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Polonia oso katolikoa da, eta erlijio horrek 
emakumearen gorputzarekiko dituen tesi 
ultrek eragin handia dute. Horri helduta, 
Poloniako Gobernua abortua ia erabat 
debekatzen saiatu da lege baten bitartez. 
Protesta handi eta jendetsuak eragin ditu, 
eta horiei esker gobernuak debekua atzeratu 
egin behar izan du. Halere, talde feministek 
salatu dutenez, ospitale batzuk emakumeak 
baztertzen hasi dira. Asteburu honetan 
milaka lagun berriro atera dira kalera. 
Irudian: Manifestari bat protesta feministen 
ikur den bi izpi gorriz margotuta. Zortzi 
izarrek ondokoa esan nahi dute: "Izorrai PIS". 
Legea eta Justizia (PIS polonieraz) agintean 
den alderdi ultraeskuindarra da.

  attila HusejNow / sopa     

  aXier lopeZ

Gorputza gudu zelai
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  arGia

Ezohikoa izan da aurten azaroaren 25a, Indarkeria Matxistaren Kontrako Egu-
neko egitaraua koronabirusak eragindako testuingurura egokitu behar izan 
baitu mugimendu feministak. Alabaina, moldaketak moldaketa, segurtasun 
neurriak hartu eta kaleak hartzearen aldeko apustua egin dute beste urte ba-

tez. Pandemia berriaren baitan indarkeria matxistaren pandemia zaharrak bere ho-
rretan dirauela ohartarazi dute, eta zerbitzu publikoak aldarrikatu dituzte. Udalerri 
zein hiriburu, mobilizazioak egin dira Euskal Herri osoan barrena, eta deialdi jen-
detsuenak hiriburuetan egin dira, arratsaldez. Goizean, instituzioek ere egin dituzte 
elkarretaratzeak indarkeria matxista gaitzetsiz.

Tokian toki, lelo ezberdina erabili du mugimendu feministak. Gasteizen, “Indar-
keria sistemaren ispilu, ¡vamos a defendernos!” aldarria goiburu gisa hartuta abiatu 
zen mobilizazioa. Nafarroan, mobilizazio nagusi baten ordez, hiriburu eta herrietan 
elkarretaratzeak egin zituzten, “Pendiendo de un hilo. Gure eskubideak elkarrekin 
lotu” lelopean. Baionan, “Indarkeria matxistak baditu mila aurpegi. Non aux violen-
ces sexistes” izan zuten aldarri. Bilbon aldiz, “Indarkeria matxistaren aurrean zer-
bitzu publikoak defendatu” leloarekin abiatu ziren auzoetatik zutabeak. Donostian, 
“Normaltasunak hiltzen gaitu, indarkeria matxistaren aurrean antolatu eta borroka-
tu” aldarrikatu zuen manifestazioak. Azken mobilizazio horretan Ertzaintzak bi kide 
identifikatu zituen, manifestazioan zehar Donostiako Neska* Gazteek egindako ekin-
tza batean autobus geltoki baten gainera igotzeagatik.

ZAHARRAK BERRI
Mobilizazioak ez ezik, aurtengo mezuak eta irakurketa ere osasun krisiak ezaugarri-
tutako testuingurura egokitu ditu mugimendu feministak. Oro har, helarazi dute nor-
maltasun berria zaharra bezain bortitza dela emakumeentzat, eta pandemia berriak 
ezkutatzen duela bere baitan zaharragoa den pandemiarik, indarkeria matxistari 
erreferentzia eginez. Konfinamendua ekarri dute gogora, eta ohartarazi etxeratze 
aginduak iraun bitartean emakume asko beren erasotzaileekin giltzaperatuak egon 
direla. Osasun krisiak gizon eta emakumeen arteko berdintasunera bidean egindako 
urteetako lanketa kolokan jarri duela ere nabarmendu dute, eta horren arriskuaz 
ohartarazi. Zentzu horretan, zerbitzu publiko unibertsalak exijitu dituzte.

