoki sortu zenak ibilbide luzeagoa
izan du, eta oraindik martxan dago,
gure arrazializazioei buruzko gogoeta
espazio zein zaintza espazio gisa. Bestalde, nik abesti hori atera nuenean,
Haizea Alonsok atera berri zuen berea
(Nire Bala, 2019ko abenduan). Eta nik
ez nuen sekulako harremana berarekin, baina ezagutzen nuen, eta egun
batean topo egin genuen eta hitz egin
genuen modu kolektiboan kontzertuak emateaz, besteak beste.
Oso gogorra da betidanik mutilena
izan den eszena batean sartzea. Nik
ikusten nuen nire burua, emakumea,
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arrazializatua, gaztea, mutilen espazio
erabat txuri batean, eta pentsatzen nuen:
“Nora noa?”. Eta Haizea ere emakumea
eta gaztea zen, eta ikusi genuen izan gintezkeela bestarekiko berme moduko bat.
Eta egia esan piloa lagundu dit.

Euskaraz kantatzeak zer zentzu du
zuretzat? Badu zentzu politiko bat?
Berez euskara ez da nire ama hizkuntza.
Nire gurasoekin eta betiko lagunekin
erdaraz hitz egiten dut. Nire eskualdean
gehienbat erdara entzuten da, eta nik
erdaraz amesten dut. Euskaraz egitea
Ningra da zure izen artistikoa.
nire hautua izan da. Zentzu politikoa du,
Nondik nora aukeratu zenuen?
noski. Argi dago Euskal Herria zapaldua
Ning nire izena da. Gero gehitu nion -ra
izan dela urte askotan zehar, euskara dehori. Ez rap hitzetik datorrelako –jende
bekatua izan dela, euskaraz hitz egiten
askok esan dit, eta ez–, baizik eta fonedugunoi gaizki begiratu izan zaigula eta
tikoki eta estetikoki politagoa iruditzen
begiratzen zaigula oraindik ere. Orduan,
zitzaidalako horrela. Kontua da nik bi
iruditzen zait euskara erabiltze hutsa
izen ditudala, bata nire gurasoek jarri
erresistentzia ekintza bat dela. Euskazidatena, Uxue, eta bestea Ning, Txinatik
rak ez dauka merezi duen eszena, eta
txiki-txikitatik daukadana. Eta beti egon
nik nire bultzadatxoa eman nahi nion.
naiz etengabeko talka batean izen honeHorregatik, sortzen hastean, ez nuen zakiko, txinatarragoa egiten nauelako. Jenlantzarik izan.
deak nitaz barre egin izan du, baztertu
Gainera, hitz egiterako orduan eroizan naute … eta, beraz, beti kendu nahi
soago sentitzen naiz gaztelaniaz –jarioizan diot nire buruari txinatar kutsu hori.
tasun handiagoa daukadalako eta kaleEta izen artistiko gisa izen hau aukerako erregistroan moldatzen naizelako–,
tzea ahalduntzeko modu bat da niretzat;
baina, aldi berean, idazterako orduan
esateko “begira, hau da nire izena, nire
iruditzen zait hobeto idazten dudala
pertsonaren parte da, eta desberdin egieuskaraz. Azken batean, eskolan eusten nauenak ez du ezer txarrik. Ez daukat
karaz ikasi dut, euskaraz irakurri eta
zertan mespretxurik jasan”. Eta kito.
idatzi izan dut. Gero hor zegoen ikasgai
bat, gaztelania, baina salbuespena zen.
Diskografiken logika eta
Erraztasun horrek ere lagundu
entretenimenduaren
zidan, nik uste, erabakia harsistema kritikatzen duzu
tzerakoan. Euskara eskolaJendeak nitaz barre
zure hitzetan. Nolako
ko hizkuntzarekin lotzen
egin izan du... beti kendu da, eta erdara kalearekin,
hip-hopa amesten
duzu zuk?
nahi izan diot nire buruari eta hip-hopa euskaraz
Entretenimendu kultura
egitea horri buelta ematxinatar kutsu hori, eta
batean bizi gara, itsututea ere bada. Euskara
izen artistiko gisa izen hau
ta mantentzen gaituzkalera itzultzea.
te, kritikotasunik gabe, aukeratzea ahalduntzeko
izaera propiorik gabe... modu bat da niretzat” Nola ikusten duzu
Kapitalak entretenimendu
euskal rap eszena
makinak bultzatzen ditu eta
generoari dagokionez?
etengabeko produkzioan behar ditu.
Azken aldian emakume
Oso zaila da erabateko haustura bat sorerreferenteak ezagunak egin dira…
tzea sistema horrekiko. Kapitalismoan
Emakumeak oholtza hartzen ari dira
inporta duen bakarra truke-balioa da,
ala ispilatze fenomenoa da?
eta horrekiko menpekotasunak eramaZorionez, nik uste Euskal Herriko rapa
ten zaitu musika produzitzeko diskograurruti dagoela Red Bullek patrozinatufikekin elkartu nahi izatera. Baina, nik
tako oilar-jokoen edo rap mainstream-auste testuinguru honetan sustatu beharren kutsu zapaltzailetik. Baina, euskal
ko genukeen kultura, nik amesten dudan
hip-hoparen baitan ere badago zer bokultura –ez soilik hip-hopa–, entretenirrokatu. Adibidez, Euskal Herrian eusmenduan oinarritzen ez dena dela, kritikaraz ekoizten den rap oso gutxi dago,
kotasuna bultzatzen duena eta hausnaremakume eta gizon raperoen arteko
ketarako gogoa pizten duena. Zaila da,
alde kuantitatiboa oso nabaria da, ia ez
baina posible da kalitatezko proiektuak
dago emakume arrazializaturik... Hemen
ateratzea enpresa logikan sartu gabe,
ere aldatu beharreko gauza asko dago,
autogestioaren bidez. Hazia bideoklipa
eta hor egotea dagokigu.
egin genuenean hori nire begiz ikusi ahal
Nik, esaterako, ez dut ia erreferente
izan nuen. Autogestionatua eta kalitatezemakumerik izan. Aneguria eta La basu.
koa da. Zaila da, baina egin liteke.
Bi. Zorionez gero eta emakume gehia-

rapa,
eraldaketarako
“Beti pentsatu izan dut gizartea
aldatu beharra dagoela. Txikitatik. Eta gizartearen produktu garen heinean geure erantzukizuna
ere badugula. Nik sinesten dut
indibidualki eta, batez ere, kolektiboki dugun eraldaketarako gaitasunean. Eta hip-hopa deskubritu nuenean iruditu zitzaidan oso
bide eraginkorra nire mezuak zabaltzeko. Hip-hopak berak duen
filosofiagatik, musikak berez duen
dimentsioagatik eta iristeko gaitasunagatik. Aldi berean, tristea ere
bada jendeari mezu batzuk iristea
soilik erritmo batekin eskaintzen
badizkiozu. Ez diot musikarion lanari baliorik kentzen, beharrezkoa
da musika kontzientziak astintzeko. Baina, uste dut benetako borroka kaleetan dagoela”.
gok lortzen dugu kemena mikroa hartzeko, baina iruditzen zait emakumeak
mikroa hartzen ari direnaren ideia hori
ameskeria hutsa dela. Uste dut emakume batek, edo normalean oholtza okupatzen ez duen pertsona batek mikroa
hartzen duenean, bat-batean ikusgarritasun handia ematen zaiola, boom bat
gertatzen dela, eta badirudi emakume
bat egon beharrean mila emakume daudela. Baina ez, emakume bakarra dago.

Zure lehenengo kantuan buelta
ematen diozu ustez pentsaera
aurrerakoia eta antiarrazista duen
jende politizatuari.
Bere burua antiarrazistatzat duen eta
gero jarrera arrazistak dituen jende asko
dago. Gehiengoa. Erraza da arrazakeria
kritikatzea, orokorrean, baina ez gara
konturatzen gure egunerokotasuneko
ekintza txiki horiek balio izugarria dutela, eta horietxek direla sistema arrazista
elikatzen dutenak. Uste dugu politizatuak izateagatik gure prozesua amaituta
dagoela, baina deseraikuntza prozesua
ez da inoiz amaitzen. Abesti horretan
egur pixka bat eman nahi nion, hain zuAzaroak 29, 2020
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zen, jende politizatuari, eztabaida sortu,
eta hainbat gai mahai gainean jarri.

Tartean kultur apropiazioa,
feminismo txuri hegemonikoa...
Duela gutxira arte ez naiz kontziente
izan kontu horiez. Arrazakeriaren gaia
nire bizitzan duela oso gutxi sartu zen.
Baina hausnartzen hasi naizenetik nabaritzen dut dibertsitatearen postureoa.
Mahai-inguru batera gonbidatzen naute,
edo kartel feminista bat ikusten dut non
emakume mota asko dauden, eta gero
mahai-inguruan edo topaketan emakume txuriak baino ez daude. Ez naiz deseroso sentitzen gaur egun mugimendu
feministak duen diskurtso antiarrazistarekin. Izorratzen nau diskurtso teoriko
horrek ez izatea itzulpen praktiko bat.
Dekolonialismoa, blablabla bai, baina,
gero, etortzen da emakume arrazializatu
bat jardunaldi batzuetara, esaten dizkigu lau-bost egia eta ahozabalik gelditzen
gara. Eta normala da hasierako izualdia,
baina harridura horren aurrean nola kokatu asmatu behar da, eta autokritika
ere ez dago gaizki.
Testuinguru horretan, oholtzara igo
eta mikroa hartzea, bideoklip bat
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sareratzea… Erraza izan da?
Kristoren buru-janak izan nituen hasieran. Eszena guztia mutilena izanda,
nire burua erreferente horiekiko konparatzen nuen, eta pentsatzen nuen “ez
naiz ailegatuko inora; ez dut inoiz izango
haiek daukaten maila”. Nik uste ematen
duela super ahaldunduta nagoela, oholtzan jarrera bat hartzen dudalako, eta indarra adierazi. Nire mezuarekin bat egiten duen jarrera daukat oholtzan. Baina
momentu askotan ez naiz ahaldunduta
sentitu. Egia esan, gaizki ere pasa dut.
Ez publikotasunera salto egitean bakarrik, baita lehenago ere. Zalantza asko
neuzkan. Diskurtsoa badakigu, badakigu
ahaldundu behar dugula, baina ez da batere erraza.
Orain, hau dena bizi izan eta gero,
sentitzen dut ahalduntze prozesu bat
izan dela. Haizea nire alboan edukitzea
bultzada ikaragarria izan da aurrera egiteko. Oholtzak berak ere ahalduntzen
zaitu, nahitaez. Eta gehienbat zure inguruak. Zeren oholtza horretatik jaistean
askotan buruari itzulika aritzen naiz,
oso gaizki pasatzera heltzeraino, eta hor
heldulekuak ez dira asko. Lagunak, familia... Eta nire kasuan, sinestea gauzak borrokatu behar direla eta eraldaketarako

ahalmena daukagula; momentu txarrak
eta onak egongo direla, baina, merezi
izango duela. Ahalduntzea prozesu oso
gora-beheratsua da.

Duela gutxi irakurri dut elkarrizketa
batean gaur egungo gazteek ez
dakizuela militantzia zer den…
Hori non irakurri duzu? Zelako amorrua, aizu. Ez da egia. Ze heldu boteretik esaten den hori, ezta? Gainera nik
uste komentario horiek ez dutela laguntzen. Esaldi horrek gazteak uxatzen
dituela esaldi hori bera esan duenaren
helburuetatik. Beraz, estrategikoki ere
txarra iruditzen zait. Eta gainera ez da
egia. Bakoitzak testuinguru ezberdina
bizi du eta oraingo testuinguruak ematen dizkigu erraztasunak eta oztopoak.
Eta, beharbada, ditugun erraztasunek
eramaten gaituzte bizitzaren aurrean
jarrera jakin bat hartzera. Baina, jarrera
horretatik ere aldatu daitezke gauzak.
Igual haientzat ez gara ezer egiten ari.
Ez du ezertarako balio abesti bat kaleratzeak. Garaiak aldatzen direla gauza
jakina da, baina badirudi esan beharra
dagoela. Orain ditugunak borrokatzeko
modu eta tresna ezberdinak dira. Garaian garaikoa.
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Trumpen osteko
ekonomia globala

T

rumpek irabazi izan balu, II. Mundu
Gerraren ondorengo nazioarteko
ekonomi sisteman aldaketa sakona
ekarriko zukeen zalantzarik gabe, seguruenez berau suntsitzera iristeraino.
Trumpen muturreko aldebakartasunak,
merkataritza ekimen kaotikoek, nazioarteko lankidetzak eta, oro har, jokabide multilateralaren errefusak gaurdaino globalizazioa itxuratu duten arauak
eta instituzioak lurperatuko lituzkete
beste lau urtez boterea eskuratuz gero.
Ostera, Bidenen garaipenak lehengo
sistema globalaren berrezarpena ekarriko al du? Erantzuna ez da begi bistakoa.
Trumpek sortutako nazioarteko anabasa gelditzeko arazorik ez da izango,
ez AEBetan ezta nazioarteko eremuan
ere. Baina, datorrena lehengo sistema
globalaren berrezarpena baino gehiago
berreraikuntza izan beharko da inondik
ere. Izan ere globalizazio neoliberalaren ajea bizi izan dugu azken hamarkadan dagoeneko eta, gainera, pandemiak
errealitate eta behar eraberrituak ikustarazi ditu.
Nolanahi ere, sistema aldeaniztunaren kontrako oldea geldotuko den arren,
eredu berriaren oinarrian lehengo gobernantza hierarkikoa eta elite ekonomikoen meneko jokabideak ez dira
ahituko. Baina, hegemoniak zein elite
ekonomikoak aldatzen ari dira, errealitate soziala eta ekonomikoa ere oso
bestelakoa da eta horrek behar berriak

Bidenen garaipenak
lehengo sistema
globalaren
berrezarpena ekarriko
al du? Erantzuna
ez da begi bistakoa

ekarriko ditu nazioarteko ekonomi sistemaren berritxuraketan.
Nazioarteko eraikuntza berri horretan aurreikusten diren lehentasunen artean behar komunetara bideratutako
sistema izatea da ardatzetako bat. Klima
egonkorra edo biodibertsitatea bezalako ondasun publiko globalen babesa ez
ziren aurreikusi II. Mundu Gerra osteko
nazioarteko ekonomi ordenuan. 2015
urteko Pariseko klima akordioari atxikitzeko Bidenen asmoa lagungarria da
baina ez da berez nahikoa izango, akordioaren mugak zein lehendakari berriak
dituen lotura ekonomikoak kontuan
hartuta.
Bigarren lehentasuna ekonomi sistema globalaren askotariko polaritatea
onartzea da. Beraz, hortik eratorritako
gatazkak konpontzeko mekanismoak
indarrean jartzea ere ardatz nagusia da
testuinguru globalean. II. Mundu Gerraren osteko sistema bipolarretik urrun

Mikel Zurbano
Ekonomialaria

gaude. AEBen eta Txinaren arteko
lehiak nazioarteko harremanak itxuratzen jarraituko du. Baina gerra hotzaren analogia ez da balekoa gaur egungo
errealitatea ezaugarritzeko. Orduko bi
ekonomi potentzien arteko harreman
ekonomikoak hutsaren hurrengoak ziren, sistema bikoitzeko mundua zen.
Gaur egun AEBen eta Txinaren arteko
lotura eta harreman ekonomikoak oso
indartsuak dira merkataritza, finantza
zein produkzio arloetan eta globalizatutako sistema bakarreko indar nagusiak
dira. Konparaketa egitekotan egokiagoa
litzateke 1914 urteko Mundu Gerraren
aurreko Britainia Handia eta Alemaniaren arteko lehia indartsua aintzat hartzea lehen globalizazioaren aroan. Horrenbestez, ezusteko ondorioak saiheste
aldera gaur egungo sistema globalean
instituzio multilateral indartsuak eta demokratikoak ezinbestekoak dira.
Hirugarren lehentasuna sistema ekonomiko globala langile eta herritarrentzat babeserako esparru gisa antolatzea
da. Globalizazio neoliberalak sortutako
desberdintasunak nazioarteko ekonomi
sistemarekiko herritarren mesfidantza
eta atxikimendu eza ekarri du. Bestelako
erakundeak eta gobernantza behar dira
nazioarteko ekonomi sistema bidezkoagoa eta egonkorra izango bada. Nekez
aurreikus liteke Bidenen gobernuan berreraikuntzarako hiru ardatz hauek garatzeko grina.
Azaroak 29, 2020
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Azaroak 2

Katixa
Dolhare-Zaldunbide
literatur zalea
ANTTON OLARIAGA

2

020ko azaroaren 2an, gure haurrak itzultzekoak ziren eskolara,
oporralditik landa. Goiz hartan,
egitarau berezia apailatua zien Frantziako Hezkuntza Nazionalak: errientsek eta errientek irakatsi diete, hiru
orduko tartean, batetik haurrek beren
osasuna babesteko – eta beren aitamen
eta aitatxi-amatxiena ere bai – aurpegia
maskarekin tapatu beharko dutela, eta
bestetik adierazpen askatasunaz goza
dezaketela Frantzia herrian. Hain zuzen
ere, Frantziako Gobernuak eskolan maskarak inposatu dizkie 6 urtez goitiko
haur guztiei, COVID-19 kutsatze abiadura arrastatzeko estakuruarekin, azaroaren 2tik goiti. Eta azaroaren 2ko data
hautatu du ere Conflans-Sainte Honorine, Paris inguruko hirian basaki erail
duten Samuel Paty irakaslea omenarazteko: irakasleek “atentatu terrorista”
gisa aurkeztu izan behar diete gertakaria haurrei, esplikatuz historiako irakasle hori hil dela klasean adierazpen
askatasunaz hitz egin zuelako.
Aipa dezagun lehenik lehen manua.
Nork sinets dezake 6 urtetan osasuntsu
dela musukoa bisaia gainean ezartzea,
zortzi orduz egunean, eta nork pentsatzen ahal du hain gaizki tratatu haurrek
Azaroak 29, 2020

gogoa izanen dutela ikasteko eta handitzeko? Haurrak nahaskeria giroan haziz,
tratu txarrak jasanaraziz, nola sustatu
haien baitan zohitzeko nahia?
Ea orain bigarren manua. Samuel
Paty irakaslearen hiltzailea txetxeniarra
zen –ez arabiarra, anitzek erran bezala–,
ez zuen lotura hertsirik talde terrorista
batekin, konplize guti zituen. Bere jestua izugarria izan arren, ez da erlijioak
bultzatua izan, baina miseriak. Hamarkadak badira Frantziako hiri handietan miseria soziala, ekonomikoa, psikologikoa eta kulturala errotu dela. Ongi
ezagun da gune horietan gertatu itsuskeriak errekuperatzen dituztela agintariek herrian beldurra eta frantses nazionalismoa sustatzeko. Kasu honetan ere,
ikastetxe guztietan inposatuz martiri
errepublikanoaren omenaldi publikoa,
gorroto eta arrazakeriaren garrak ditu
elikatu gobernuak, erresumaren zoko
guztietan.
Ez da psikologo handia izan behar
ohartzeko zein kaltegarria den 6 urteko haurrek bi irakaspen horiek une berean jasotzea. Nolako saltsa egin ote da
beren buruan? Ahoa estaltzen badut,
libre izanen naiz. Mintzo banaiz, lanjerosa izanen naiz besteendako. Gizarteak

osasuntsu segitzeko, haur gisa isildu
behar dut. Edo bestela: helduen munduan onartua izateko, ene burua gaizki
tratatzen ikasi behar dut. Katixima errepublikanoaren arabera, haurren adierazpen askatasuna da isilik egotea, eta
helduena da laizismoaren propaganda
egitea.
Ikasle maskaratuak irudikatuz klasean, irakaslearen prediku errepublikazalea jasan beharrez, Marjane Satrapiren Persèpolis liburu autobiografikoaren
irudi bat zait gogora heldu: Errepublika
islamista instalatu berria da, eta eskolako neskatxa guziak ikusten dira burua
oihalarekin estalirik, bihotza eskuz jotzen martirien omenez. “Ados nintzen
amarekin. Nik ere bizitzari baizik ez
nuen pentsatu nahi. Baina ez zen beti
erraz: eskolan, egunean bietan lerrokatzen gintuzten gerla biktimen galtzea
negartzeko”, dio narratzaileak.
Klima aldaketak, eritasunak eta krisia sozioekonomiak eragin kezka larrien
unean, herrialde aberatsetako gizarteok
sakrifikatzen dugu gure haurren bizi
poza eta inozentzia, gure gazteen hezkuntza, xaharren osasun fisiko zein morala salbatu gabe, eta askatasun murrizketa harrigarriak onartuz. Noiz arte?
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Lerroburuak
Beñat Muguruza
Aseginolaza
Irakasle eta
ikertzailea

B

ingen Zupiriak elipsi bidez adierazi zigun norantz dauden lerratuta euskarazko hedabideak, eta
denok ulertu genion, xehetasun gehiagoren beharrik gabe. Despistatu-plantak
egin zituen baten batek, baina gutxi izan
dira, zorionez. Bada, hemen lerro deituko diogu espazio politiko-ideologiko
horri. Lerroa nolabait deskribatzekotan,
ezkertiar eta abertzaleen ohiko eremua
baino zabalxeagoa litzateke, gutxitan
festa kromatiko bat.
Presaka egin behar izan zuen ospa
Zupiriak mahai-ingurutik, lehergailua
jaurti eta berehala, eta ezin izan zioten
esandakoaren gainean konturik eskatu.
Baina tira, esan zuena esan zuen, eta gutxi-asko denok gaude ados; askok erantzun diote haserre sare sozialetan-eta,
gehienek arrazoiarekin, segur aski, baina inor gutxik kendu dio arrazoia.
Eta ia inork ez dionez arrazoirik kendu ez naiz ni hasiko orain, jendeak pasadizo hau erdi ahaztuta duenean. Bat
nator diagnostikoarekin, eta arazo potoloa iruditzen zait, gelako elefante potolo
ugarietako bat. A, eta Zupiriari arrazoia
ematen hasita: data zehatz bat seinalatu zuen hark, Zaldibarko istripuari eta
horrek ekarri zuen soka luzeari erreferentzia eginez, lerroko hedabideak
gaizki portatu zirela eta. Zaila da oroko-

rrean hitz egitea, baina irudipena izan
nuen, noiz eta aurtengo udal-hauteskundeen biharamunean, nik segitzen
ditudan lerroko hedabide nazionalek ospatu egin zituztela EH Bilduren emaitza
onak Zaldibarren eta inguruko herrietan –barkatuko didate lerroburuak oso
era makurrean interpretatu banituen–.
Bestela esanda, beste alderdi batzuen
ardurapean gertatutako tragediaren ondorengo haserrea eta min izugarria kapitalizatzea lortu zuela alderdi batek.
Eta lerratuegia baino, itsusia iruditu zitzaidan hori. Eta lerrotik ari naiz idazten
ni ere, edo hala uste dut.
Presaka egin behar izan zuen ospa
Zupiriak mahai-ingurutik, baina bestela
agian gustura galde zekizkiokeen hainbat kontu; esaterako, distantzia eta deserosotasun ideologikoez aparte, prest
egongo ote liratekeen lerrotik kanpoko
kazetari saldoak euskaraz idazte hutsagatik haien burua bazterrean kokatzeko,
askotan merezi baino aitortza urriagoa
jasotzeko, beti “euskal” etiketaren pean
irakurriak izateko, nola dirulaguntza
publikoak hala herritarren sostengua
erregutzen aritzeko. Bestela esanda, tentatuta ikusten ote dituen hedabide sasi-elebidunetako kazetariak jauzi hori
egiteko, eta ea ideien arrakalak soilik
eginarazten dien atzera.

Prakak
Leire Narbaiza
Arizmendi
irakaslea

0harra: 2.708 alean, Castillo Suárezen
Galdutako ohiturez izeneko artikuluan,
berea ez zen testua argitaratu genuen.
Zuzena webgunean dago eskuragai.

E

mozioz ikusi dut nerabeak eskolara
joaten gona jantzita, Mikel izeneko
gaztetxoari elkartasuna agertzeko.
Eurengandik irten zen ekintza xumea
eta ikusgarria. Gonaren aldarria baino
gehiago, edozer janzteko askatasuna aireratu nahi zuten, bernak airean lagata.
Andrazkoek prakak jartzeko eskubidearen alde egin zuten borroka etorri
zitzaidan niri burura. Prakak askatasuna
zirelako, ezinbesteko gonaren esklabotzatik libre. Borroka hori latza izan zen,
ausartzen zirenei marimutil edota maribandera deitzen zietelako: nahikoa ema-

kume ez zirela, edo prostituta. Betikoa.
Ondotxo zekiten zentsoreek prakek
marderaren oztopoak kentzen zituztela
libreago mugitzeko, noranahi iristeko.
Inguruan baditut andreak ia amama
izanda erantzi dutena gona lehenengoz,
errehabilitaziora joateko txandala jantzi dutelako, adibidez. Edo alabek negu
gorrirako erosi prakak, apropos, galtzak
―pantiak, barkatu polisemia― gehi gona
binomioaren desabantailak erakusteko.
Ezagutzen ditut emakumeak, oraindik,
pijamaren prakak baino jantzi ez dituztenak.
Azaroak 29, 2020
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Min hori
AMANCAY GAZTAÑAGA
AKTORE ETA ZUZENDARIA

B

este behin gertatu zait.
Ez dakit zenbatgarrena den,
baina azken aldian, gehiagotan
gertatzen zaidala esango nuke… Agian,
ohitura bilakatu da. Joder! ez nuke
“hori” ohitura bilakatzerik nahi…
Ohitura, aztura: zerbait maiz gertatzen denean, gorputzak ikasten duen
memoria.
Gorputzaren memoria. Nire gorputzaren memoria min horretan… Joder! ez nuke “hori” ohitura bihurtzerik
nahi… Baina kontua da berriz gertatu
zaidala eta azken aldian maiztasunez
itzultzen dela, hori/nekea, nire bizitzara.
E s a n z e n e z a ke te : “ N o r m a l a d a
Amancay, bizitzen ari garen egoeraren
parte da, koronabirusaren garaian, sortzaile orok ordaindu behar duen peajea”. Baina ez da hori. Horrek ere nekatzen nau noski eta asko idatz nezake
gure egoeraz; gu, langile ez kontsideratzeaz, eskubiderik ez izateaz, kultura
politika baten faltaz. Baina hau beste
neke bat da. Hau neke konkretu bat da.
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Nire nekea ezin da
kexatu. Nola kexatu
geroz eta feministagoa
den euskal
kulturgintza batean.
Zergatik, nondik,
nori kexatu nakioke

Izen abizenak ditu nire nekeak. Izen
maskulinoak, gizon izenak. Asko. Sistemak legitimatzen du nire nekea. Sortzaile bezala bizi dut eta azken aldian
sortzaile bezala pairatzen dut.
Nire nekea singularra da, nire deitzen baitiot baina gure baita. Nire nekea ezin da kexatu. Nola kexatu geroz
eta feministagoa den euskal kulturgintza batean. Zergatik, nondik, nori kexatu nakioke. Gustura egon beharko

nuke eta ez nekatuta. Nire “kolegek”
babesten naute (ume bat izango banintz bezala). Tokia egiten didate (toki
hori nirea ere izango ez balitz bezala).
Nekatzen naute zuen erak, normak,
moduak, abileziak. Nekatzen nau, zuen
akzio guztiak legitimatuak daudela
sentitzeak, txalotuak. Nekatzen nau
akzio horien aurrean isilik egon beharrak. Nekatzen nau itsaso maskulino
horretan mantentzeko ebaki behar izan
dudanaz jabetzeak. Nekatzen nau nire
era, beste era hori, egiteko beste modu
hori birmoldatzeko, egin behar ditudan
akrobaziak.
Sortzaile akrobata naiz, airean, maskulinoaren trapezioan zintzilik. Ni ere
akrobata naiz, esango didazu gizon.
Kulturara dedikatzen den edozein da
akrobata. Ezberdintasun bat dago, ordea, zure eta nire artean.
Trapezio honen forma zuk erabaki
duzu, zuk aukeratu duzu ze kolore, pisu
eta alturatan dagoen. Eta ni nekatu egin
naiz. Eta azken aldian, gehiagotan nekatzen naiz.
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Abenduak 3

Euskararen
Nazioarteko
Eguna

Euskara omentzeko eguna,

eta urte osoa

euskaraz gozatzeko
EUSKARA ETA HEZKUNTZA SAILA
bilbaoeuskaraz.bilbao.eus
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ARGIA 2020 AMAIERAN

Hilik baikaude,
bizirik gaudela
ez badugu
oihukatzen
Urte gogorra izan da ARGIA egiten dugunontzat
ere. Historiaren gurpila azkartzen sentitu dugu
eta lurralde ezezagunera garamatzan fenomeno
erraldoi hau periodistikoki jorratzen galtza bete lan
izan dugu. Hala ere, ezin dugu ahaztu kazetaritza
independentea egiteko aukera badugu, hori denon
artean ARGIA ekonomikoki bideragarri egiten
asmatzen dugulako dela. Erreportaje honetan,
gardentasun ariketa gisa, ARGIA pandemia eta krisi
urte honen amaierara nola heldu den azaldu nahi
diogu hainbeste ematen digun komunitateari,
baita aurrera begira zer planteatzen dugun ere.

F

LANDER ARBELAITZ MITXELENA

ormatua aldatuta dator 55. Durangoko Azoka eta ez da erakusmahairik egongo. Urriaren
8a da eta Gerediaga Elkartearen erabakiaren berri irakur
daiteke gure webgunean. Urtez urte ARGIAren erakusleihora fidel
hurbiltzen diren komunitateko lagunak
agurtu, elkar ezagutu, solastu, eskertu eta azken batean, aurrez aurrekoak
dakarren energiarik gabe ere utziko
gaitu 2020 honek, beste gauza askoren
artean. Pena da, egia esan.
Durangoko albisteak, baina, badu
euskal kulturan dabilen jendea kezkatu duen beste alderdi pragmatikoago
bat ere. Euskal Herriko proiektu askorentzat urteko salmenta gune gaAzaroak 29, 2020

rrantzitsuena da Durangoko plaza eta
Gerediaga Elkarteak webgune baten
bidez erosketak bideratuko dituela iragarri arren, ziurgabetasuna da nagusi
eragileen artean, inork ez baitaki nola
erantzungo duen azokara joan ohi den
herritarrak, lehen aldia izaki halako
planteamendua egiten dela. Zaila dirudi aurreko urteetako joerak mantentzea eta hobe gerra ekonomiarako
prestatzea.
Panorama ikusita, ARGIAko lantaldea ez dago besoak gurutzatuta geratzeko, eta urte amaierari propio eusteko lantalde berezi bat osatzea erabaki
dute. Aurreko urteetan Durangon eskuratu zen babes ekonomikoa beste bide
batzuetatik lortzea ezinezkoa izango

dela jakin arren, borrokatzeko grina
gailentzen da.

Salmenta guneen garrantzia

Lantalde horren lan nagusia, Gabonetako oparietarako ARGIAren produktuak erosteak ekintza militantetik asko
duela azaltzea da. Liburuak, egutegiak,
agendak, jantziak, poltsak eta beste
aurkituko du opari bila dabilenak –27.
orriko koadroan informazio gehiago
produktuei buruz–. Arrakasta berezia izaten ari da Jakoba Errekondoren
Etxerako Landareak liburu ederra, hilabetean 2.500 ale saldu ondoren, bigarren edizioa prest duena.
Bestetik, Durangoko Azokaren webgune berezian aurkituko ditu herrita-
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rrak gure produktu guztiak; eta aldi
berean, ARGIAren online denda edo
Azoka (azoka.argia.eus) berritu dugu,
webgunea txukunagoa izateaz gain, antolaketa sinplifikatu eta mugikorretako
nabigazioa hobetuz. Azken aldian arrakasta handia duen Instagram plataformaren bidezko salmentak bideratzeko
prestatu da lantaldea.
Azkenik, salmenta leku fisikoei dagokionez, merkataritza txikiaren aldeko
apustu politikoa berresten du ARGIAk.
Herrien bizitzarako eta burujabetzarako ezinbestekoak diren dendariei panorama nola ari zaien belzten ikusita,
alfonbra gorria jarri dieten multinazionalen oldarraldiaren aurrean, Herrian
erosi kanpaina abiatuko du ARGIAk, gabonak amaitu arte gutxienez. Auzo eta
herrietako saltokiak denon artean de-

fendatu eta eutsi behar ditugula modu
irekian aldarrikatzea izango da xedea.
Aldarrikapen hau erabat loturik
dago azken urteetan lantzen ari garen
bide batekin: ARGIAren banaketa sare
propioa. Gutxitan hitz egiten bada ere
informazioaren katebegi honi buruz,
informazio burujabetzarekin lotura
zuzena duen gaia da, informazioa sortzen dugunetik herritarrengana heltzen den bitarteko prozesuaren parte
delako. ARGIAn sartzen den langileak
prozesuaren katearen kontrola eskuratzea estrategikoa dela jasoko du etxeko
beteranoen eskutik. Logika honetatik
ulertzen da aurreko hamarkadetan aldizkariaren inguruan antolatu diren
Antza inprenta, Adur software eta Iametza komunikazio enpresak, edo berrikiago, bizikleta bidez eta langileen

duintasuna errespetatuz aldizkarien
banaketa egiteko Eraman kooperatibarekin abiatu dugun zerbitzua.
Gaur egun gure produktuak aurki
daitezke Euskal Herriko ehunka kiosko, liburu-denda, papertegi, jostailu
denda, denda ekologiko, nekazarien
kooperatiba, pentsu denda, loradenda
edo belar dendetan. Euskal Herrian bizitzeko eskubidea eta paperak ongi merezi dituzten Bilboko kale-saltzaileekin
ere elkarlan eskeman ari gara lanean
duela bi urtetik, Mikel Garciaren erreportaje baten hariari tiraka abitutako
harremanean.
ARGIAko produktuak saltzeko dendak identifikatzen laguntza eskatzera
gatoz. Zure auzo edo herrian gustuko
duzun denda horretan gure materialek
kabida dutela uste baduzu eta dendaAzaroak 29, 2020
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DANI BLANCO

ARGIAn bilerak kalean
egiten hasi da lantaldea,
aurrez aurreko harremanak
erraztu asmoz, baina
osasun neurriak lehen
lerroan jarriz.

riari edo guri esaten badiguzu –679 81
73 54 edo okorta@argia.eus–, berarekin harremanetan jarri, diru kontuak
adostu eta ziztu bizian bidaliko diogu
materiala.
Ezin dugu onartu COVID-19 izurritearen irabazle nagusia Amazon izatea, tokiko ekonomiaren eta langileen
eskubideen bizkar. Pello Zubiriaren
irakurle fidelek 2013an dagoeneko irakurria zuten enpresa honen jukutriari
buruz, ondorengo izenburua zeraman
erreportajean: Amazonen kazetari gazteak aurkitu zuen usina orwelldarra.
Aurreko astean informatu dugu Bizi!
-ko militanteek Baionan salatu dutela
multinazional honek bultzatzen ditue-
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la prekarietatea, munduaren alde batetik bestera produktuak garraio kutsagarriak baliatuz eramatea eta tokiko
saltegi txikiak suntsitzea, gehiegizko
kontsumoa bultzatzearekin batera.
Argi esan nahi dugu: ARGIA ez dago
Amazonen, edo ez egotea erabaki du.
Gure sorpresarako ARGIAren produktuak bertan eskaintzen dituztenekin
harremanetan jarri gara ken ditzaten,
eta erakundeetatik eta gizartetik neurriak hartu behar direla ikusten dugu,
milaka komertzioren gainetik urakan
bat bezala pasatzea nahi ez badugu
behintzat. Are gehiago, gurean banaketa zentro bat antolatuko duela iragarri
berri duten honetan.