Kaleak bete dituzte 
indarkeria 
matxistaren aurka

ec
u
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EmakumEEn aurkako 
biolEntziarEn aurkako 
nazioartEko Eguna 
amaitu da biolEntzia hori 
bEra bEhin Eta bErriro 
Erabili zuEn gizon bat 
idolatratzEn. zE mina 
bEnEtan. Jan kaka. borroka 
luzE dator, nEskak*. Eutsi

@IzaroAndres

tratu txarrEn 
‘kontuagatik’ Ez bazara 
gai bEra Ez mirEstEko Eta 
bErEkiko Enpatia goxo bat 
sEntitzEn baduzu, lasai. 
Emozioak sozialki Eraikiak 
dirEn hEinEan, Ez da soilik 
zurE Errua. baina hori 
sEntitzEtik aldarrikatzEra 
pasa bazara, orduan 
bEstE aldEan zaudE

@mirenartetx

zElako zortEa pobrE 
Jaio Eta gEro abEratsa 
izatEa, pobrEEk 
idolatratu zaitzatEn 
Eta ahaztu ditzatEn 
EmakumEEn kontrako 
zurE gEhiEgikEriak, zErEn 
langilE klasEa Eta hori

@__keeph0ldingon

paula dapEna 24  urtEko 
futbol Jokalariak uko 
Egin dio maradonarEn 
omEnEz minutua EgitEari, 
a Coruñan Jokatutako 
norgEhiagokan

MaradoNa eta 
MuGiMeNdu FeMiNista
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HuMaNitateareN uNe GoreNak eZ HaNka eZ buru

  adur larrea
www.adurlarrea.com

aritZ GalarraGa

Paseoa

Askotan etortzen zait burura, azken hilabeteotan gehiago, 
Stefan Zweigen esaldi hau: “Harritu egiten naiz, burlaizez, 
nire jokabide espontaneoa eredu filosofiko jasoenekin bat 

etortzen bada”. Niri ere gertatzen zaidalako; tira, jokabide es-
pontaneoa baino zentzu komuna, segur aski, eta ez agian eredu 
filosofiko hain jasoekin. Parrimurriz irakurri dut, beraz, artikulu 
bat –iradokikorra oso, bestalde, Santiago Alba Ricoren hitzak 
jasotzen dituelako–, zeina paseatzeaz ari baita, aitortuz arte bat 
dela, espazio publikoan egoteko eskubidea daukan subjektuaren 
errebindikazio bat, kapitalismoaren kontrako garaipen bat.

Aber, ez gaitezen flipatu: ibiltzea denik eta gauzarik norma-
lena da, orain gutxira arte behintzat –orain, Alba Ricoren esane-
tan, medikuaren agindu bilakatu da–. Esan nahi dut gizakiaren 
abiadura, mugimendu, erritmo naturala oinez ibiltzean datzala; 
giza-gorputza ibiltzeko egina dagoela alegia, eta ez hegazkinez, 
autoz, trenez edo bizikletaz –uste dut zaldiz ere ez, ze pena–. 
Pertsonalki, nahiago izan dut betidanik nonbaitera oinez joan, 
edo bestela ez joatea, bestelako garraiobiderik tartean bada. Eta 
oinez ibili bitartean pentsatzea, ingurua begiratzea, tarteka bes-
te oinezkoren batekin txokatzea.

Berritik ez du ezer: pentsamendu korronte oso bat dago pa-
seatzearen bueltan, zeinaren paradigma litzatekeen Walter Ben-
jamin –baina bi aldiz hain jarraian zitatzen badut intelektualtzat 
hartuko naute, eta ez dut desio–. Robert Walser aipatuko dut, 
hortaz, haren Der Spaziergang lan deliziosa, 1917koa. Nahiko 
nuke niretzat idaztean agertzen duen arreta, arintasuna, finezia 
–nola hil zen ere nahiko nuke niretzat, elurretan erori baitzen 
paseatzen ari zela; ez dakit elurrik geratuko ote den ordurako–. 
Bien bitartean, egin dezakegun gauzarik onena da paseatzen ja-
rraitzea; nahiz jokabide espontaneoak eredu filosofiko jasoene-
kin bat etortzeko arriskua hor egongo den beti. 