Hitzaldi zikloa
Etxean ordu asko igarotzen ditugula eta internet bidez ikus-entzunezko
produktu dotoreak egiteko moduan
gaudela ikusita, hitzaldi zikloa antolatu du ARGIAk, bere agenda propioaren
araberako gogoetak sustatu asmoz.
Euskaratik posible delako komunitatea beste balio, beste ikuspegi eta beste jarrera batzuekin eraikitzea, orain
hilabete batzuk ARGIAko kide egin berri zen Donostiako Beñatek adierazi
zigun bezala. “Are gehiago, hori delako
herri hau etorkizunean euskaraz bizi
dadin dagoen modu bakarra”, borobiltzen zuen berak.
Astean hiru solasaldi sareratuko
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ditugu, astelehen, asteazken eta ostiraletan. Gaiak, oso anitzak: bioaniztasunaren galera, Inor Ez Da Ilegala
proiektua, ekonomia sozial eraldatzailea, etxebizitza eredu berriak, informazio burujabetza, landareen zaintza,
agroekologia... Egitarau osoa 41. orriko
Komunitate orrian daukazue.
Eta hitzaldi zikloa prestatzeak ekarri du ARGIAk bere egoitzan telebista
plato bat izatea aurrerantzean. Egun
batetik bestera, pintura granatea eskuratu, bilera zabalak egiteko erabiltzen
zen gelako pareta bat margotu, bigarren eskuko besaulki polit bat erosi,
argiztapena eta dekorazioa antolatu,
eta horratx solasaldi eta elkarrizketak
grabatzeko estudioa. 100 asteren ostean Beranduegi web telebista egiteari
utzi zitzaionetik ez da Lasarte-Oriako
egoitzan telebistarako platorik izan,
eta aurrera begira helburua izango da
honi zukua ateratzea, Eneritz Arzallusen gidaritzapean.

Edozein iturritatik
edaten duzu?
Urte amaieraren errepasoak ezinbestean garamatza harpidetzez hitz egitera. Edozein proiektu bultza duenak
badaki zein zaila den dirua jartzeko
prest dagoen jendea lortzea. ARGIAk
bere historiako 101 urteetan gorabehera handiak bizi izan ditu, eta horrek
are eta balore gehiago ematen dio azken urteetan izandako emaitzei. Zenbat
Gara? prozesuaren amaierara heltzen
ari gara, zenbat pertsonako komunitatea osatzen dugun jakin asmo duen
lanketa. Jarraian harpidetza edo komunitateaz titular batzuk, joerak azaltzeko balio dutelakoan.
• 2013. urtetik, zazpi urtez jarraian
ARGIAko komunitatea etenik gabe
hazi da, ia %35 guztira.

•

•

•

Kide berrien kopuruari dagokionez, 2019an egin genuen inoizko
markarik onena. Aurten dagoeneko
gainditu da kide berrien kopuru
hori eta urtea amaitzeko hilabeteren falta da.
Proiektuarekin bat egiten duten
pertsonen kopuruak urtez urte
gora egiten duen bezala, harpidetza eteten du jende askok, baina
bajen kopurua azken 10 urteetako
txikiena izaten ari da 2020an.
ARGIAren harpidetzari prezioa
kendu eta eredua aldatzea proposatu zen unean, lantaldean zenbait beldur mahai gaineratu ziren
arren – "eta jende guztiak aldizkaria doan jaso nahi duela eskatzne
badu?"–emaitzek arrazoia eman
diote erabakiari.

2013. urtetik
ARGIAko
komunitatea etenik
gabe hazi da,
ia %35 guztira
•

•

Zenbat diru eman erabakitzea norberaren esku utzi denetik, harpidetzak ezarrita izaten zuen prezioa
baino gehiago jartzen dute kideek
batez beste kideek proiektuaren
alde.
Doan jasotzen duten kolektibo eta
pertsonak ere geroz eta gehiago
dira, eta komunitatea gai izaten ari

•

•

da kide hauen informatzeko eskubidea bermatzeko.
Norberak nahi eta ahal duena jartzeaz gain, bakoitzak bueltan jaso
nahi duena pertsonalizatuta eskatzeko aukerak, ARGIAko “harpidedun” izateko modu ugari ekarri
ditu, guztiak interesgarriak eta
norberaren gustuetara egokitua.
Azken 10 urtean mugimendu handia izan da ARGIA ekonomikoki eusten duen komunitatean, eta
ikerketa sakonago bat merezi lukeen arren, esan dezakegu belaunaldi aldaketa potente bat gauzatu
izanaren zantzu handiak ikusten
direla datuetan. Baita, duelta urte
askotatik ARGIAko harpidedun fidelek gure alboan jarraitzne dutela
ere.

ARGIAko historiako emaitza onenak
izan arren, kezkaz bizi dugu gainean
dugun krisi ekonomiko eta soziala, eta
azken aldian horren froga gordinak
lehen eskutik jasotzea tokatzen ari zaigu, pertsiana jaitsi behar izan duten komertzioen edo ostalarien etete mezuekin. “Lehendik ere ezin nuen aldizkaria
bezeroen artean partekatu, eta orain
negozioa itxi behar izan dudanez, baja
emateko idazten dut”, adierazi digu aurreko astean kide batek. Arrazoi ekonomikoak dira nagusi mezuotan, horregatik ari gara azken berriro errepikatzen
inork ez duela zertan ARGIArik gabe
geratu arrazoia ekonomikoa bada. Eta
behin hau esanik, bigarren aldiz hunkitu gaituzte, egoera zaurgarriagoan daudenekin elkartasunez mugitzen diren
komunitateko kideek.
ARGIAkoa egiteko arrazoiak publiko egiteko baimena ematen diguten
kideen mezuak irakur daitezke Twitterren @ArgiaJ kontuan. Izan euskara
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bultzatzeko edo kazetaritza independentea –bi horiek izaten dira arrazoi
nagusiak–, edo nahi den arrazoiagatik,
komeni da esatea ARGIAko kidetza egitea dela proiektu hau bultzatzeko era
estrategikoena guretzat. Eta oraindik
arrazoi on baten bila bazabiltza, ea zer
iruditzen Baionako Jean-Dominiquen
hau: “Ez dut edozein iturritik edaten”.

Zenbat denboraz...
...egin daiteke aldizkari zorrotz bat
kazetari bakoitza bere etxean sartuta
dela? Hiru hilabetez? Sei? Urtebete? Ez
dakigu, baina konfinamenduak ikusarazi digu ARGIA harremanetatik –era
guztietakoetatik, batez ere gure artekotik– elikatzen dela, lantokian sortutako elkarrizketa informaletan ateratako
gai, kezka eta ikuspuntuak direla gero
argitaratuko diren erreportaje, elkarrizketa, analisi edo albisteen abiapuntuak.
Martxoan langile guztiak etxera joan
ginen eta aldizkaria paperean argitaratzeari utzi genion, gure inprentako edo
postako langileen osasuna beste gauza
guztien gainetik jarri asmoz. Telelana
ez zen praktika berria izan gurean, aurretik ere, ARGIAko langileok izan bai-
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tugu aukera etxetik lan egiteko, Euskal
Herri zabalean bizi garen langile taldea
baikara.
Webgunea eta sare sozialak ARGIAko kazetari guztiok erabiltzen ikastea
eta trebatzea duela urte batzuk hartutako erabaki estrategikoa izan zenez,

Zenbat diru eman
erabakitzea libre
utzi denetik, finko
zuen prezioa baino
gehiago jartzen dute
kideek batez beste
astekaria utzi eta hedabide digital bilakatu genuen ARGIA, eta kazetari bakoitzak etxeko zaintza-lanekin uztartzeko bere lan-ordutegia aukeratzeari
esker, lehen aldiz astelehenetik igan-

dera, 06:00etatik 22:00 bitarte eguneratzen genuen informazioa. Emaitza:
Webgunean ohiko bisitak hirukoiztea,
ordura arteko gure bisitari errekorak
birrinduz.
Denborarekin, ordea, aldatzen joan
dira gaitzaren aurrean ezarritako babes-neurriak eta ezagutza. Konfinatu
gabe ahalik eta bizitzarik bizigarrienak
egiteko aukera politikoa aldarrikatzen
du ARGIAk. Udazken honetan langileen
gehiengoa batez ere etxetik ari bada
ere, elkartzeari balorea aitortu eta lan
eredu mixtoa praktikatzea erabaki
dugu. Osasun neurriak zorrotz hartuz
–leihoak etengabe zabalik, bazkaria eta
bilerak kalera ateratzen den mahaian–,
elkar egoteko moduak bilatzea izan da
erabakia, batzuk astean bitan edo hirutan, eta guztiok gutxienez astean behin
elkarrekin egotea bilatuz bilera finkoen
bidez. Interakzioaren bizitasuna berriro ere piztu da hala, eta espero dugu azken aldizkarietan nabaritu dela. Poztuko ginateke kanpotik sumatuko balitz
lantaldeak asko eztabaidatzen duela
argitaratzen diren gaiei buruz, kazetaritza egiteko irizpide serioei eusten
diela, eta batez ere, bizi-bizirik helduko
dela laster 102 urte betetzera.
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Baloreetan oinarritutako produktuak

S

inesten dugu gure produktuetan, gure
baloreetatik pentsatuak dira. Mundua
eraldatzeko norabide justuan prestatutako
edukiak dituzte”, dio Estitxu Eizagirrek, kazetari
izateaz gain, Azoka lantaldeko kideak. "Aldi berean,
garbi diogu produktu hauek erosteak baduela
guretzat oso beharrezkoa den militantziatik".

Oroimena eta transmisioa lantzea
interesgarria dela? ARGIAren egutegia,
2021ean ere egunero gertaera historiko
batekin hasteko eguna.

Sekula baino denbora gehiago pasatzen
dugula etxean? Etxeko landareak
liburua. Jakoba Errekondoren eskutik,
zaintzarekin, edertasunarekin eta
naturarekin loturiko lana, gure bizitzak
egiten ditugun lekuak atseginago
egiten laguntzeko.

Bioaniztasunaren galera begi
bistakoa dela? Euskal Herriko
haurrek ez dakitela zein diren
bertako animaliak? Ezagutza etenari
aurre egiten laguntzeko, Xapoketan
jolasa eta posterra.

Bizi garen etxebizitzaren kontzientzia
hazten ari dela? Komunitatean
bizi liburua. Gaur egungo
etxebizitza-ereduarentzat alternatiba
posible bat proposatzen duen
Lacol eta Ciutat Invisible elkarte
kataluniarren liburua euskaraz.
ia
uteg
n eg
iare
tegia
Ilarg iaren egu
Ilarg
a
Ilargiaren egutegi

1
202 1
202
2021
so
ba

ko

lan

ak.

eta
lak
k.
rbo
u a
ioa
k.
uit
sa
, fr
era
eta
.
zea o esa
ina
rat
tua
k
ba
r a g n osa
uta
eta
rat
n e
ki
ak
uke
a r e koare
uzt
nak.
k a
rgi
ko
mi
ko la
ala
ila
rai
baso
ina
Zab i z u k
ga
iod
k eta
llo
ok
k
i b
rbola
Pe
nd
a A
teg
itu a
eko
gu
.
txe
a, fru
rak.
ioak
n e
ae
ratze
esae
ne
a sa
rm
a ba
ako
a et
T h uz t a k e t
r O
atut
.
agin
r iia
bie
uker
ko u
atua
n er
ra
aa
X a o k gM
lak a
in os
iare
Zaba
arek
larg
ond
uk i
Pello
miko
z
a
i
n
k
i
d
a A
i bio
Ja
k.
etxe
uteg
a basoko lana
rma
n eg
itu arbolak et
ier O
baratzea, fru
hune
Xab
r iraa iTk o u z t a k e t a
aa
k g
rak.
n d oM
ratutako esae
e
Jakoba Erreko
k
u
a
k
a
l
.
a
k
b
a
a
o
sai
Pello Z
eragina eta
k ilargiaren
etxea Akizu
osatua.
Xabier Orma
namikoarekin
egutegi biodi
Maria Thunen
Jak

ob

rr
a E

Errek
koba

Baratzeari garrantzia ematen
diogula? Ilargiaren egutegia eta
agenda. Nekazari orok behar duen
erreminta.

Agroekologian ari diren nekazarien
SOS deia geroz eta ozenagoa
dela? Lurra herriari deika! kotoi
organikoarekin eginiko kamisetak atera
ditugu elkarlanean. Azken berritasuna:
erosketetan baliatzeko plastiko zorroen
ordezko telazko poltsa.

Oinarrizko eskubideak eta
pertsonen arteko elkartasuna
zalantzan jartzen dituztela? Inor
Ez Da Ilegala proiektua, Mbolo
Moyle Doole elkartearekin. Bilbon
paperak lortu bitartean bizirauteko
kale-saltzaile dabiltzan senegaldarren
komunitatearekin elkarlanean.
Dagoeneko 15.720 euro bideratu ditu
kanpaina honek Mbolo elkartera.

Estatuen Europak izugarrizko
kultur-aniztasuna azpiratzen duela?
Europako Herrien Mapa. Herri
bakoitza bere hizkuntzan eta azpian
euskaraz idatzia.

Bisitatu gure online denda berria:

azoka.argia.eus
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Urtea borobildu behar

“Azken hilabetea gora edo behera egiteko arrisku unea izaten da eta oraindik
ez dakigu nola amaituko den urtea –dio
Bego Zuza ARGIAko kideak–. Iaz Durangon egin genuen salmenta ez dugu
egingo. Hala ere, gure aurreikuspenak
jaitsita ere, lan ongi eginez gero, par
egin eta urtea salbatzeko moduan gaudela uste dut”.

'Nola gorpuztu dugu COVID-19a?'
galderari taldean erantzuteko
dinamika prestatzen Lasarteko
egoitzaren ondoko parkean.

Zuzak dena den, argi du gurea gisako enpresak espezie bereziak direla: biziraupenera ohituak. Diru irabazi
asmorik gabe, urtez urte biziraupena
bermatzea da lehentasuna, gero gerokoak. “Iaz mendeurrena izan zen, urte
ona egin genuen eta aurten langileok bi
paga extrak ordaintzea aurreikusi genuen urte hasieran; pandemia iritsi zenean, ordea, zuzenean kendu genituen
bi ordainsari hauek –inori ez zaio burutik ere pasa kobratuko genituenik–, eta
erabaki horrek ondorio zuzena du urtea
ekonomikoki ongi amaitzearekin. Hori
ere bada langileok proiektuaren alde
jartzen duguna, gardentasunagatik ere
esaten dugunez”.
Emaitza ekonomikoa azaltzeko beste lau faktore erabakior ikusten ditu:
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Lander Arbelaitz

Azken hamar
urteetan ARGIAren
komunitatean
belaunaldi aldaketa
gauzatu da

“Harpidetzen igoera, hiru urtetarako
finkatutako diru laguntzen bermea; publizitate instituzionalaren erorketa, eta
dibertsifikazio lerroek –Bizi Baratzea,
Inor Ez Da Ilegala, Lurra Herriari Deika...– egin duten konpentsazio lana. Oso
urte potentea izan da”.
Aurrera begira, Azokako produktuak
saltzen asmatzearekin batera, harpidetzak lantzen eta komunitatea handitzen
jarraitzea estrategikoa dela uste du.
Gauza bat argi izan behar da bere ustez: zenbat eta komunitate handiagoa,
orduan eta baliabide gehiago egun egiten dugun kazetaritza hobetzeko, ekipo
humanoa handitzeko, gaur egun lantaldea iristen ez den esparruetara heltzeko, eguneko orduek fisikoki ematen ez

duten lan horiei hobeto erantzuteko.
“Ateratzen den diru guztia kazetaritza
hobea egiteko inbertituko da, ea gai garen gure independentzian sakontzen
jarraitzeko”.
“Pandemiak aldaketa handiak ekarri ditu bai gure bizitzetara, baita
ARGIAra ere, baina azken urteetan
proiektuan langileok egiten joan garen berrantolaketa eta berregokitzeekin, aurrean dugun erronkari aurre
egiteko prest harrapatu gaitu”, diosku Estitxu Eizagirre kazetariak. “Azken batean, pandemia hau ez al da ba
bakoitzaren oinarriei pasatzen zaien
froga ezin gogorragoa? Gu prest harrapatu gaitu. Orain urtea ongi amaitzera”.
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Hilekoaren
prozesu naturala ere,
aztoratua
covid-19 eta hilekoa
Ezjakintasunak, ezinegonak, kontrol ezak, mugek, aginduek, ardurek...
osasun mentala erasaten dute, are gehiago bizi duguna bezalako
pandemia egoeratan. Eta apenas hartzen da kontuan. Kaos honetara
egokitzeko ahaleginetan ari dira garunak eta, hartara, baita gorputzak
ere. Tartean, hilekoaren jarioak, zurrunbilo batean murgilduta.