TALKA GUNE OKUPATUKO KIDEA
2019ko abenduan kolektibo feministak lokal huts bat okupatu zuen gasteizko Alde 
Zaharrean, eta ertzaintzak 2020ko maiatzeko konfinamendu aldian indarrez hustu. Bost 
pertsona epaitu dituzte, Talkaren hustearekin lotuta. “udalak turismorako saltzen du 
auzoa, bizilagunak kontuan izan gabe. Auzoan bi lokal okupatu izana ez da ausazko 
erabakia. espazioei erabilpen komunitarioa emateaz gain, bizilagunon beharrak mahai 
gainean jarri eta auzoaren gentrifikazioa salatu nahi izan dugu”. arGia.eus  /  2020/11/27

“AuZOA(n) BIZITZekO mODu BAT 
ARI DIRA epAITZen”
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aNalisia

Euskadiko Familia Enpresen Elkar-
tea 66 konpainiak osatzen dute eta 
13.900 milioi eurotik gorako faktu-

razioa du. 148.000 laguni baino gehia-
gori ematen die lana, eta ekosistema bat 
sortzearen alde egin du, sektore publi-
koa barne, haren hazkundea bultzatze-
ko. Familia-enpresa EAEko ekonomiaren 
ekoizpen-sarearen %84 da.

Bere presidente Andres Sendagor-
tak –Sener enpresa-talde garrantzitsuko 
presidente ere badenak–, esan du euskal 
familia-enpresak funtsezkoak izan dire-
la garapen ekonomikoan duela ehunka 
urtetik. Bere ustez, familia-enpresak ak-
tiboki lagundu du jarduera ekonomikoa 
bultzatzen eta ongizatea eta enplegua 
berreskuratzen. Bilboko Iberdrola Do-
rrean egindako elkartearen urteroko ba-
tzarrean, Sendagortak azpimarratu du 
ekimen pribatua “funtsezkoa” izaten ari 
dela eta izango dela ekonomiaren suspe-
rraldian, “agertoki sendo eta etorkizun 
iraunkor baten oinarriak” ezartzeko. Eta 
sektore publiko eta pribatuen lankide-
tzaren alde egin du.

Egia da Euskal Herrian familia-en-
presen tradizio handia egon dela. Egia 
da horietako asko gaizki pasatzen ari 
direla. Hala ere, ez da ahaztu behar hazi 
ziren sistema ekonomikoa kapitalis-
ta izan zela eta izaten jarraitzen duela. 
Horrela, euskal enpresaburuen familia 
askok aberastasun handia pilatu dute, 
eta beti aurkitu dute lekua enpresa han-
dietako administrazio-kontseiluetan, 
batez ere bankuetan eta elektrizitate 
konpainietan.

Egoera ekonomikoak krisi larria 
sortu duen honetan, familia-enpresa 
horien arduradunek ere erakunde pu-
blikoei dei egiten diete. Beren galerak 
diru publikoarekin gizarteratzen saia-
tzen ari dira, irabaziak eta aberasta-
suna pribatizatzen dituzten bitartean. 
Familia-enpresak, bai, baina baita kapi-
talistak ere. 

Familia-enpresak… 
eta kapitalistak 
ere bai

Hitz bakoitza arreta handiz neurtuz eta hautatuz, horrela dabil Emmanuel 
Macron Frantziako presidentea eta funtsean, agintari oro COVID-19 garai 
honetan. Begibistakoa da osasun neurri berriak zabaltzeaz gain, maingu 