C

OVID-19ak gorputz kopuru
jakin bat harrapatu du, baina denon osasunean ari da
eragiten; mentalean zein
fisikoan. Hilekoaren zikloetan ematen ari diren aldaketetan suma daiteke, adibidez. Hala
esan digu Iratxe Gil psiko-sexologo eta
sexu-terapeutak. Gasteizen du bulegoa,
eta martxoko konfinamenduaz geroztik kontsultak areagotu egin zaizkiola
dio, zalantza berriek motibatuta: “Hilekoaren atzerapenari buruzkoak izan
dira asko. Estres handia sortzen ari da
azkenaldian eta hau ez da gure zikloen
lagunik onena”. Estresak kortisol hormona askatzen du; zenbait zelularen
funtzioetan desorekak eragiten ditu
horrek, hilekoaren prozesu naturalean
besteak beste. Hala, “normala” da aldaketak sumatzea, zikloak aurreratu ala

ainhoa mariezkurrena etxabe

atzeratzea, haien iraupena luzatu ala
laburtzea edota min handiagoa sumatzea, besteak beste. Baita hilekoa desagertzea ere.
Ia 500 emakumeko lagin bat ardatz,
%48,1ak azken hilabeteetan aldaketaren bat sumatu duela frogatu du Oihana
Ortega Ribabellosako (Araba) gazteak.
Esperientzia pertsonaletatik abiatuta,
ondorio kolektiboak ateratzea helburu, inkesta bat egin zuen lagun batekin
batera pasa den udaberrian. Apirilaren
hasieratik ekaina erdialdera bitarte egon
da sarean bueltaka eta ia 500 erantzun
jaso dituzte, gehienak 20-40 urte bitarteko emakumeenak. La regla en tiempos confinados (Hilekoa konfinamendu
garaian) txostena osatu dute ateratako
ondorioekin eta, “adituak ez izan arren”,
profesionalen bati bidaltzea pentsatu
dute, ikerketa baten abiapuntu izan dai-

tekeelakoan, hasieratik interesa azaldu
zuen Iratxe Gil sexologoari esaterako.
Hilekoaren prozesu naturala oztopatzen dute pandemia bezalako bizipenek:
antsietatea, takikardiak, hipokondria
uneak, aspergarritasuna, interes falta,
nekea, beroa, zorabioak, hazkura, mina
esku eta hanketan, titiburuetan, eremu
peritonealean... “Normalak” izan daitezke horiek guztiak, baina inkestan parte
hartu duten emakumeen erdiak baino
gehiagok ohi baino sakonago sentitu
ditu. Inkesta horretan ez dute soilik hilekoaren sintomei buruz galdetu, egoera
osotasunean ulertu nahi izan dute analisi sakonagoa egiteko. Konfinatuta igarotako egunak, adina, lan egoera, antisorgailuen erabilera, hilekoaren sintomak
eta aldaerak eta erabilitako babes neurriak (kopa, konpresak, tanpoiak) izan
dira kontuan hartutako irizpideak.
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Ikerketa irekia utzi dute, esan bezala,
profesionalek zuku gehiago atera diezaioten. Datu bat ematearren: konfinamenduan emakumeen ia erdiak ez du
lanik egin; egin dutenen artean, presentzialki jardun direnak halako bost izan
dira telelanean aritu direnak. Ez dute
sakon analizatu lantokira joan diren
emakumeak eta sintometan aldaketarik
izan dutenak, kopuruan paretsuak izanik ere, pertsona berak ote diren, hau
da, eragin zuzena ote duen testuinguru
horrek. Hipotesi bat plazaratzera ausartu dira, ordea: ”Haurrak eskolara joaten
ez badira eta seme-alabak dituzten horiek etxean lanean baldin badaude, kontziliazio-arazoak sor daitezke, zeinak
estres handiagoa eragin eta emakume
horien osasuna kalte lezakeen”.

Hilekoa
atzeratu zaio
%48ari
Hilekoa konfinamendu garaian
inkestan parte hartu duten
485 emakumeetatik, %48ak
erantzun du hilekoa aurreratu
ala atzeratu zaiola.

%34

ak
adierazi du zikloak
ohi baino gehiago ala
gutxiago iraun diela.

%43

ak
ohi baino odol
jario handiagoa ala
txikiagoa izan du, gure
bizi-errutinak aldatzearen
ondorio, egileek diotenez.

%25

ak
esan du ohi baino min
gutxiago sentitu duela,
eta %34ak min handiagoa.
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Emozio orok du lekua
“Emozioetan analfabetoak gara, argi
eta garbi”, dio Gilek. Horiek detektatu
eta kudeatzeko zailtasunek gorputza ez
ezagutzera garamatzate: “Emozio negatiboak arbuiatzen saiatzen gara, baina
guztiak dira balekoak eta beren lekua
ematea ezinbestekoa da osasun mentalerako eta, hortaz, fisikorako. Emozio
asko ari gara sentitzen orain eta kosta egiten zaigu identifikatzea eta hitzez
adieraztea. Mister Wonderful bezalako
positibismo korronteak oso kaltegarriak
dira, ez baititu hainbat emozio onartzen.
Malguak izan behar gara gure buruarekiko. Zaurgarri sentitzeko baimena eman
behar diogu. Ez da ezer gertatzen. Sentitzen dugun guztia ondo dago”. Sexu-terapeutaren hitzetan, agertzen zaizkigun
sentimenduak nahitaez atera behar ditu
gorputzak.
Dioenez, erru sentipena, beldurrak
eta gogogabetasuna izan dira faktore
nagusiak hilekoaren “deskontrol” horretan: “Kapitalismoaren produkzio abiadura basatia gure beharren kontra doa.
Produktibitatea gelditu edo murriztera
eraman gaitu egoera honek eta ez gaude
horretara ohituta, kapitalismoak kontrakoa egiteko hezi gaitu. Behar hori betetzen ez dugunean errudun sentitzen
gara eta sentsazio hori sute bat bezain
azkar hedatzen hasten da; zerbait egiteko beharra daukagu, baina era berean
triste eta ahul sentitzen gara, bi bider
errudun. Nahi dut edo nahi izatea behar
dut, baina ez dut gogorik. Bipolaritate
horretan erortzen gara”. Etengabeko zalantzek, gainera, heldulekurik gabe utzi
gaituztela iritzi du, noraezean sentiarazteraino.
“Osasuna da fisikoa, mentala eta erreproduktiboa”, azaldu digu Ortegak. “Argi
genuen COVID-19ak sortutako alarma
egoerak gure gorputza eraldatu eta eragina izan duela hilekoaren zikloan. Hori
azaleratu nahi genuen”. Gaixotasuna
pasa ala ez, guztiok egoera bertsuan gaudela aintzat hartzea ezinbestekoa dela
dio, guztion osasunean izan baitu eraginik: “Arazoa fisikoki adierazteko modu
bat izan da hilekoaren aldaketa”.
Zentzu horretan, norberak bere burua
ezagutu eta gure osasunaren jabe egiteko aukera baliatzea gomendatu du Gilek.

papilomaren birusa detektatu zioten eta
huraxe izan zen beretzat inflexio puntua: “Gure gorputzaz daukagun ezagutza eskasaz jabetu nintzen”.
Hilekoa, maiz ulertzen dugu zerbait
matematikoa balitz bezala, 28 egunean
behin izaten den odol jarioa, besterik ez.
Terapeutaren ustez, prozesua “desnaturalizatzen” du horrek, ikuspegia murriztu eta ezagutza mugatu: “Parametro
horien barruan aurkitzen ez direnak pa-

Azkenaldian emakume
askok galdetu dit
hilekoaren atzerapenaz.
Estres handia sortzen
ari da azkenaldian, eta
hori ez da gure zikloen
lagunik onena”
Iratxe Gil

Auto-ezagutza gako

Gasteiztarrak zailtasun pertsonal batetik ikasitakoa baliatu du gorputzaren
prozesuei buruzko gogoeta egiteko. Giza

sentipen zurrunbiloa. Bizi dugun egoera
nahasian ere, sentipen negatiboei leku egitea
beharrezkoa dela dio Iratxe Gil terapeutak.
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tologizatu egiten dira. Hilekoa zenbaki
batzuk baino gehiago da eta perfekzioaren ideia kendu behar dugu burutik”.

Argi genuen COVID-19ak
sortutako alarma egoerak
gure gorputza eraldatu
eta eragina izan duela
hilekoaren zikloan. Hori
azaleratu nahi genuen”
Oihana Ortega

Hilekoaren pautak kontrolatuta ez
izateak ezinegon eta kezka ugari sortu ditu, gorputzaren kontrola galtzearen sentsazioa izateraino. Paradoxikoa
eman dezake, baina arrazoi hori berori
da gure gorputzaren gaineko ezagutzaren eta kontrolaren beharraz jabetzeko
aukera: “Hilekoaren zikloaren ezagutzak gauza asko konta diezaguke gure
gorputzari buruz, osasunaren adierazgarri aparta baita. Ziklo labur batek,
esaterako, zerbaiten gabezia azaleratu
nahi du”. Parametro orokor batzuk dituen arren, partikularra da pertsona
bakoitzaren zikloa. Horregatik azpimarratzen du auto-ezagutzaren garrantzia: “Bizitzan zehar aldaketak ematen
ditu gure zikloak, bizipen guztiek eragiten dutelako. Bizitzako prozesu guztiak
daude lotuta”.
Hilabeteotako kontsulta askoren prozesua positiboa izaten ari dela azaldu
digu, konfinamenduak bizi erritmoa
moteltzeko aukera eman duenez, auto
-behaketa eta auto-zainketa ahalbidetu dituelako. Gorputza egokitu egiten
dugu buruak agintzen duen horretara.

‘hilekoa konfinamendu garaietan’. Kariela Quintana Matos eta Oihana Ortega Otxoa de
Ametzaga, La regla en tiempos confinados inkestaren egileak.

Eta burua, hein berean, egokitzen dugu
hezkuntzaren aginduetara. Jasotako
hezkuntza nolakoa, hala hauteman edo
ezagutuko dugu gure gorputza, hilekoaren zikloa adibidez; eta hala gurenagantuko ditugu erritmo eta jokabide
jakin batzuk, zeintzuek, agian, ez dioten
lekurik ematen gorputza ezagutzeari.
Hori horrela, Espacio de desaprendizaje
(Des-ikaste espazioa) deitutako proiektua abiatu du Gilek, non terapia psikologikoa, sexuala eta menstruala egiten
dituen. Horiez gain, hitzaldi eta ikastaroak ematen ditu eta sarera ere hasi da
egokitzen, auto-masaje menstruala eta

uteroaren erlaxazio lantegia eskainiz,
besteak beste.
Hori guztia kontuan hartuta, esan
digu norberari dagokiola aldaketak
kudeatzea, joera negatiboen eragina
aztertu eta apaltzen saiatu, eta modu
positiboan hautematea. “Bizi ohiturak
aldatzen ari dira eta horrek derrigorrean eragina du hilekoan, baita elikadurak eta gure burua-gorputza zaintzeari eskaintzen diogun arreta eta
denborak ere. Osasun arazoa baino
gehiago sistemaren arazoa da. Ezinbestekoa da hilekoa ikusaraztea; hura naturalizatu eta desmitifikatzeko”.

Azaroak 29, 2020
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KLIMA ALDAKETA

Erretzera gerturatzen
gaituen gradu erdia
Zertan da gaur egun klima aldaketa? Informazioa barra-barra
dago eta hainbat bide har daitezke galderari erantzuteko.
Horietako bat da Iñaki Petxarroman kazetariaren
“Ezezagunerako bidaia. Mundua, klima eta ekologia krisian”
liburua hartzea eta bidean abiatzea. Helmuga korapilatsura
iritsiko gara: gai izango da humanitatea mende amaierarako
bi graduko tenperatura igoera saihesteko?
xabier letona biteri

E

rantzunen bila abiatuko gara
liburua aletzera eta laster ikusiko dugu ez dagoela erantzun
argirik. Munduko Metereologia Erakundearen arabera, azken hamarkada inoiz erregistratutako
beroena izan da. 2015ean Parisko Hitzarmena sinatu zuten 195 herrialdek,
mende amaierarako bi graduko igoerara
ez iristeko helburuarekin. Hori lortzeko, 2010etik 2030era atmosferara isurtzen diren berotegi gasak laurden bat
gutxitu behar dira eta 2070erako zero
netoko isurketa beharko litzateke, hau
da, atmosferak isurtzen dena gordetzeko duen ahalmenaren adinako kopurua.
Azaroak 29, 2020

Planeta dagoeneko industria aurreko
garaian baino 1,1 gradu beroago dago
eta uste da mende bukaerarako 2 graduko igoera ere eman daitekeela. Helburua
litzateke ez igotzea 1,5 gradutik gora,
ekosistemetarako eta klima aldaketarako alde handia baitago 1,5 edo 2 gradu
igotzea.
Zein da arazo nagusia? Gaur gaurkoz, herrialde kutsatzaileenak ez direla
Parisen jarritako helburuak betetzen
ari; areago, herrialde batzuek, tartean
AEBek, Australiak eta Brasilek boikot
argia egin izan diote Parisen finkatutakoari. Valerie Masson-Delmott da Klima
Aldaketarako Gobernuarteko Adituen

Taldeko goi-karguetakoa eta, bere ustez,
“jadanik izandako berotzea atzera-bueltarik gabekoa da, itsasoak xurgatu egin
duelako energia gehigarri horren %90,
eta milaka urtez iraungo duelako bero
horrek bertan”. Bere aburuz, beraz, etorkizuneko berotzea saihetsezina da eta
egin beharreko ahalegina klima egonkortzeko da, berotegiko gas isurketak
ezinbestean murriztuz. Horretarako, dio
berak, “zehar lerro begirada bat ezinbestekoa da. Ministerio guztien politikek
koordinatuta egon behar dute. Elikaduraz, osasunaz, nekazaritzaz, hezkuntzaz
hartzen diren erabakiek kontuan eduki
behar dute klimaren auzia”.
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Gradu erdiko koska

Kazetari honek ez luke ezkor izan nahi,
baina gai hauez kezka duen ia edozein herritarrek badu oso arduratutako egoteko
hamaika arrazoi, planetaren berotzea ekiditea 2015etik gaurdaino aipatu ministerio horietan –edo pareko kontseilaritzetan– izan diren aldaketetan oinarritu behar
bada. Elisa Sainz de Murieta Basque Center
for Climate Changeko ikertzailea baikorragoa da zorionez, zaila izanik ere “1,5 graduko igoera eskura” ikusten du. Zenbaki magiko hori gainditzekotan, gradu hamarren
bakoitza giltzarri dela dio eta 1,5 igoeran
gelditzea posible ez balitz ere, “1,6an edo
1,7an geratzea lortu beharko litzateke”.
Zein da aldea? Bada, gordin esanda,
aldea txarra eta oso txarraren artekoa
da: bi graduko igoerarekin uholde arriskua %170 haziko da, eta 1,5 gradurekin
%100. 1,5 gradurekin 20 urtean behin
2.000 milioi pertsona muturreko bero boladen menpe izango da, eta 2 gradurekin
3.300 milioi pertsonak denbora berean
muturreko beroa jasango dute. Bi graduko berotzeak munduko koral uharri
guztiak desagerraraziko lituzke, 1,5ekoak
haien %70a “bakarrik”. 2 graduk artikoko
izotza 10 urtean behin urtuko luke, 1,5ek
100 urtean behin. Petxarromanek zerren-

da apokaliptiko amaigabea eskaini digu
bere liburuan, baina baita estuki besarkatzeko heldulekurik ere, esaterako Sainz de
Murietaren hitzok: “Uste dut inportantea

euskal herriko
kutsatzaile handiena

Orain hidrogenoaren
iraultzarekin bere
burua zuritu nahi
duen Petronor izan
da hamarkadetan
CO2 gehien isuri duen
industria, urteroko
isurketen %10 bat
berea da
dela adieraztea posible dela, bestela jendeak etsi egin dezake eta”.
Dagoeneko, ordea, ez da bakarrik “zer
datorren!”, hori bezain larria da “zer egin
dugu!”. Klima aldaketaren kapituluan ja-

danik gauzatutako sarraskiaren neurria
eskaintzen da. Pirinioetako glaziarrak:
1850ean 2.000 hektarea betetzen zituzten, gaur egun 242. Pirinioan 1,5 graduko
igoera eman da dagoeneko. 2018an Nature aldizkarian agertutako ikerketaren
arabera, 1961etik 2016ra 9.600 gigatona izotz galdu da munduko mendietako
glaziarretan (gigatona bat da mila milioi
ur tona edo kilometro kubo bat ur). Horrek bakarrik eragin du jada itsasoaren
2,7 zentimetroko igoera. Zazpi milioi kilometro koadroko hedadura zuen izotzak 1980an eta 4,6 kilometro koadro
2018an. Baina gaur egun, egoera larriena
Groenlandiakoa da, hangoa da itsasora
doan izotzaren %25, %20 mendi glaziarretakoa, eta %10-11 Antartikakoa.
NBEko Bioaniztasunerako eta Ekosistema Zerbitzuetarako Plataformak
2019an aurkeztutako txostenaren arabera, planetako 8 milioi espezietatik milioi bat galtzeko arriskuan dago. 2019an
24 milioi hektarea baso desagertu ziren
munduan. Baliteke bost hamarkadaren
buruan desagertzea Amazoniako oihana.
2019an gertakari meteorologikoek 22
milioi barne migratzaile eragin zituzten,
eta mende amaierarako 250 milioi aurreikus daitezke.
Azaroak 29, 2020
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TXINA GILTZARRI
Munduan CO 2 gehien isurtzen
duen herrialdea da eta %40 gutxitu beharko du ikatzaren erabilera,
baina oraindik 121 ikatz planta
eraikitzen ari da. Aldi berean, eta
bizi diren kontraesanen erakusgarri, bera da munduan energia
berriztagarriei bultzadarik handiena eman diena. Elisa Sainz de
Murieta geologoaren ustez, “Txinak hartzen duen jarrerak guztiz
baldintzatuko du munduaren norabidea (…) baina uste dut euren
lanak egiten ari direla”.

BASOAK:
AGUR 24 MILIOI HEKTAREARI

2019an desagertutako baso eremua da, Global Forest Watch erakundearen esanetan. Deforestazioaren ondorioz, 6 segunduan
behin futbol zelai baten tamainako eremua desagertzen da. Horien erdiak tropikoetan eta, azken hauetatik 3,8 milioi hektarea
bioaniztasunaren altxor dira.

149 EUROKO ZERGA

Energia fosiletan ez inbertitzea
eta hauek zergez zamatzea ezinbestekoa da ekonomialari askoren ustez. Suedian oso eraginkorra izan da eta isuritako CO2 tona
bakoitzeko 149 euroko zerga ordaintzen dute enpresek; horren
ondorioz, 1995etik gaurdaino
%25 gutxitu dira CO2 isuriak.

EH 9,1– EB 7

“Berotegi gasen per capita isurketari erreparatuz gero, euskal
herritarrek gehiago isurtzen dute
(9,1 tona CO2 baliokide) Europako
Batasuneko herritarrek baino (7
tona CO2 baliokide)”.