den bake soziala bermatzeko hitzak ere hautatzen dituela Macronek. Azaroaren 
24ko azken honetan ere aipatu zituen “krisi soziala”, “emakumeek jasan indarke-
riak”, “kulturaren garrantzia” –eta berdin dio haizeak harekin eramaten baditu 
hitzak, neurriak gelditzen dira eta hitz eder hauentzako neurririk ez du ematen–. 
Kalkulu eta helburu hauek kontutan harturik, nola da posible bezperan Parisko 
Errepublika Plazan instalaturiko ehunka etorkinei buruz hitz bakar bat ere pla-
zaratu ez izana? Nola da posible miseria gorrian diren etorkin hauek poliziaren 
partetik pairatu indarkeria bortitzaz hitz bakar bat ere erran ez izana? (Testuin-
guruan kokatzeko: aitzineko astean poliziak Parisko kanpamentu bat desegin 
zuen, 4.000 immigranteei zuten bakarra suntsituz eta aterabide eske okupatu zu-
ten Errepublika plaza; poliziak bertatik bota zituen berehala). Eta orokorki, nola 
da posible manifestazioetan ia sistematikoa bilakatzen ari den polizia gehiegike-
riaz hitz bakar bat ere ez hautatu izana? Are gehiago, “Segurtasun globala” deitu 
lege proposamena Frantziako Parlamentuan denean –polizia indarkeriak “fede 
txarrez” zabaltzea kazetariei debekatzen dien legea–. Nola da posible? Jakinda 
hitz bakoitza arreta handiz hautatzen duela. Nekropolitika deitzen zaio zein bizi 
daitekeen eta zein hil daitekeen erabakitzen duen botereari; Michel Foucaulten 
“bioboterea” terminoa osatzen duen Achille Mbembe filosofo post-kolonialaren 
nozioa dugu hau. “Nekropolitika funtsezko gaia da. Jendarteak nor markatzen du 
garrantzirik gabeko entitate ala jendaila gisa? Nor dira bizitza errealeko hilda-
ko-bizidunak? Ez bada heriotza fisikoagatik, heriotza sozialagatik, heriotza eko-
nomikoagatik edo ezerezkeria politikoagatik” dio Nova Bordelon aktibista eta 
kazetariak. Horretan gaude: izan Mediterranoak irensten dituen gorputzak sal-
batzeko Europar Batasunak neurririk ez duenean hartzen, ala Macronek izurrite 
bat gainditzeko –eta beraz biziak salbatzeko– bideratu diskurtso kalkulatuan ez 
dituelarik aipatzen bezperan jipoituriko etorkinak. 

Macronen hitzak 
eta nekropolitika  

 jeNoFa berHokoiriGoiN
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mIkel ZABAlZA gOgOAn
EUSKAL HERRIA. 35 urte bete dira aurten Mikel Zabalza Bidasoan hilik agertu ze-
netik, Guardia Zibilak atxilotu ostean. Urteurrenaren harira, Mikel Zabalza Gogoan 
Herri Ekimenak ekitaldiak antolatu ditu joan den asteburuan. Zabalza oroitu, justizia 
eta egia eskatu, eta errepresioa berriz gerta ez dadin bermatzea dute xede ekitaldiek. 
Irudian, Orbaizetako Olako omenaldia. Bertsio ofizialaren arabera, ustezko zulo baten 
bila eraman zuen Guardia Zibilak Zabalza, eta hark ihes egin zuen, Bidasoa ibaira jauzi 
eginez. Senide eta lagunen bertsioa da, ordea, Guardia Zibilak tortutatu eta hil zuela.

kutsadura
Milioiko 417,1
Hori da cO2aren gorakada larriak ezarritako errekor berria: 
atmosferan gas horrek dauzkan milioi partetatik 417,1 
izatera iritsi da, Hawaii uharteetan (AeB) maiatzean egindako 
neurketen arabera. Duela urtebete baino 2,4 zati gehiago 
milioi bakoitzeko. Ageri denez, cOVID-19ak eragindako 
geldialdi ekonomikoak ez du ekarri isurien geldialdia.

  Zero Zabor

Gasteiz Zero Zabor elkarteak joan 
den astean salatu zuenez, Eusko 
Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldun-
diak lurralde honetan hiri hondaki-
nen erraustegi berri bat eraiki nahi 
dute, horretarako erabiliz Next Ge-
neration EU Europako Funtsa. Antza, 
hiri hondakinak “balorizatuz” (ale-
gia, errez) hidrogeno berriztagarria 
ekoizteko proiektua litzateke esku 
artean darabiltena.

Araban erraustegi 
bat eraiki nahi dute 
Europako funtsekin

AITZAKIA
Gasteizko Zero Zaborrek salatu due-
naren arabera, hidrogeno “berrizta-
garriaren” ekoizpena aitzakia har-
tuta Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak 
Araban hiri hondakinak kudeatze-
ko azpiegitura berri bat eraiki nahi 
dute, hasiera batean 20 milioi euroko 
kostearekin. 

fINANTZAKETA
Europako finantzaketa lerro honetan 
sartzeko joan den abuztuan Jaurla-
ritzak Hazkunde Iraunkorraren eta 
Enpleguaren Esparru Programa egin 
zuen eta gobernuaren enkarguz PwC 
aholkularitza-enpresak prestatu du 
Next Generation EU Europako Fun-
tsean aurkezteko proiektu zerren-
da eta horien barruan doa Arabako 
erraustegi proiektua.

inor Ez da ilEgala. pertsona arraziali-
zatuen, etxeko langileen eta migratzai-
leen hamar taldek osatzen dute Bizkaiko 
errolda Sarea. Bilboko udaletxe aurrean 
mobilizatu dira, erroldatzeko eskubidea 
eskatu eta udalak ekainean hartu zituen 
konpromisoak bete ez dituela salatzeko.

Euskal prEsoak. Haramburu ‘Xistor ’ 
senpertarra presondegitik atera da, 30 
urteren buruan. Josu Arkauz arrasatea-
rra ere aske utzi dute, ia 30 urte preso 
atxiki ondoren. eta Asier Ormazabal her-
naniarra ere aske geratu da, 23 urteko 
kartzelaldia amaituta.

polizia. Sestaoko udaltzaingoa Taserra 
edo pistola elektrikoa erabiltzen lehe-
netarikoa da Hego euskal Herrian. Bi 
patruilak pistola bana eramango dute 
eta beste hiru Taser pistola erostea au-
rreikusi dute. Asko dira pistola hauekin 
oso kritiko agertu diren erakundeak. 
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kazetarien eskubideen murrizketa bortitza dakarren “Segurtasun globala” 
deitu legea Frantziako parlamentuan da. prentsa askatasuna bermatzen 
duen 1881eko legearen kontra emmanuel macron presidenteak buruturiko 
eraso bat gehiago dugu hau. 2017an boterera helduz geroztik emandako 
eraso hauei begira jarri gara; baita ere presidentetzara heltzeko bideari, 
komunikabideen eta macronen arteko harremana ezin delako isilean atxiki.  

Hitza kontrolatzeko asmoz pren-
tsa askatasuna zangopilatu zuen 
lehendakari gisa oroituko dugu 
Emmanuel Macron. Frantziako 

Legebiltzarrean bozkaturiko “Segurtasun 
globala” deitu lege proposamena dugu 
horren adibide: poliziaren gehiegikerien 
irudiak “fede txarrez” zabaltzeko debe-
kua kazetarientzako; manifestazioak ku-
britzeko prentsa karta ukaitearen obli-
gazioa; eta lekuak husteko manua eman 
ondoren bertan gelditzea delitua bilaka-
tuko da kazetariarentzat.

Ez da ordea prentsa askatasuna ber-
matzen duen 1881eko legearen kon-
tra Macronek egindako eraso bakarra. 
Komunikabideen esfera aldatu da Eric 
Stemmelen estatistikalari eta komuni-
kabideen arloan ere egondakoak oharta-
razten duenez: berriki arte kazetaritzaz 
interesaturiko batzuk ziren komunika-
bideen jabeak, orain oligarken eskuetan 
dira. Horrek ondorioak ditu, demokra-
tikoki hautatua izan behar litzatekeen 
esfera politikoaren osaketaraino.