ZOONOSIA ETA BASA FAUNA

142 zoonosi kasu aztertu ditu California Davis Unibertsitateko Albaitari Eskolako One Health institutuak. Historian zehar, zoonosi kasu
gehienak animalia etxekotuetatik
datoz, baina ikerketa horren arabera, mehatxatutako espezieek bi bider zoonosi gehiago igorri dizkiete gizakiei beste animaliek baino.
1940tik hona izan diren zoonosien
2/3 basa faunan zuten jatorria.
Azaroak 29, 2020

Holozenotik ANTropozenora

Datu larrien jarioa hain da handia eta
amaigabea, haren korrontean ito gaitezkeela, hartatik garaiz ateratzen asmatzen
ez badugu. Zentzu geologikoan hitz eginda, orain arte egindakoak arrasto sakona
utziko du etorkizunean. Termino epikoetara etorrita, zer da jadanik planetaren
aurkako gerran egin duguna? “Geologoen
esanetan –diosku Alejandro Zearreta
geologoak liburuan– 543 bonba atomiko
lehertu ditugu atmosferara. Askatu diren
partikulen artean, zesio-137a ehun urte
barru jadanik ez da egongo; baina plutonio-239a, berriz, ehun mila urte barru ere
hor egongo da”.
Horrexegatik esaten da, orain arte bizi
ginen Holozeno garaitik dagoeneko Antropozenora iragan garela, hau da, gizakiek eragindako garai geologiko berrira.
Aurreko garai geologikoetan ere izan dira
bizidunen desagerketa masiboak, baina
inoiz ez horren denbora laburrean eragindakoak. Antzinan izan dira kolapsoak
hainbat zibilizaziotan –Egipto, Erroma,
Pazko Uhartea…–, baina Zearretak dioskun moduan, “aldea da jadanik planeta
mailako gizarte bat garela, eta, beraz, kolapsoa, izatekotan, orokorra izan daitekeela”.

NORK SORTU DU HAU?

Besteak beste zuk eta nik, irakurle, Trantsizio ekologikoa Euskal Herrian kapitulua irakurtzen baduzu ohartuko zaren
moduan. Iragan mendeko 90eko hamarkadaren hasieran, kazetari honek ekin
zionean gizarte gaiak jorratzeari, era guztietako agintariak ozen hasi ziren erabiltzen “garapen jasangarria” kontzeptua.

Orduan jada oximorontzat jotzen zuten
artean zorotzat hartzen zituzten “ekologistek”, “lau katu horiek”.
Hiru hamarkada geroago berean jarraitzen dute gure lehendakariek eta kontseilariek, oraingoan dena green-ez edo
berdez jantzita. Baina datuetan, Petxarromanek diosku Europako azken bagoian
gabiltzala, liburuaren kapitulu bati titulu
hori emanez. 2019an Eusko Jaurlaritzak
klima larrialdia deklaratu zuen solemnitate guztiarekin, baina 2015ean Parisko
Hitzarmena sinatu zenetik, berotegi gasen isurketak %1,5 handitu dira, Jaurlaritzako datuen arabera. Europar Batasuneko herritarrak 7 tona CO2 isurtzen badu
batez beste, euskal herritarrek 9,1 tona.
Gaur egun euskal herritarren aztarna
ekologikoa 2,6koa da, hau da, munduko
biztanle guztiek guk bezala kontsumituko balute, bi planeta eta erdi beharko
lirateke gu bizi garen moduan bizitzeko.
AHT, erraustegi, urtegi, ubide eta errepide berrien dantzak bere horretan jarraitzen duen bitartean, kapitulu honetan ere
datu oso txarren zaparradak ez du etenik.
Horien artean esanguratsuenetako bat
honakoa: orain hidrogenoaren iraultzarekin bere burua zuritu nahi duen Petronor
izan da hamarkadetan CO2 gehien isuri
duen industria, urteroko isurketen %10
bat berea da.
Gure bizimoduari begiratuta sinestea
gaitza ematen badu ere, badirudi apurka
ohartzen ari garela datorkigunaz, adinean aurrera goazenok geldo, gazteak
azkarrago. Gazte belaunaldi berri eta
asaldatuaren adibide da Greta Thunberg
gazte suediarra: “Zure etxea sutan balego bezala jokatzea nahi dut, hori baita
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gertatzen ari dena”; Polonian COP24ko
goi bileran zeuden munduko agintarien
aurrean ere zorrotz mintzatu zen: “Zuen
seme-alabak beste ezeren gainetik maite dituzuela diozue, baina etorkizuna
lapurtzen ari zarete haien begien aurrean”. Fridays For Future moduko mugimenduetatik, gazteek hauspotu zuten
iaz klimaren alde mundu mailan egindako lehen greba arrakastatsua, eta Yayo
Herrerok liburuan dioen gisan, “haize
fresko moduko zerbait izan da munduko
gazteen mobilizazio hori”.

mIRARI BILA

Nondik etorriko da miraria, beraz? Oso
orokorrean hitz eginda, bi esparru handi daude gaur egun munduan. Batetik,
garapen ekonomikoa hazkundean oinarritu gura dutenentzat teknologian dago
giltza, eta energia garbi edo berriztagarriak deitutako horietan irtenbidea,
batez ere eguzkitik eta haizetik sortzen
den elektrizitatean, baztertu gabe nuklearra, hidrogenoa edo bioerregaiak.
Bestetik, desazkundearen ideia dago,
hau da, hazkunde ekonomikoak ekarri
du mundua kiskaltzera eta, beraz, batez ere desazkunde ordenatu bat bultzatu behar da; horrez gain, ezinbestekoa

da energia fosila baztertzea eta sortuko
den berria berriztagarria izatea. Baina
ikuspuntu honek, funtsean, garapenaren oinarria hazkundean jarriko ez duen
bestelako eredu ekonomikoan jartzen
du indarra. Desazkundea bai ala bai, dio
Yayo Herrero ekintzale ekofeminista
ezagunak liburuan: “Hori ez da ekologismoan mugitzen garen pertsonen aukera
politiko bat, baizik eta datu bat”. Beste
berba batzuekin bada ere, Antonio Aretxabala geologoak ere ezpal bereko ideia
luzatu zuen ARGIAren aurtengo Gakoak
urtekarian: “Desazkundea bai ala bai
gertatuko da, gertatzen ari da dagoeneko, planetak ez du negoziatzen”.
Erreportaje hasieran aipatutako Masson-Delmott ikerlariaren mezu esperantzagarriarekin amaitzen du liburua
Petxarromanek. Hark dio egungo 15 urteko gazteek berotze testuinguru batean
igaroko dutela bizitza osoa eta sumatzen
duela “ezinegona dutela klimarekin eta
bioaniztasunarekin iraganean izandako
pasibotasunaren inguruan”. Berria-ko
kazetariak ere ideia horrekin amaitzen
du liburua: “Jarrera horretan, ezinbestez
aldatu behar horretan ikusten du [Masson-Delmott-ek], nonbait izatekotan, bidaia hau ongi joango den itxaropena”.

HONDARTZAK ARRISKUAN
Mende amaierarako itsasoaren
maila 30-60 zentimetro artean
igo daiteke. Horrek esan nahi du
Kontxako hondartzak 30 metro
gutxiago izan dezakeela 30 zentimetroko igoera ematen bada.
Berdin Zarauzko edo Getxoko
Ereagako hondartzek ere. Ondorioa? Mareak gora egiten duenean edo itsas biziak daudenean,
hondartza hareatzarik gabe geratuko dela. AEBetako Climate Center erakundearen arabera, mende erdirako 300 milioi biztanle
arriskuan egon daitezke, bereziki
Asian eta Pazifikoko uharteetan.

PIRINIOETAKO GLAZIARRAK

“1980ko hamarkadatik, azaleraren %70 galdu dute Pirinioetako glaziarrek. 1994an 39 glaziar
zeuden, eta gaur egungo hemeretzi inguru geratzen dira."

Azaroak 29, 2020
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bartzelonako euskal etxea

Euskara ikasi daiteke
pandemia garaiotan
Finantzazio iturri nagusia, jatetxea, aspaldidanik
itxita daukate. Baina iturririk behinenaren emaria,
hizkuntzarena, mantentzeko ahalegin guztiak
egiten ari dira Bartzelonako Euskal Etxean.

O

gorka peñagarikano goikoetxea

stalaritza establezimenduak ixteko agindu zuen
Kataluniako Generalitateak
urriaren 14an. Bi astez,
printzipioz. Alarma egoera
ezarri zuen Espainiako Gobernuak astebete eskasera, eta gobernu autonomikoak murrizketa gehiago egiteko parada
izan zuen hala: antzokiak eta zinema-aretoak itxi, eta hain beharrezkotzat jo
ez zituen beste establezimenduak ere
zarratu. Tartean, haur, gazte eta nerabeen eskolaz kanpoko jarduera guztiak,
hizkuntza akademiak barne.
Neurriok iragarri eta ordu gutxira bertaratu zen kazetaria Bartzelonako Euskal
Etxera, non mugimendu gutxi sumatzen
zen. Kezka zen nagusi, eta ez zen gutxiagorako, gobernu autonomikoaren adierazpenak interpretazio anitz izan zitzakeelako, buletina artean argitara eman
gabea baitzen. Eta lau euskara klase zituzten arratsalde horretan bertan. Dena
den, antza, hezkuntza berezia deritzonaren barnean kokatzen dira euskarazko
eskolak, helduei zuzenduak direlako eta,
beraz, une horretako neurriek baimentzen zuten klaseak era presentzialean
egitea. Ikasleek modalitatez aldatzeko
eskaririk ezean, edo arau aldaketarik
ezean, presentzialki jarraitzeko hautua
egin zuten mahaiaren bueltan.
Berebiziko kulturgune eta elkargunea
den txokoak 2020an ordu gehiago eman
ditu itxita irekita baino, ez baita kasik
Azaroak 29, 2020

aukerarik eta baldintzarik izan ezer antolatzeko. Are gutxiago lokal itxi batean,
metro karratu asko izan arren. Zinemaldia ospatu ahal izan zuten otsailean, baina ezer gutxi gehiago sortu dute orduz
geroztik: euskara klaseei soilik eutsi ahal
izan diete, eta modu birtualean gainera.

100 lagun euskara ehuntzen

Aire fresko bila egin zuen hanka Josean
Odiaga iurretarrak Bartzelonara. Urte
erdiz joan zen, horixe zuen asmoa izatez,
baina bertan bizimodua eraiki du. Aldaketa behar zuen, eta eskuratu duela dio,
adar bereko ofizioan jarraituta ere: Gasteizko Ika euskaltegian aritzetik, Euskal
Etxeko euskara irakasle izatera pasatu
zen duela ja hamahiru urte, eta egun, klaseak emateaz gain, batzordeko lehendakaria ere bada.
“Ongi dago esaldia, baina nola esan genezake ‘asko’ beste modu batera?”, galdegin die Odiagak ikasleei, etxerako lanak
zuzentzen ari direla. “Anitz”, erantzun du
ikasle batek –lekaroztarra hau bera–. B1
mailako ikasleak dira, eta behe-mailetako taldeak oro har kataluniarrek osatuak diren arren, ikasgela honetan badira
euskal lurretan jaiotako bi –gernikarra,
bestea–. Urteak egin dituzte sorterritik
kanpo, eta hizkuntza erabili ezean galdu egin ohi denez, berrikasteko hautua
egina dute. “Zerbait gogoratzen dute, eta
ulertu, noski, dena ulertzen dute. Baina
konfiantza falta zaie, eta idazteko zailta-

sunak dituzte, are gehiago euskara jatorrean. Dakitena da, nolabait esanda, kaleko euskara eta beraien eskualdekoa”, dio
Odiagak. Bi pertsona hauen presentzia
gainontzeko hiru klasekideentzat “oso
aberasgarria” dela uste du, era batean
edo bestean, euskalki bat baino gehiago
ezagutu eta ikasten dituztelako.
Pandemiak hizkuntza ikasketan izan
duen eraginaz galdetuta, nahiko pozik
azaldu da Bartzelonako Euskal Etxeko
lehendakaria. Ikasle kopuruaren jaitsiera kasik ez dute nabaritu, %10 inguru
besterik ez; espero zutena baino nagusiki gutxiago. Goizez zeukaten jubilatuen
taldea galdu dute gaitzaren eraginez,
baina oro har mantendu dituzte iazko
kurtsoko zenbakiak: 100 lagun dituzte
aurten euskara ikasten. Dena den, espero
zuen arren, apur bat penaz dio, modalitate presentzialaren aldean modalitate
birtuala gailendu dela, azken honek ez
baititu aurrez aurrekoaren aberastasunak ikasketa prozesuan.
“Mailaren arabera, baina euskara ikastera etortzen diren asko eta asko euskaldunak dira”. Mailen artean bereizketa badagoela dio Odiagak, jauzi moduko bat
B1etik C1era, B2ko talderik ez baita osatu
azken urteotan. Kataluniar askoren muga
B1 izan ohi da, eta hortik aurrera ez dute
jarraitzen, zailagoa egiten zaielako edo
nahikoa ikasita geratzen direlako. Bestetik, C1ean gehiengoa euskaldunak direla
dio, titulua atera edota ikasi nahi dutenak.
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40 urte aldakor

Krisi moduko batean sartua zegoen
Euskal Etxearen ekonomia COVID-19a
mundura heldu aurretik. Berregituraketa bat egin beharrean izan ziren
sostengatu ahal izateko, eta egitaraua,
batik bat, hiru ekitaldi nagusitan oinarritu zuten: EH Sona musika jaialdia azaroan, Zinemaldia otsailean eta
Literaldia apirilean, Sant Jordi egunaren bueltan. “Ondo bidean gindoazen,
animatuta, martxoa etorri zen arte”.
Aipaturiko azken bi ekimenei eusteko
asmoa badute, baldintzak emango diren esperoan.
Bartzelonako alde zaharrean dago
Euskal Etxea. Hiria ezagutzen duenari
ezagun egingo zaio jatetxea, ez agian
horrenbeste txokoa deritzoen kultur
gunea, ezkutatuago baitago. Bada, jatetxea dute finantzazio iturri nagusia
–alokairuan daukate–. Egungo egoeran,
baina, errentari aurre egiteko zailtasunak izaten ari dira: “Beldur gara ixteko,
gordeta geneukan dirua apurka-apurka
gastatzen baitoa”.

Iaz bete ziren 40 urte lokal honetara
mugitu zela konde-hiriko Euskal Etxea,
aurrez makina bat urte igarota bulego
eta lokal txikiagoetan. “Ni hona sartu
nintzenean afari sozialak egiten zituzten.
Euskaldunak elkartzeko topagune bat
zen, ez askoz gehiago”, dio Odiagak. Ordutik gaur egunerako urteak bi fasetan
bereizi ditu, kudeaketa taldearen helburuak ezberdinak izan direlako. Egungo
lokala hartzean kulturgune izaera hartu
zuen pixkanaka, topagune izatetik harago: “Bartzelonan zeuden euskaldunei
euskal kultura ematea zen, gutxi gorabehera, asmo nagusia; hortik datoz hiru
ekitaldi nagusiak”.
Funtzioz aldatzearen arrazoia garaia
eta gizartea aldatzean dago, Euskal Herria, finean, Bartzelonatik “urrun eta
hurbil” dagoelako aldi berean. “Gaur
egungo euskaldunek ez daukate hainbesteko premia elkartzeko: batetik, herrira
itzultzea lehen baino errazagoa, merkeagoa eta erosoagoa delako, eta bestetik,
hutsune hori telefono deiek, bideo deiek
eta mezuek betetzen dutelako hein ba-

Josean Odiaga Euskal Etxeko lehendakaria
euskara eskolak ematen. Erretiratuen ikasle taldea
bertan behera gelditu da pandemiaren erruz.
Beste batzuek aurrez aurreko ikasketa utzi eta
sarean hasi dira. Hala ere, pozik dira Euskal Etxean
egoera berezi honetan uste baino askoz ikasle
gutxiagok utzi dituelako euskara eskolak.

tean”. Azken urteotan, berriz, hirugarren
fase batean sartu direla azaldu du Odiagak. Kataluniarrengana heltzeko apustua
egin dute eta euskaldunei zuzenduriko
kultur ekitaldiak bertako kulturarekin
uztartzen dituzte; elkarren berri izatea
da horren helburua.
Beharrezkoa izango da hirugarren faseak funtzionatzea laugarren hipotetiko
batera heltzeko. Hirugarrena bera ere
kinka larrian dago, egun ziurgabetasunak agintzen baitu inoiz baino gehiago.
Animoak, ordea, ez zaizkie falta datorrenari aurre egiteko, eta babestuta sentitzen direla dio Odiagak, baita babesa
emateko gai ere hizkuntz eta kultur ekosistemari.
Azaroak 29, 2020
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Bigarren olatutik
ikasten

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

B

AEB-etako kongresuko liburutegia

ermeo (Bizkaia), 1918ko azaroa. Gripe espainiarra deitutakoak 23 hildako eragin zituen herrian, hilabete
bakarrean. Pandemiaren bigarren olatua
zen 1918ko udazkeneko hau. Lehenengo
olatuak, aurreko maiatzekoak, ez zuen
hildakorik utzi Bermeon. Plentzian ere
ez, eta, gero, azaroan 13 pertsona hilko zituen gripeak. Erandion, maiatzean 3 izan
ziren hildakoak eta urrian, aldiz, ia 60.
Gasteizen maiatzean 10era ez ziren iritsi
eta urrian 200 hildakoren langa gainditu
zuten. Irunen abuztua arte ez zen hildako
bat bera ere zenbatu eta soilik irailean
90etik gora hil zituen gripeak… Anton
Erkorekak La pandemia de gripe española en el País Vasco lanean bildutako datu
horiek garbi uzten dute Euskal Herrian
gripearen bigarren olatua lehenengoa
baino askoz bortitzagoa izan zela. Zazpi
lurraldeak kontuan hartuta, maiatzean
gripeak hildakoak ez ziren 20ra iritsi eta,
urrian, aldiz, 600 inguru izan ziren; hau
da, udazkeneko egun bakarrean udaberriko hilabete osoan adina hiltzen zirela
gripeak jota.
Eta Euskal Herrian gertatutakoa mundu osora zabaldu daiteke. Espainian, esaterako, hildakoen %75 bigarren olatuak
eragin zituen, datu are esanguratsuagoa,
lehenengo olatuak Madrilen eta Andaluziako hainbat tokitan gogor jo zuela
kontuan hartuta. Batetik, bigarren olatuaren indarra tenperaturak eragin zuen:
Covid-19a bezala, gripea ere errazago
hedatzen da hotzetan. Bestetik, popu-

1918 ko gripearen bigarren olatua lehena baino askoz bortitz eta hilgarriagoa izan zen.

lazioa ahuldua zegoen lehen olatuaren
ondorioz eta Europan, bereziki, Lehen
Mundu Gerraren eraginez. Lehen kolpean
neurri batzuk hartuak zituzten (musukoak erabiltzea, isolamendua…), baina
bigarrenean zorroztu eta zehaztu behar
izan zituzten. Hirugarren olatu bat ere
etorriko zen (eta zenbait adituren ustez,
laugarren bat ere bai, beste askok berragertze puntualtzat jo arren), askoz leunagoa, besteak beste bigarrenean hartutako
neurriei esker.
Ondorengo pandemietan ere antzeko olatu eredua antzematen da: 19571958ko asiar gripean, 1977-1978ko
errusiar gripean… Eta aurtengoan ere
aurreikusita zegoen bigarren olatu hau.
Orduan, 1918an zergatik ez zuten aurreikusi? Pandemia aurrekariak egon bazeu-

Supernobak zuhaitzen eraztunetan

nasa

S
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den, jakina, baina ez behar bezala aztertuta, biomedikuntza XIX. mendean sortu
baitzen eta orduan hasi baitziren epidemien eta pandemien datuak berariaz biltzen eta interpretatzen.
Badakigu, esaterako, XIV. mendean,
Izurri Beltzaren garaian gaixotasuna
hainbatetan berragertu zela, beste birus
batzuekin gertatu ez bezala, izurri bubonikoa errazago zabaltzen dela udan,
tenperaturak beroak direnean, baina ez
dago nahikoa daturik olatuen patroi bat
zehazteko. Valentziako Unibertsitateko
Carmel Ferragud Zientziaren Historiako
irakaslearen hitzetan, “iraganeko epidemiak egungo biomedikuntzaren eta tresnen bidez azaltzeak ez du balio, gaixotasunak kontzeptualizatzeko modua oso
bestelakoa delako”.

upernobak unibertsoko gertakizunik bortitzenetakoak dira; hilabete gutxitan gure Eguzkiak bizi
osoan baino energia gehiago aska dezakete. Baina milaka argi-urtetako distantzian gertatzen direnez, ez digute
eragiten. Edo hori uste genuen Robert
Brakenridge Colorado Boulder unibertsitateko geozientzialariak enborretako

eraztunei erreparatu dien arte. Eraztunak erregistro historiko natural bikainak dira eta Brakenridge konturatu zen
eraztuneko radiokarbono kontzentrazioa igo egiten dela subernoba bat gertatzen denean. Oraindik ondorio zehatzik atera ez daitekeen arren, fenomeno
horren eraginari buruzko ikerketei bidea zabaldu die.
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GEHIAGO,
GEHIAGOREKIN,
GEHIAGOTAN
2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra
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INOR EZ DA ILEGALA

Inor Ez Da Ilegala proiektuak 15.700€
bideratu ditu migratzaileen kolektibora
Inor Ez Da Ilegala proiektuaren kamiseta, poltsa, jertse edota libururen bat
erosi duzuenoi esker, orain arte 15.720 euro bideratu dira Bilboko kale-saltzaile
senegaldarren Mbolo elkartera: kooperatiba bat sortzen saiatzeko erabili zuten
dirua hasieran, eta pandemiak gehien kaltetu dituen familia migratzaileentzat
martxan duten erresistentzia-kutxan sartu dute dirua ondoren. Mbolok
jarraitzen du denontzako eskubideen alde borrokan eta denontzako
bizimodu duina bermatzeko lanean; proiektua sostengatu nahi baduzu, jantzi
aldarrikapena soinean: Inor ez da ilegala, Amul been nit ku leegalul!
mikel garcia idiakez

D

dani blanco

uela bi urte jaio zen Inor Ez Da Ilegala ekimena, Argiaren eta Mbolo Moye Dooleren elkarlanetik.
Argiak egindako salmenta bakoitzeko,
irabazien erdia Argia proiektua eta beste erdia Mbolo elkartea indartzeko da.
Mbolok berak egiten duenean Inor Ez
Da Ilegalaren jertse, kamiseta, liburu eta
poltsen salmenta, apur bat handiagoa da
Bilboko senegaldarrek eskuratzen duten
diru kopurua. Eta apurka-apurka, babes
ekonomiko esanguratsua lortzen ari dira.

Zertan inbertitu da dirua?

Kale saltzaile senegaldarrak eurak joan
dira erabakitzen Mbolora bideratutako
dirua nola kudeatu. Kale salmenta modu
legalean egiten ari zirela, legea gogortu
eta klandestinitatera kondenatu zituzten;
horri aurre egiteko baliatu zuten hasieran
dirua. Kooperatiba sortu nahi zutela-eta,
traba trabaren atzetik oraingoz gauzatu
ez den egitasmo horretarako gorde zuten ondoren dirua. Eta orain, pandemia
betean, argi dute diruak nora joan behar
duen: premia handiena duten migratzaileak laguntzeko sortu duten erresistentzia-kutxara. Berez, konfinamendu garairako sortu zuten, egunekoarekin bizi den
jendea ezer gabe geratu baitzen goizetik
gauera, gobernuek martxan jarritako diru
-laguntzetatik kanpo ere bai –migratzaile
askok paperik ez dutelako–, baina egoerak onera egiten ez duela ikusita, aktibo
mantentzen dute erresistentzia-kutxa.
“Erresistentzia-kutxako diru-sarrerak
konfinamendu garaikoak baino askoz txiAzaroak 29, 2020

kiagoak dira, eta ulergarria da, uste baino
gehiago luzatzen ari da hau guztia, horregatik datorkigu ongi Inor Ez Da Ilegalaren
dirua ere, erresistentzia-kutxa sendotzeko eta biltzen goazen diruarekin okerren
dauden familiak laguntzeko”, kontatu
digu Khadim Sambe Mboloko kideak.
Pandemia kolpe latza izaten ari da aurretik baldintza gogorrak jasaten zituzten migratzaileentzat, eta tinko segitzen
dute borrokan eta lanean, denen eskubideen alde. “Oraintxe, ari gara errolda
soziala eskatzen, beste hainbat elkarterekin batera. Kalean bizi direnak eta
etxebizitza finkorik ez dutenak erroldatzea da helburua eta akordioa ere adostu
genuen administrazioarekin pasa den
udan, baina ordutik ez dute ezertxo ere

egin, ez dute inor erroldatu”, salatu du
Sambek. Eta errolda, erregularizazioa
oro har, funtsezko –eta justiziazko– bitartekoa da, bizimodu duina lortu ahal
izateko. “Nik adibidez zortzi urte pasatxo daramatzat Bilbon, eta paperik gabe
jarraitzen dut, ilegal, ezin lan duinik
egin”, kexu da Mboloko kidea.

Segi proiektua indartzen

Argia eta Mbolo babesten jarraitzeko
eta aldarrikapena kalera ateratzeko,
Inor Ez Da Ilegalaren produktuak Argiaren azokan eros ditzakezu (argia.eus/
azoka edo 943 371545), eta Bilbo ingurukoa bazara, Mbolori zuzenean ere
egin diezaiokezu eskaera, Bouba Dioufi
deituta: 688 736 963.

Khadim Sambe
(ezkerrean) eta
Bouba Diouf,
Mboloko kideak.
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"Esan ezetz, baietzak loratzeko" solasaldi zikloa

Puska dezagun
izotza
Solasaldi zikloa

AzaroAK 30

INFORMAZIO BURUJABETZA
ARGIAko langileak mintzo.

ABENDUAK 2

BIOANIZTASUNA
Iñaki Sanz-Azkue Xapoketan
karta-jokoaren egileetakoaren hitzaldia.

ABENDUAK 4

ENERITZ ARZALLUS

ILARGIA
Jakoba Errekondo Ilargia eta Landareak
agendaren egilearen hitzaldia.

ABENDUAK 7

Mahoma ez badoa mendira

ABENDUAK 9

itsaso zubiria etxeberria

2

020an piztutako zurrunbilo honetan ezin jakin, akaso Mahomak joan nahiko luke mendira
baina bere bizitokiko mugetatik kanpo geratzen zaiolako joan ezinda egongo da; agian berrogeialdia
egitea tokatu zaio positibo baten kontaktu zuzena izan delako... Oraintxe ez
dago erraza mendira joatea ere. Total,
zertara datorren hau, irakurle? Esaera zaharrak dioen bezala, gauzak guk
nahi bezala ateratzen ez badira beste
bide batetik egiten saiatu behar dela,
eta aurten Durangon urtero moduan
topo egin ezin izango dugula ikusita, Argiakoek aspalditik buruan zerabilten proiektu bati heldu diotela:
ikusentzunezko grabaketak egiteko
Argiako platoa. Mendia joango dela
Mahomarengana.
Pintaketa eta atontze lanak auzolanean egin dituzte, butaka jarri,
fokuak prestatu... Durangoren aitzakia zergatik erabili duten? Bada iaz
Argiaren mendeurrena aprobetxatuz Durangoko Azokako Gogoetaren
Plazan antolatu zituzten hitzaldi eta
elkarrizketen mamia ikusita, aurten
ildo horretatik jarraitu eta solasaldi
zikloa abiatu dutelako: aurrez au-

INOR EZ DA ILEGALA
Bouba Diouf Bilboko kale-saltzaile
senegaldarren Mbolo elkarteko kideari
elkarrizketa.

rre egin ezin direnez, platoa prestatu
dute hitzaldi, mahai-inguru eta elkarrizketak bertan grabatu eta interneten zabaltzeko.
Jokaldia borobiltzeko, solasaldi ziklo hau Argiak salgai dituen produktuekin lotu nahi dute eta horien balore gehigarria mahaigaineratu. Ez
baitira sosa biltzeko soilik egindako
salgai hutsak. Argitalpen, jolas edo
jantzi hauek atzetik dute jende bat,
borroka, aldarrikapen edo/eta balore batzuk, txikitik eragiteko nahi bat.
Ondoko zutabean irakur ditzakegu zein solasaldi ikusentzun ahal
izango ditugun. Abenduan zehar,
astean hiru emankizun sarean zabalduko dituzte, astelehen, asteazken eta ostiraletan. Ez da zuzeneko emankizuna izango, beraz, egun
jakin batean zabalduko badira ere,
hortik aurrera bakoitzak topa dezake saioa ikusteko momenturik egokiena. Solasaldi hauek bai ikusentzunezko bideo gisa eta bai entzunezko
podcast eran gozatu ahalko ditugu.
Behin platoa prestatuta, abenduko saioak pasatu ostean ere ez dadila
aitzakiarik egon beste emankizun
batzuk prestatzeko!

AGROEKOLOGIA
Lurra herriari deika ekimeneko hiru
partaide mahai-inguruan.

ABENDUAK 11

LANDAREEN ZAINTZA
Jakoba Errekondo Etxeko Landareak
liburua aurkezten.

ABENDUAK 14

ETXEBIZITZA
Komunitatean bizi liburuan parte hartu
duen Abaraska proiektuko kideak
solasean.

ABENDUAK 16

EKONOMIA SOZIAL
ERALDATZAILEA
Beñat Irasuegi Olatukoopeko kidearen
hitzaldia.

ABENDUAK 18

INOR EZ DA ILEGALA
Tarana Karim migratu feministaren
hitzaldia.

Solasaldiak ikusentzuteko
edo entzuteko:

www.argia.eus
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Landareak ere elbarritu egiten ditugu
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

J

endarte harroputz honek, bai, zuk
eta nik, hankapean darabilzkigu
landareak. Irakurleak esango du,
hemen da Jakoba bere etengabeko erretolikarekin. Ba bai, bukatzen ez
dena daukat kordamusa hau. Haginezko
(Taxus baccata) haginte-zigor eta haginkadakako hagintea darabilgu. Haginte hori kultura kontua da. Ondoretasun
genetikoa balitz bezala jaso dugu, halabeharrezkoa balitz bezala, eta ezta gutxiagorik ere. Oinordetzan ere ez dugu
jaso landareekiko jokabide hori, ez baita
eskubidea ere. Ezjakintasunak eta kanpoeder izaera txepelak eraman gaitu
naturaren eta landareen zaintzan eredugarria zen gure kultura zarpatsu eta
lotsagarri bihurtzeraino. Eta auzolotsa
sortzerainoko lotsagabekeriarekin jokatzen dugu. Hau lotsa!
Zuhaitzena da ispilu ikusgarriena.
Udazkena usaindu ordurako makina bat
zerra, zerrote, kodaina, kima-guraize,
sebot, arpan, trontza, zerra motordun,
motozerra, aihotz eta inauskai kriminologiaren artxiboak osatzeko pronto azaltzen dira, nonahi, bazter guztietan.
Urrutira joan beharrik ez da izaten
zuhaitzek sufritzen dituzten tratu txar
eta laido bidegabe eta umiliagarriak
ikusteko. Zerrenda amaigabea litzateke;
hobe esanda, zerrenda amaigabea da.
Bi adibide soil emango ditut. Auzo-

Sukaldean aritzea
gustatzen zaizu?

ko herrian zirkoa egon da kanpatuta.
Egitura eta guztiz estaltzen zuen olana
lotzeko buelta osoan burdin-ziriak sartu
eta horiekin eutsi zioten. Alde batean
zilar-astigar (Acer sacharinum) lerro
bat dagoenez, zuzenean haien ipurdian
tenkatu zituzten uhalak, zirgak eta kateak. Denbora luzez egon dira lokarriak
zuhaitza estutu eta tiraka. Burdin-ziri arrunt batzuk balira bezalako tratua
emanez, bizidun den orok merezi duen
lotsa onaren arrastorik gabe. Eta, ahoa
neurri, jendea zuritze lanetan: “Niri ez

zaidak hainbestekoa iruditzen. Behetik
lotuta zagok eta ez urratzeko babesarekin. Indar handi bat egiten ez badik, ez
luke arazorik izan behar” idatzi zidan
batek sarean.
Zilar-astigar ilara horri segituz gero
hondartzara iritsiko zara. Haren atarian
marugatze japoniar (Morus bombycis)
ilara bat bizi da. Kresalarekin ederki bizitzen dakite, baina enbataren erasoak
makurrarazten ditu. Horrez gain fruitu
ugari ematen dute, bisitari batzuen gozamenerako eta beste batzuen haserrerako, espaloia erabak lohitu eta likisten
baitute. Ba aste honetan horietako hiruri jo eta lepoa moztu diete. Susmoa
dut okerrak zirelako hil dituztela. Ezin
ote dugu ikusi zuzen-zuzena, tente-tentea, dotoreziaren eredu dugun hori goitik behera betetzen ez duen zuhaitzik?
Okerra, makurtua, haizearen bultzada
etzanda jasotzen duen zuhaitza askoz
ederragoa da, biziagoa, normalagoa. Elbarria da, noski, normala, gu bezalaxe,
bakoitza bere edertasunarekin eta moztasunarekin. Motzetik ondo hornituta
dabil horrelako astakeriak eta krimenak
hagintzen dituen jendea. Aspaldi asmatu genuen “babalore”-aren sinonimo bat
egia bihurtu eta urtero sari bat ematen
hasi beharko dugu panpana jo eta hartuta ibiltzen diren horien artean: Miss
edota Mister Moztare.

> 1. saria: 150€ zure denda ekologikoan gastatzeko.
> 2. saria: 100€ zure denda ekologikoan gastatzeko.
> 3. saria: 50€ zure denda ekologikoan gastatzeko.
Parte hartu elikagai ekologikoekin
egindako errezeta bidaliz edo partekatuz
eta irabazi; azaroaren 16tik abenduaren
15era arteko epea duzu, biak barne.
Informazio gehiago:
www.navarraecologica.org
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Asier kortadi ilargiaren egutegiaz
“Jendearen zalantzei erantzuna
emateko sortu genuen egutegia”

AzaroAK 28 / aizarnazabal

Garazi Zabaleta
@tirikitrann

J. Errekondoren “Etxeko Landareak”
liburu berriaren aurkezpena 12:00etan.
Antolatzailea: Aizarnazabalgo Udala.

E

uskal Herriko etxe askotan egonen da zintzilikatuta Usurbilgo Alkartasuna kooperatibaren
ilargiaren egutegia. Argiako
Bizi Baratzea proiektua, Biharko Lurraren Elkartea, Ekolurra eta Nafarroako Nekazaritza Produkzioa Ekologikoaren
Kontseiluak lagunduta, dagoeneko kaleratu dute 2021ekoa.
Kooperatiban bertan, ohiko
dendetan eta argia.eus/azoka webgunean eskuratu daiteke. Asier Kortadi
Agote Alkartasuna kooperatibako kidea elkarrizketatu dugu.
Nondik sortu zen ilargiaren
egutegia egiteko ideia?
2010ean atera genuen lehen aldiz.
Dendan ilargiaren inguruan askotan
sortzen ziren zalantzak eta galderak,
eta pentsatu genuen horri erantzun
bat eman geniezaiokeela egutegiarekin. Hilabetez hilabete ilgora eta ilbehera irudikatzea izan zen asmoa,
hortik hasi ginen. Handik urte pare batera, egutegi biodinamikoaren datuak
gehitzea erabaki genuen: hor azaltzen
da egun bakoitza zein nekazaritza lanetarako den aproposa.

Bi iturritatik jasotako informazioa
biltzen du egutegiak, beraz.
Bai, hori da. Bata, ilargiarena: ilgora
eta ilbehera irudikatzen dira egunez
egun, zenbakiaren koadrotxoaren kolorearen arabera. Nekazaritzako eta
basogintzako lanetan ilargiak momentu batzuetan lagundu egiten du, eta
beste zenbaitetan kaltetu.
Bestea, berriz, egutegi biodinamikoarena da: nekazaritzarekiko eragin
kosmikoa azaltzen du honek, Maria
Thun-en ereduaren arabera. Laburbilduz, esan daiteke lau fase daudela,
eta fase horietako bakoitzean gauza

EUSKAL HERRIKO
AGENDA

ABENDUAK 5 / DURANGO
Durangoko Azokaren baitan,
Jakoba Errekondoren liburu
aurkezpena zuzenean ikusentzun
ahal izango da 16:00etan
durangokoazoka.eus webgunean.

ABENDUAK 7 / donostiako egia
ezberdinak erein edo
landatzea gomendatzen da: kolore
gorriko marra duten egunak fruituak
erein edo landatzeko egokiak dira, marroiak sustraia ematen duten landareentzat, urdinak hostodunentzat eta
horiak, berriz, loredunentzat. Azkenik,
denerako egun desaproposak marra
beltzez adierazten dira: egun horietan
hobe ezer ez egitea.