Stemmelenek xeheki aztertu du 
2012tik goiti –hau da, 34 urterekin 
orduko François Hollande presiden-
tearen idazkari orde ezezaguna izate-
tik– 2017ko presidente izendatzeraino-
ko Macronen bidea. Emaitza Opération 
Macron (Macron operazioa) liburua da; 
tamalez –baina inolako kasualitaterik 
gabe– komunikabideetan kasik aipame-
nik gabekoa. Interesgarria da begiratzea 
inork ezagutzen ez zuen gaztetxo ba-

tek nola hain denbora laburrean lortzen 
duen Frantziako presidentearen aulkia. 
Elementu saihestezina xeheki aztertu 
du: komunikabideen jarraipena.

Zenbaki bat eta bakarra: 2015eko ur-
tarriletik 2017ko urtarrilera Libération, 
L´Obs, Le Monde eta L´Express prentsek 
8.000 artikulu baino gehiago argitara-
tu zituzten Macron aipatuz, eta hamar-
naka komunikabideren azalak ere egin 
zituen –prentsa arrosa, ekonomia pren-
tsa zein prentsa orokorra, guztienak–. 
Ofizialki ez zen oraindik hautagai. Ez-
kerreko Jean-Luc Mélenchon, Arnaud 
Montebourg eta Benoît Hamon hauta-
gai potentzialek hiruen artean baturiko 
artikulu kopurua baino gehiago zituen. 
“Hastapenean legenda polit bat zabaldu 
zuten, egiari zor, gezurrez hanturikoa”, 
Stemmelen hitzetan. Denetarik erraten 
eta idazten zen; hori bai, kritika guti eta 
lore anitz: “Berpiztea”, “modernitatea”,  
“haize freskoa”, “erromantikoa”, “filoso-
foa” –“anti-sistema” baina aldi berean 
“Rothschildentzako bankari”, kontrae-
rranaren beldurrik gabe, gainera–.

Soa artikulu hauetatik komunikabi-
deen mapa orokorragora deszoomatzea 
beharrezkoa dugu. Frantziako komuni-
kabide arras gutti dira independenteak: 
prentsaren %90 hamar oligarken esku 
da eta telebista eta irratiaren sektorean 
ere tendentzia bera da. Izen batzuk? 
Bernard Arnault –munduko laugarren 
pertsona aberatsena, 76 bilioi dolarreko 
aberastasuna–, Patrick Drahi –7,1 bilioi 

dolarreko aberastasuna– eta Vincent Bo-
lloré –5,7 bilioi euroko aberastasuna, 
Frantziako hamazazpigarren aberatse-
na–. Planetak lerrokaturik balira bezala, 
hiruak dira Macronen lagun handiak.

KOMUNIKABIDEAK, MILIONARIOAK 
ETA MAcRON, ESKUZ-ESKU
Politika lagun arteko tratu bat izan ote 
zen? Seguruenik. 2012an oligarken ha-
serrea piztu zuen aberatsenak gehiago 
zergapetzeko Hollanden xedeak. Laster 
begiztatu zuten Macron gaztea, gober-
nura sartu berria, bere ideia ultra-libe-
ralekin eta dirudunez osaturiko lagun 
sarekoa: “Nik ezagutzen dut bat: Emma-
nuel Macron; lagundu behar dugu”, erran 
omen zuen Arnaultek, Marc Endeweld 
idazleak azaltzen duenez, –Le Grand Ma-
nipulateur: les réseaux secrets de Macron 
(Manipulatzaile handia: Macronen sare 
sekretuak) liburuaren egilea da–. Segi-
da ezagutzen dugu: sektore publikoaren 
eta orokorki Probidentzia Estatuaren 
desegitea eta aberatsenen mesederako 
zerga-politika.