Norentzat da erabilgarri egutegi
berezi hau?
Nekazaritzan arituko den edonorentzat, ez da profesionalei soilik bideratutako egutegia. Nekazaritza demokratizatzea bilatzen dugu guk,
hastapenetan dabilen norbaitentzat
gida moduan ere balio dezake. Gero
norberak bere bidea eginen du, baina
behintzat erreferentzia bat hor badu.
Testaje batzuk ere proposatzen dizkiegu egutegia erosten dutenei: egin
dezatela beraien baratzeetan ariketa,
egun konkretu batzuetan landaketak
eginez eta egutegi biodinamikoaren
arabera landatutakoan desberdintasunik ba ote dagoen egiaztatzeko.
Arrakasta handia du egutegiak,
ezta?
Sekulako arrakasta du, bai. Iaz urtarrilerako guztiak salduta geneuzkan, eta
badirudi geroz eta zabalkunde handiagoa duela.

Astelehenero Azoka Txikia egiten
dute 18:00etatik 19:30etara
Egiako Plaza Berrian.

ABENDUAK 15 / segura
Jakoba Errekondoren liburu aurkezpena
19:30ean Kultur Etxean.

Etxeko
landareak
liburuaz aipuak

Osasun neurriak zainduta
zure herrian Jakoba
Errekondoren hitzaldia
antolatu nahi baduzu, idatzi:
bizibaratzea@bizibaratzea.eus
Azaroak 29, 2020
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Xabier bastida abaunz
produktorea-edo

“Ez zait interesatzen
koherentzia estetikorik gabeko
debaldeko nahasketa”
Xabier Bastida Abaunz-ek
ez du bere lana ikusgarri
bihurtzeko txanparik
jotzen. Haren arrastoari
segika hasten denak
Bandcamp helbide bat
aurkituko du –Brooklyngo
Jollies diskoetxearena–, eta
bertan deskribapen labur
bat, argazki gandutsu
bat eta azal beltzeko
disko bat, Ilunpean arnas
hotsa entzuten izenekoa,
elektronika ilun eta
pisutsuzko zortzi kanta
biltzen dituena. Nahikoa
aitzakia iruditu zaigu
harekin bildu eta honetaz
eta hartaz hitz egiteko.
Kepa Matxain

T

artean behin Azkoititik Zarautza
gerturatu zale da Xabier Bastida,
eta egun horietako bat aprobetxatu dugu hango terraza batean
hitz-aspertua egiteko, artean EAEn tabernak ixteko agindua eman gabe zegoenean. Uda amaiera da, eguzkiak gogotik jotzen du, eta elkarrizketaren erdian
inguruko beste mahai batera mugitzea
proposatu du: ahal dela, nahiago itzaletan. Anonimatuarenak ere ez dauka
buelta handirik. Besterik gabe, erosoago
dago horrela. Etxean kantak egiten eta
Soundcloud-era igotzen hasi zen pixkanaka, eta konturatzerako disko bat osatu
du. Hanpatuegia zaio “musikari” hitza,
halere; “produktorea-edo”, nahiago. Laugarren abizena du Abaunz, hain maite
zuen amamaren aurrenekoa eta, batez
ere hitzaren soinua atsegin badu ere,
izen artistikoa hari keinu txiki bat egiteko aprobetxatu du.

2010 inguruan hasi zinen kantak
egiten. Nola gogoratzen duzu garai
hura?
Elektronika asko entzuten nuen garai
hartan, eta konturatu nintzen musikari
haietako ia denek ordenagailuz ekoizten zituztela kantak. Musika eskolan Cubase ikastaroa antolatu zutela jakitean,
kuadrillako batek eta biok izena eman
genuen. Baina ez zen bilatzen nuena:
instrumentuei begira lantzen zen programa, gitarrarekin zerbait joz eta hura

grabatuz. Nik zuzenean ordenagailutik
ekoitzi nahi nuen, pluginak, midi teklatua eta halakoak erabiliz. Handik gutxira
jakin nuen Amsiak –Azkoitiko DJ eta musika ekoizlea– Ableton-ari buruzko beste
ikastaro bat ematen zuela. “Hau da nirea”,
pentsatu nuen, eta halaxe izan zen. Gero,
nire kontura segi nuen ikasten, Youtubeko tutorialen bidez-eta. Teknikoki ez naiz
sekulakoa, baina moldatzen naiz.

Askotariko oihartzunak suma
daitezke diskoan. Badu Black
Metalaren arrastorik, baina era
berean hor da elektronika ilun bat
ere. Iturri desberdinetatik datozen
atmosfera pisutsuak sortzen dituzu.
Nola iritsi zara soinu horretara?
Nire intuizioei fidel izaten saiatzen naiz
zeren, beste norbaiten lengoaia imitatzen saiatzen bazara, beti joango baitzara atzetik. Hark hobeto egingo du.
Ni ahalegintzen naiz soinu berriak aurkitzen. Lortzen ote dudan, beste kontu
bat da. Zein den nire “aldeko faktorea”?
Klase guztietako musika entzun izan
dudala. Egia da, hor daude metalaren
oihartzunak, txikitan ez nuen besterik
entzuten: Sepultura, Biohazard, Slayer, Pantera, Metallica, Brujeria... Gero
hip-hopera egin nuen jauzi eta hor ere
denetik: Def Jux, Griffi, Madlib, J Dilla...
Elektronikan ni baino adituagoak direnak ere egongo dira inguruan. Ni, aldiz,
ezer izatekotan, aipatutako estilo horien
Azaroak 29, 2020

46 І KULTURA
guztien nahasketa naiz, eta lengoaia horretan benetakoa izaten saiatzen naiz.

Irakurri dizut ihes egin nahi duzula
soinu artifizialetik. Zer esan nahi
duzu horrekin?
Ez naiz soinuaz beraz ari, zeren niri “makina” soinua asko gustatzen zait. Nik
soinu desberdinak nahasten ditut, eta
horrelakoetan arriskua izaten da nahasketa hori sinesgarria ez izatekoa. Hori
saihestu nahi nuke: gauzak nahaste
hutsagatik nahastea, halako “arrarotasun”-aren bila. Ez zait interesatzen koherentzia estetikorik gabeko debaldeko
nahasketa, ezinbestean emaitza behartu
batera eramaten zaituena. Ihes egin nahi
dut hortik, kosta ala kosta.
Askotan aurkitu duzu zure burua
ataka horretan?
Ez pentsa. Egia da kantak amaitutzat jotzea kostatzen zaidala. Askotan, zerbaitekin kateatu antzera banabil, egon naiteke lanean, eta burua martxan jartzen
zait: “Kanta horretan hau egin behar
diat!”. Baina gero hasten zara ideia hori
gauzatzen, eta ez du funtzionatzen. Beste batzuetan, kasualitate hutsez iristen
naiz zati batzuk sortzera. Zerbait amaitutzat eman ondoren ere burua bueltaka
hasten zait, “hau edo bestea moldatuko banu”, baina oro har gustura gelditzen naiz. Denboraren irizpidea izaten
da sendoena: zerbait azkarregi amaitzea
arriskutsu gerta daiteke; aldiz, amaitu
eta bi hilabetera bizirauten badu, seinale
ona izaten da.

Brooklyngo (AEB) Jollies
diskoetxearekin argitaratu duzu.
Nola sortu zitzaizun horretarako
aukera?
Dena Soundclouden gertatu zen. Egia
esan, mundu bat dago hor. Aurreko hamarraldia bereziki indartsua izan zen
Soundclouden, egun oso ezagunak diren musikari asko –Post Malone edo Lil
Uzi Vert, adibidez– bertan hasitakoak
dira. Eta elektronikako apusturik berritzaileenak ere bertan sortu ziren. Hor
ibiltzen nintzen ni, bata eta bestea segitzen, nire kantak igotzen… eta halako batean, Jolliesekoek mezu bat idatzi
zidaten, nire materiala gustatu zitzaiela eta ea zerbait bidaltzerik baneukan.
Kuxkuxeatu nuen beren kanalean, eta
kasete bat besterik ez nuen aurkitu, bilduma bat, nik egiten nuenarekin nahiko
bat zetorrena. Fidatzekoak iruditu zitzaizkidan, eta aurrera egin nuen. Beste
Azaroak 29, 2020

Ilunpean arnas hotsa entzuten. Brooklyngo (AEB) Jollies zigiluaren eskutik
argitaratu du bere lana Xabier Bastida Abaunz-ek. Euskal Herriko panorama musikalean nahiko
ezohikoak diren soinuak aurkituko ditu entzuleak bertan.

edonork proposatu izan balit, eta konfiantzazkoa irudituz gero, berdin esango
nion baiezkoa. Pozten nau egiten dudana norbaiti gustatzeak, baina ez naiz
aritzen lanak diskoetxetara bidaltzen.
Tarteka atera izan ditut CD-R batzuk lagunetzat, baina inolako pretentsiorik
gabe.
Ilunpean arnas hotsa entzuten deitu
diozu diskoari. Lanaren espiritua
ondo biltzen duen izenburua,
inondik ere.
Iazko azaroan amaitu nuen diskoa. Jolliesekoei bidali behar nien baina ez
neukan izenbururik. Eta hala, neguko
gau batez, tabernatik etxera bidean kaputxa jarrita nindoala, arnas hotsa inoiz
baino garbiago entzuten nuela ohartu
nintzen. “Hauxe duk!”, otu zitzaidan.
Baina ordura arte, titulurik ez neukan.
Kantekin ere antzera pasatzen zait:
“lehengoa”, “bigarrena”, “hirugarrena”
deitzen diet, oso amaierara arte.
Erosoago zaude soinuen kodean,
hitzenean baino.
Hori da. Nik hitzei ez diet sekula garran-

tzirik eman, hip-hopean salbu. Dut edo
Anari entzutean, adibidez –letra onak
dituzten bi aipatzeagatik–, ez diet hitzei
batere erreparatzen. Eta nire hitzak sortu behar izan ditudanean, konturatu naiz
ez naizela eroso sentitzen poetikaren esparruan. Hitz egiten dudan bezala kantatzen saiatzen naiz. Egunerokotasuneko
kontuak ditut hizpide. Noiz edo noiz inprobisazio automatikoak egin izan ditut,
lehen bozetorako. Bertsio definitiborako
inprobisazio horiek moldatzen hastean,
kanta erabat izorratzen nuela iruditzen
zitzaidan. Azkenean, amaitu nuen bigarren bertsio bat osatzen, inprobisatutako letra horiek ahalik eta gehien erabiliz.
Horrela iritsi nintzen gustuko tokira.

Diskoko azken kanta Akauzazteren
remix bat da –Hegoekira Begira–,
eta Anariren ahotsa ere bada bertan.
Azkoitiko musika mikroklimaren
eragina aitortzeko modua al da?
Ni harro nago herriko eszenarekin. Gero,
mikroklimaz eta, zaila da hitz egiten.
Seguru Matadeixe hor egoteak eragin
duela zerbaitetan. Ni ikusle huts izan
naiz han, ez dut asanbladetan parte har-

KULTURA І 47
tu izan. Hori bai, kontzertu bakoitzean,
bertan. Akauzazteren kanta horrekin
beti flipatu izan dut, eta bai, bada halako omenaldi bat Azkoitiko musikariei.
Pilotan bezala, herrien arteko musika
txapelketa egingo bagenu, Azkoitia aurkari gogorra izango litzateke [barrez].
Soundcloudeko mundua aipatu duzu
lehen. Sumatzen al duzu bozgorailu
nagusietatik kanpoko eszenarik?
Inguruko zein artista sentitzen
dituzu gertuko?
Sareak beti egoten dira. Aipatuko nizkizuke Bilboko Eclectic Reactions Records-ekoak, Crystal Mine zigilukoak…
eta artista solteak ere bai: Telmo Trenor
gertuko sentitzen dut, Paezur azpeitiarra, Rrucculla, Mark Luva eta bere Sweat
Taste zigilua, edo Elsso Rodriguez rapeatzaile bilbotarra. Rocka ere gustatzen zait: Lisabö, Akauzazte, Anakrosis,
Killerkume, Borrokan edota Puro Odio,
orain gutxi ezagututako hardcore taldea.
Soma Cult azkoitiarrak ere interesgarriak iruditzen zaizkit, rock psikodelikoa
egiten dute. Erkiziak, Elena Setienek eta
Grande Daysek atera duten lan bateratuak ere itxura ona du. Eta DJen artean,
hor dira Katza, Balza, Atodamadre, DJ

Mikel hondarribiarra… Pixka bat mitifikatzen dugu 90eko hamarkadako eszena, baina egun badira gauza interesgarriak. Musika elektroniko mota bat,
adibidez, orain gutxi errotu da hemen.
Lehen baziren house, progressive edota
technoa, baina elektronika minoritarioa-

“Hitzei ez diet sekula
garrantzirik eman,
hip-hopean salbu. Dut edo
Anari entzutean, adibidez
–letra onak dituzten bi
aipatzeagatik–, ez diet hitzei
batere erreparatzen”

goa apenas entzun izan da hemen, Paraleloan edota Oreka ekimenak hasi ziren
arte. Azkenaldian, elektronika gelditu
samar antzematen dut. Orain dena da
musika urbanoa: trapa eta abar. Eta ez
dut euskarazko musika urbano interesgarririk ezagutzen.

Bakar bat bera ere ez?
Ezagutzen dudan euskarazko trapa Wazemanken mailakoa da. Euskal Herrian
trapa ganoraz egiten dutenak etorkinen
seme-alabak dira. 18-20 urteko gazteak
gauza onak egiten ari dira Bilbo inguruan.
Nickzzy edo The Point, adibidez. Gaztean
jartzen dituzten talde euskaldun ia guztiek baino zenbaki askoz hobeak eskuratzen dituzte Youtuben, gainera. Nahiko
“komertzialak” dira, irratian erraz asko
jartzeko modukoak, baina inork ez ditu
inon aipatzen. Gaztelaniaz abesten dutelako? Horregatik ote da? Belakok ingelesez
abesten du eta ate handirik sartzen dira.
Zergatik gertatzen da kontrakoa hauekin?
Non bizi garen erakusten digute halakoek.
Iruditzen zaigu progreenak garela, baina
asko daukagu oraindik egiteko.

Zer asmo aurrerantzean?
Ari naiz zerbaitetan, baina ez dut gehiegi
aurreratu nahi. Nik uste hemendik aurrera nik aterako ditudala nire lanak. Binilo bat argitaratu nahi nuke, ahal bada.
Disko honetan bidezidor bat hartu dut,
eta eroso nago bide horretan. Hortik tiraka aterako da beste zerbait, ziur, baina
ez daukat presarik. Nahi dudanean nahi
dudana egiten segi nahi dut.
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LIBURUA

Dendaostetik erakusleihora
ainhoa aldazabal gallastegui
dani blanco

K

ronika literario gisa sailkatu du
Alberdik liburua. Ez naiz nor bakoitzak erditu duena nola izendatu
nahi duen zalantzan jartzeko. Eta hala
ere, autobiografia kolektibo baten aurrean ere bagaudela esatera ausartuko
naiz. Sailkatzeko hainbeste hitz erabili
beharrak, ordea, ematen digu pista: liburu sailkaezina da Dendaostekoak.
Gaur egun jasotako istorioa da: Pitxintxu denda zabaldu zutenetik 40
urte baino gehiago igaro direnean eta
protagonistak erretiroa hartzetik gertu
daudenean egindakoa. Atzera begirako errepasoa egiten dute Izaskunek eta
Marijok: senideen arteko harremanetatik hasi, herriko aldaketetatik igaro eta
mundu mailako debate politikoetaraino
mugitzen dira azkar batean. Dendatik
mugitu ere egin gabe.
Denda da beraien oroitzapen gehienak aglutinatzen dituen espazioa. Bertan egiten dute lan egunean zortzi, hamar orduz. Bertan ikusten dute herriko
jendea. Bertan elkartu lagun minak eta
mendi taldeko emakumeak. Bertan hitz
egin literaturaz, musikaz, arteaz eta politikaz. Dendaren ordutegien arabera
antolatzen dute beraien aisialdia ere.
Eta beti aurkitu kirola egiteko zirrikitu-

Azaroak 29, 2020

dendaostekoak

uxue alberdi
Susa, 2020
rik. Ardo pare bat hartzeko momenturik.
Denden elkarteko bileretara joatekorik.
Mozorrotzeko umorerik.
Denda hau egiteko, saltzeko, harremantzeko modu baten marka da: gertutasunean, konfiantzan eta bezeroaren
ezagutzan eraikia. Galtzear dagoen komertzio txiki bat, besteren artean.
Elkarrizketa biziak dira Izas eta Marijorenak. Batak bestearen kontakizuna elikatzen du, oroitu ez duen detailez
hornitu bestearen esana. Hasieran zaila
da beraien ahotsak bereizten, ez baitago horretan lagunduko digun puntuazio
markarik. Hala ere, pertsonaia bakoitzaren ahotsa eta nortasuna bereizten hasiko gara kontakizunean sakondu ahala.

Elkar oso ondo ezagutu eta bizi duten
bi pertsonaiaren arteko elkarrizketak
dira, dinamikoak, konplizeak. Askotan
mimetizatuak. Uxue Alberdik ondu eta
josi egin ditu. Estilo literarioa eman, eta
aldi berean naturaltasuna gordetzea lortu. Lan bikaina iruditu zait.
Denda elkarrekin daramaten bi ahizparen autobiografia edo kronika irakurriko nuelakoan bizitza –letra larriz esanda– elkarrekin eraman eta egiten duten
ahizpen autobiografia edo kronika irakurri dut. Sakonean hunkitu nau beraien
aske izateko gogoak; eta malkoren bat
leherrarazi dit testuak eta Izas eta Marijok duten bizitasunak, bizipozak, ausardiak eta indarrak.
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MUSIKA

Beltzaren distira
iker barandiaran

E

uskal Herrian punk eta punk
-rock talde asko sortu da 80ko
hamarkadatik gaur egunera artean. Hala, zaila da halako multzo
handitik bereiztea eta nabarmentzea.
Bada, Bilboko Shöck taldeak baditu halako ezaugarri propioak.
Taldea 2015ean sortu zuten Bilbon
Milango (Italia) Micky batu zenean
Mundo Matadero, Destierro eta beste
zenbait talde bizkaitarretan aritutako
lagun batzuekin. Mickyk musika ibilbide luzea dauka: Giudabasso, Bambole
di Pezza, No Relax, Micky & Los Adels
eta gaur aipagai dugun Shöck taldean
aritzeaz gain, Micky & The Buzz talde rockabillyan jartzen du ahotsa eta
arima.
Shöckera bueltatuz, 2015etik 2018ra
bitartean taldeak dozenaka kontzertu
egin zituen nonahi eta 2018an Shöck
izeneko lehen lan luzea kaleratu zuten.
Ahots indartsu eta oso melodiko batek
gidatutako punk-rock eta rock piezak
batu zituzten, eta lanak harrera ona
izan zuen.

2019an, baina, Kataluniako Nando
(Batec, Karbunko…) gitarra jotzailea
batu zitzaien taldera eta erritmoa izugarri bizitu zen. Europan bira luzea
egin zuten eta handik bueltan disko berria prestatzen hasi ziren, honako hau.
Ñabardura dezente baditu ere, punk
-rocka da taldearen estilo kutuna, eta
nabari da taldekideek instrumentuak
nahieran menderatzen dituztela: sendoa eta distiratsua da emaitza. Gainera,
Mickyren ahotsak berezko kutsu melodiko eta (batzuetan) epikoa gehitzen
die poesia, borroka eta eraldaketa soziala uztartzen dituzten gaztelaniaz
abestutako kantei.
No son para mi punk-rock bizi-bizia
da, Mickyren ahotsak orekatuta, eta
80ko hamarkadako koroak ere baditu. El artista de las manos rotas 77koa
eta killer-ena den punk-rocken arteko gatazka. Alta traición punk-rock
amorratuagoa, lepora doana. Un mar
de nombres rock oso inspiratua. Topsy
punkaren alderdi rock-and-rolleroena, Commando 9mm gogoan. La Tum-

alta traición

shöck

DDT/El Lokal/Shöck Records…
ba-k kutsu garagero eta pisutsua dauka
erritmoan, ostean hard-rockaren sugarretara amiltzen dena. Juntxs otra vez
jostaria da, zirikatzailea eta positiboa.
Un paso al frente 77ko punk borobil eta
melodikoa. Es terrorismo RIPen pareko
amorrazioa, okada. Eta Muros de cristal
hit rockeroa.
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Ezetz esateko
beharra
Iñigo Basaguren-Duarte

S

Kulturaz Kooperatiba

ofokle poetak K.a. 422. urtean idatzitako antzezlana dugu Antigona, euskarara itzuli baina orain
arte zuzenean antzeztu ez dena.
Horman Posterreko lagunek erremedioa
eman diote horri eta eurek moldatutako bertsioa estreinatu dute euskara hutsean Antigone edo ezetzaren beharra
izenburuarekin.
Baina, ezetza zertarako? Ezetz esatea,
soil-soilik, injustiziei aurre egiteko edo
aurrera egiteko? Ezezkoa aukerarik duinena izan daiteke, zintzoena, erraietatik
indartsu datorkiguna, indartsu ahoskatzen duguna. Hitzekin ez ezik, gorputzarekin eta ekintzekin adierazi dezakeguna. Ezetza du ardatz Antigonaren
mitoak. Obra aski ezaguna denez, Horman Poster kolektibokoek trama minutu gutxitan oso dinamikoki laburbildu
dute benetan interesatzen zaiena kontatzen hasteko. Eszenifikazio bikainarekin,
atrezzo minimoarekin, argiztapenarekin
Azaroak 29, 2020

eta iluntasunarekin jolastuz, odola eta
aurpegi zuriak kontrajarriz, intzestuari
eta oinazeari, sexuari eta botereari buruzko istorioa eskaini digute.
Aztarnen bila abiatu dira, hondakinetatik istorioa berreraikitzeko, euren
erara kontatzeko. Berridatzitako testua idazkera kolektiboaren ondorioa
da. Sofokleren testua oinarritzat hartuz, baita Jokin Zaitegi, Anouilh, Brecht,
Zambrano eta Zizek-en bertsioei ekarpena eginez ere, haiek planteatutako
galderei erantzuten saiatu dira.
Obra klasikoan, Antigonak istorioa
bere ikuspuntutik kontatzen digu. Desobedientziaren ikurra dugu, emakume bat heteropatriarkatuaren botereari aurre egiten. Bertsio honetan,
ordea, Kreonte erregearena eta Ismene ahizparena ere kontatu digute. Ismenek beste aukera irudikatuko du:
baietza. Aginduei bai esatea, horien aurrean men egitea. Beldurragatik ezetz

Antigone edo
Ezetzaren beharra
Noiz: azaroak 5
NoN: Bilboko Arriaga Antzokia
ez esatea. Baietz esateak dakarren zamari buruz hausnartuko du Ismeneren pertsonaiak. Horrela, obedientzia
eta desobedientziaren kontraesanak
mahai gainean jarriko dituzte bi ahizpek. Kreonteren pertsonaiak, bestetik,
botereak sortzen dituen kontraesanak
eta boteretsuen ahultasunak agerian
utziko ditu.
Ezetzak eta desobedientziak gaur
egungo egoerarekin duten loturaz
hausnarketa sakonagoaren falta nabaritu dut. Obraren une batean, gure herriko historia hurbilean ezetz esatearen
garrantzia nabarmendu du Kreontek,
adierazpide horren inguruan egin diren
aldarrikapen asko zerrendatuz. Ezetza
herri honen motore edo mantra ukiezina izan ote den zalantza sortu zait obra
ikusita, denari ezetz esaten eman baititugu hamarnaka urte, aurrera egiteko
bidea zelakoan, baietzak ezetza behar
duela ukaezina baita.
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EGILEA i Ana Zambrano

Puzzlea
Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta
Maritxu Goyheneche ergoterapeutak esandako esaldi bat
irakurriko duzu.
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Sudokuak

5x5

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

Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.
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1. Ia-ia. 2. Apala.
3. Tripa. 4. Irri, burla.
5. Hondartza txikiak.
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Puzzlea: “Ikerketan erakutsi nahi
nuen dementziarekin komunikazio
arazoak bazirela, baina ama
hizkuntza erabiltzean pertsonak
gehiago ulertuko gaituela.”
5x5: 1. KASIK, 2. ARASA, 3. Sabel, 4.
ISEKA, 5. Kalak.
HIzki berak: ZIABOGAK, MIAZKATU,
ITZAINGO, ARGIZAGI, INFLAZIO,
PASADIZO.
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Hizki berak
Osa itzazu hitzak falta direnak hizki
berak direla kontuan izanik, hori bai,
hurrenkera ez da zertan bera izan.
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Mikel Huarte
Errepresioa eta
politika Osasunan

“Absurdoa da futbola eta
politika nahastu
behar ez direla esatea”
Osasunaren mendeurrena bete berritan, klubaren jatorri apal,
euskaltzale eta aurrerakoia gogorarazi nahi izan du Mikel
Huartek, Txalapartak argitaratutako Rojos. Fútbol, política y
represión en Osasuna (Gorriak. Futbola, politika eta errepresioa
Osasunan) liburuaren bitartez. 1936an errepresioa pairatu zuten
taldeko kideengan jarri du arreta, baina bildu ditu klubaren
historia sozialeko bestelako pasarte eta anekdotak ere.
ander Perez

Kuriositatea,
adikzioa kasik
“Kuriositatea dut, hori bakarrik. Soziologia ikasi nuen, baina lekutan dago
hori, nahiz eta metodotik zerbait gelditzen zaidan. Nik, batez ere, kuriositatea
nuen, Felix Monrealek elikatua. Bera
hasi zen hau dena argitara ateratzen,
Eladio Zilbeti eta Natalio Ciyuelaren kasuak batez ere [Osasunako fundatzaile
fusilatuak, biak ala biak]. Pentsatu nuen:
eta gehiago baleude? Hala hasi nintzen
ikertzen, gehien dakitenei galdezka,
eta mila ate jota. Egia da ikerketak baduela zerbait adiktiboa. Gero Txalaparta etorri zitzaidan liburua proposatzen;
nik ez nuen libururik argitaratu nahi,
erreparoa ematen zidan, baina bazegoen hau guztia kontatzeko beharra”.
Azaroak 29, 2020

Josu Santesteban

Ehun urte bete dira 1920an
Osasuna sortu zutenetik. Baina
aurretik ere bazen futbolik
Iruñean.
Simon Blasco medikuak zioenez,
1900. urtean Iruñeko Huarte eskolan ikasten zuen Enparan abizeneko
batek erakutsi omen zien ikaskideei
futbolean aritzen. Maila ertain-altuko eskola zen hura, Iruñeko lehen
eskola laiko eta liberala. Guk, artxibotan, baieztatu dugu bazela Ignacio Enparan izeneko ikasle bat garai
hartan. Hona etorri aurretik Galesen ikasi omen zuen. Gerora, 1904an
agertzen da futbolari buruzko lehen
aipamena Diario de Navarran, zezen
plazan jokatzen zuten batzuk aipatzen dituztenean.
Hainbat talderen artean, zergatik
nagusitu zen Osasuna?
1900tik 1920ra, Osasuna sortu bitartean, talde pila bat zegoen Iruñean.
Oro har, lagun taldeak ziren, eta zaila da kuadrila bakoitzaren joera sozial edo politikoa jakitea. Sportiva
1919an jaio zen, eta 1920an aldatu
zuen izena, Osasuna jarriz. Kanpoan

jokatzeko asmoz sortu zuten Osasuna, indarrak batzeko asmoz. Eta
azkenean, hor zeuden guztietatik,
Osasuna da ehun urte bete dituena.

Fundatzaileen artean baziren
euskal abertzaleak eta
komunistak. Gerora Osasunak
transmititu duen irudiarekin
kontrajarria da hori.
Dakiguna da Sportivako lehen bi presidenteak komunistak izan zirela,
baina 1930ean; ez dakigu 1920an
ere ba ote ziren. 1920an, Osasunan
jokatzen zutenak señoritoak ziren,
ikasketadunak, baina izango zuten
1917ko Errusiako Iraultzaren eraginik, Lehen Mundu Gerrarena, espainiar gripearena edota Marokoko
Gerrarena izango zuten bezala. Argi
dagoena da Osasunaren hastapenetan badagoela osagai euskaltzale nabarmen bat, eta badagoela ideologia aurrerakoia eta errepublikazalea
duen jende pila bat ere. Baina baziren karlistak eta kolpistak ere. Talde
anitza zen, joera liberalekoa.
Noiz eta nola aldatu zen hori?
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"Nafarroako Parlamentuak Osasunako biktimenganako omenaldi instituzionala babestuko luke,
eta klubak ihes egiten dio horri".

Errepublika garaian, Osasunaren zuzendaritza nabarmen errepublikazalea zen,
eta ezkertiarra. Baina aldi berean, baziren Antonio Lizarza bezalakoak ere, Mussolinirekin elkartu zena. Iruñea estatu
kolpearen zero gunea izan zen; Osasunarekin lotura zuzena zeukaten zortzi
lagun hil zituzten: sei fusilatuta, bat bonbardaketa batean eta beste bat kartzelan.
Beti, Osasunaren historian, aipatu izan da
lau lagun hil zirela por dios y por la patria,
eta orain badakigu gutxienez zortzi hil
zituztela beste bandoan. Ez zituzten Osasunakoak zirelako hil, baina Osasunakoak
ziren. Kluba ez zen gorrien kabia, baina
baziren gorriak. Gerrarekin desagertu
zen hori.
Orduan hasi zen proiektatzen
Osasunaren irudi kontserbadore eta
erregionalista. Gaur arte luzatu da?
Antonio Lizarzatik hasi eta Patxi Izkora arte, Osasunaren presidente guztiak
izan dira erregimenaren gizonak. Ezkerrak inoiz ez du botererik hartu, futbola
negoziobide izan da. Hemen, presidente gehienak aurrezki kutxetatik zetozen,
eta badakigu nork kontrolatu duen hori
Nafarroan. Berez, bazkideena da kluba,

baina zuzendaritzak menpean ditu bazkideak, eta ez da gidoitik ateratzen.

Zergatik bultzatu zuten irudi hori?
Futbolak, emoziotik eta pasiotik, identitate oso indartsuak sortzen dituelako.
Horregatik, absurdoa da futbola eta politika nahastu behar ez direla esatea. Haiek
politikaz aritzea zilegi da; ikuspegi kritikotik hitz egiten denean, ordea, futbola
eta politika nahastea leporatzen dizute.
Zergatik ez dira orain arte azaleratu errepublikazale hauen erailketak? Hain zuzen ere isiltasun horregatik. Batetik, errepresioa bizi izan zutenen trauma dago,
eta inposatzen zaien isiltasuna. Bestetik,
belaunaldi hori hiltzen da, eta futbolaz
bakarrik hitz egin behar dela diote agintariek. Orain, mendeurrenaren harira,
kontatu beharra zegoen.
Ikusten duzu gaur egun aldaketa
zantzurik klubean?
Javier Miranda izan zen aldaketa ekarri
zuen bakarra, eta hortik aurrerakoak, Patxi Izko, Miguel Artxanko eta Luis Sabalza, gutxieneko hori mantentzera mugatu
dira. Baina erregimenak beti kontrolatu
du kluba. Zerbait aldatzen bada bazki-

deen presioagatik da. Egia da, orain euskaraz gauza gehiago egiten ditu klubak,
baina tira, zer gutxiago, ez? Nik dakidana da badela Memoriaren Lege bat, Osasunak betetzen ez duena. Tira, ez dago
betetzera behartuta ere, ados, baina Nafarroako Parlamentuak Osasunako biktimenganako omenaldi instituzionala babestuko luke, eta klubak ihes egiten dio
horri.

Liburuari esker Osasunarekin
berradiskidetu zarela esan izan duzu.
Zergatik?
Ni betidanik izan naiz Osasunazalea, txikitatik, lehen aldiz Sadarrera joan nintzenetik. Baina banekien badela belaunaldi
bat, nire aurrekoa, ezin duena futbola ikusi ere egin, konkretuki Osasuna nafar eskuinarekin lotzen duelako. Konturatzen
zarenean gerra aurretik ez zela horrela,
noski adiskidetzen zarela. Nik badut konplexu bat: Iruñea estatu kolpearen zero
gunea izan zen, herri matxinada egon zen
errepublikaren kontra. Ezkerreko errepublikarzaleak gutxiengoa ziren, baina
kontxo, badira ezagutzen ez diren istorio
polit asko. Beraz, noski adiskidetu naizela, Osasunarekin eta nire hiriarekin.
Azaroak 29, 2020
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Ostalarien aldarrikapenekin bat egin du
EAJk eta diru-laguntza bereziak
eskatu ditu Batzokientzat

"Inork ez du hitz egiten pairatzen ari garenaz, baina egoera oso gogorra da: diru-laguntza gehiago eman behar dizkigu
Jaurlaritzak", adierazi du Andoni Ortuzar
EAJko presidenteak igandean Deia egunkari guztiz independentean. 100 Batzoki
baino gehiago itxita dauzkatela gogorarazi du eta lokal horiek "Euzkadiko bizimodu sozial eta ekonomikoaren erdigunea"
direla gaineratu du. Horregatik, Jaurlaritzak ostalaritzari emango dizkion diru-laguntzez gain, partida berezi bat eskatu du
Batzokientzat bakarrik. Berehala etorri

da Iñigo Urkullu EAEko lehendakariaren
erantzuna Twitter bidez: "Gure balioak
indartzeko garaia bizi dugu: konpromisoa, ahalegina, irmotasuna, talde lana, elkartasuna, gauzak ondo egitea, eta ongia
egitea". Txioa ulertu nahian lehendakaritzara deitu du Beranduegik eta iturri
ofizialek baieztatu dutenez, Urkulluk esan
nahi izan du kontu honekin ere betiko jendeak aterako duela dirua. "Egia esan, ez
dakigu zergatik konplikatzen den hainbeste mezuekin, ondorioa beti bera izanda", gaineratu dute.

SAREAN ARrANTZATUA

Ipurdi laua

Zein da
Djibutiko hiriburua?

ETB Maratoiaren malko-jarioek txikizoak
eragin dituzte Donostiako metroan

Azaroak 29, 2020

Donostiako Zubieta kalean agertu den
zulotzarraz galdetuta ondorengoa
erantzun du Euskal Trenbide Sareko
buru Jon Mikel Zuloaga Sakonetak:
“Hasieran itsasoko uraren eraina zela
uste genuen, likido hark zeukan gazi
puntuagatik, baina teknikariak berehala ohartu ziren ezetz, negar-malkoak
zirela haiek, Urumeak ekarria bazter
guztietatik”. Xabier Usabiaga, Africa
Baeta edota Joseba Argüiñano kantuan
jarri dituen ETB Maratoiari egotzi dio
errua Trenbide Sareak. "Negar egite-

ko hamaika arrazoi zuen baina negar
egiten ez zuen jendeak, negar egin du
azkenean, negar ez egiteko eskatu diotelako. Ez dago jendeari zer egin behar
duen esatea besterik, jendeak kontrakoa egiteko. Eta hori gertatu da ETBren
maratoiarekin. Ez dakit bideoklipa ikusi duzuen. Kabroiek Xabier Madariaga
bera era fitxatu dute, guztiok dakigunean tipo hori ikuste hutsarekin Euskal
Herri osoko hoditeria blokeatzen duela
etengabeko malko jarioak”, gaineratu
du Zuloagak.
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7€
Jakoba Errekondok garaiko
uztak eta baratzea, fruitu arbolak eta
basoko lanak.
Pello Zabalak aukeratutako esaerak.
Xabier Ormaetxea Akizuk
ilargiaren eragina eta saioak.
Maria Thunen egutegi
biodinamikoarekin osatua.
Neurriak
Irekia: 480x340 mm.
Itxia: 240x340 mm.
Paretan eseki ahal izateko zuloa darama.
Erosteko:

943 37 15 45
argia.eus/azoka
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MONDRAGON
Euskararekin bat
BAI

aurrera

BETI

BELARRIAK PREST, AHOA
BIZI ETA BIHOTZA BERO.
EGUN GUZTIAK ERABILTZEKO
ETA GAURKOA OSPATZEKO.
AURRERA BETI!
www.mondragon-corporation.com