Baina komunikabideen jabeak lagun 
izateak ez du erran nahi etxea erabat 
kontrolatu dezakeenik. Eta zailtasu-
nak ditu errealitate horrekin Macronek. 
2018ko uztailaren 24an kazetaritzari 
buruzko adierazpen publiko batean ar-
giki ondorioztatu zuen: “Egia bilatzen 
duen kazetaritzarik ez da gehiago” eta 
“botere judizial izan nahi lukeen botere 
mediatikoa daukagu”. Nonbait arrazoi 

boterera heltzen lagundu 
zioten kazetariei askatasuna  
murrizten dabil macron 
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du, guztia kontrolatu nahi lukeen pre-
sidentearen egiara ez garelako muga-
tzen eta ikerketa-kazetaritzaren premia 
ezinbestekoa delako interes ekonomiko 
zein politikoak hainbeste nahastekatuak 
diren garai honetan.

URRATSEZ URRATS, PRENTSA 
ASKATASUNA ERASOTUZ 
CDJM Komunikabideen Deontologia eta 
Mediaziorako Kontseilua sortu duen 
presidentea dugu ere Macron, eta ho-
rrek anitz erran nahi du. Nahiz eta ofi-
zialki errana izan “autoerregulaziorako 
egitura independentea” dela, gobernuak 
eskaturik sortu zen iaz, ofizialki herri-
tarrek komunikabideei begira duten 
mesfidantzari aurre egiteko. “Zepo” bat 
hainbat komunikabideek izenpeturiko 
gutun batean errana den bezala. Izen-

petzaileen artean L’Express, Le Figaro, 
Franceinfo TV, Le Point, TF1,  ala beste; 
hots, bere lagun oligarken esku direnak. 
Jabeen eta kazetarien artean mundu bat 
delako eta azken hauek prentsa askata-
sunari lotuak direlako.

“Alarma gorria pizturik den testuin-
guruan kokatzen da CDJMaren sorrera. 
Arduradun politiko askok prentsaren 
aurka egin adierazpenez gain, Emma-
nuel Macronen bozketaz geroztik pasa-
tako bi lege ditugu, prentsa askatasuna 
eta herritarrak informatzeko askatasu-
na bermatzen duen 1881eko legearen 
saihesbide direnak”, irakur daiteke adie-
razpenean. Batetik, Macroni esker boz-
keta garaietan kazetarien informazio 
bat “faltsua” dela ondorioztatu dezake 
magistratu batek, inolako prozedurarik 
gabe: zentsura, nolazpait. Bestetik, iker-

keta kazetaritzarentzako oztopo han-
dia den lege bat pasa zuten ere 2019an, 
lanceur d´alerte edo barneko informa-
tzaileen kontrako neurri gogorra: orduz 
geroztik legez debekaturikoa dute bai-
menik gabe dokumentuak ala dena de-
lakoak eskuratzea. Alta, 1881eko legeak 
zekarren komunikabideei iturria sekre-
tupean atxikitzeko eskubidea. Nonbait 
horri lotua zen Mediapart komunikabide 
independenteak iazko otsailean pairatu-
riko miaketa. “Macronen desbideratze 
autoritarioa” salatu zuen Mediapart-ek 
biharamuneko prentsaurrekoan.

Legebiltzarrak alde bozkaturik, Sena-
tura helduko da urtarrilean “Segurtasun 
globala” lege-proposamena. Anartean, 
herritarren manifestazioek segitzen 
dute, baita poliziaren gehiegikeriek ere. 
Kazetariek hala diote behintzat.  

“sEGuRTAsun GLOBALA” 
LEGEA
kAzetArien etA ArgAzkiLArien 
ArteAn hAserreA erAgiten du 
frAntziAko pArLAmenturA 
heLdu berri den Lege-
proposAmenAk. besteAk beste, 
poLiziAren indArkeriAren 
berri emAteko bideA mugAtzen 
dieLAko. ArgAzkiA: v. beLLoni.
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Mabel Cañada
sistEmarEn ErtzEko biztanlEa

pandemian etsipena, 
tristura eta bakardadea 

zabaltzen ari dira ahalmen 
kritikoa apaltzeko

KEM-MOC Kontzientzia Eragozleen 
Taldea, Itoizko urtegia, feminismoa, 
zentral nuklearrak, ekologismoa… 
urte luzeak daramatzazu borrokan. 
Zer ikasi duzu? 
Dena zirraragarria izan da eta esperien-
tzia guztietatik ikasi dut. Sistemak dio 
geure burua defendatu behar dugula, 
edo norbait izateko borrokatu behar 
dugula, baina ideia ergelak dira horiek. 
Bizitza oso eskuzabala da. Nik ikasi di-
tudan gauza nagusiak feminismotik eta 
naturatik datoz. Feminismotik ikasi dut 
nahi dudana naizela eta ez besteek esa-
ten dutena; eta naturatik, gauza bakoi-
tzak bere unea duela eta ziklo bateko 
parte garela. Garrantzitsuena da ziklo 
horrekin bat egitea. Ez behartu lurra 
zuk nahi duzuna lortzeko, nahi duzun 
tokian eta nahi duzun unean. Bi ardatz 
horien arabera bizi nahi dut nik. Hori da 
nire helburua. 

Zergatik erabaki duzu sistemaren 
mugetan bizitzea? 
Ez gara ohartzen fikziozko bizitza bat 
bizi dugula. Asmakeria bat. Sistemak esa-
ten dizu gauza asko faltan dituzula, beha-
rra sorrarazten dizute eta gero haiek 
beraiek ematen dizkizute gauza horiek. 
Gurpil zoroa da. Ohartzen zarenean has-
ten zara mugitzen eta bestelako bideak 
bilatzen. Ezin da sistematik erabat kan-
po bizi honek dena okupatzen duelako, 
baina bai haren mugetan eta hor askata-
sun gehixeago eta kontrol gutxiago dago. 
Nire erabakia izan da bazter horretan ge-
ratzea, sentitu behar dudalako ni naizela 
nire erabakiak hartzen dituena. 

Emakume izateak zabaldu dit gogoeta 
hauetarako bidea, oztopo asko aurkitu 
dudalako betidanik. Teorian demokra-
tikoa eta berdinzalea den mundu hone-
tan gezur piloa kontatzen digute. Ez da 
erraza, hala ere, bizimodu horretatik al-

dentzea, toki guztietan muga asko da-
goelako. Barnekoak eta kanpokoak. Ni 
mugak onartzeko prest nago, baina nik 
ikusi ditudalako, ez inposatu dizkidatela-
ko. Azken finean, materia gara eta muga 
asko ditugu. 

Eta nora iritsi nahi duzu?
Badu zerikusirik sentsazio pertsona-
larekin. Sentitu nahi dut askea naizela, 
baita nitaz ere, nik neuk neure buruari 
batzuetan oztopoak jartzen dizkiodalako 
gauzak egiterakoan. Bide berriak zabal-
du nahi ditut, nahiz eta azken helburua 
neronek ezin burutu. Beste pertsona ba-
tzuk sartzen badira bide horretan eta in-
dar gehiago badute, bizi denbora gehiago 
badute, haiek jarrai dezatela.

Asko dira bizitzak ekartzen dizkizun 
batailak eta aukeratu behar duzu. Erron-
ka berriei aurre eginez, muturrera iri-
tsi eta harago joanez, hazi egiten zara. 

elkartzea eta erantzun kolektiboa ematea inoiz baino beharrezkoagoa 
denean, isolatzea eta bakartzea proposatzen digute. Hau da pandemia 

honek utziko digun ondorio larriena kolektibitatearen defendatzaile 
sutsua den lakabeko komunitatearen sortzailearen aburuz.
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Hemen adibidez, fisikoki bizitza oso 
gogorra da. Horregatik nire gorputza-
rekin negoziatzen dut.  Lana ematen 
diot, baina sariak ere bai: goazen hau 
ongi egitera eta gero mendi buelta bat 
edo eguzkitan etzan arratsalde oso 
bat… Jakin behar dut neure burua 
ongi zaintzen dudala, bestela beste 
pertsonak zaintzeko gai ez nintzateke 
sentituko. 

Zein da kolektibitatearen 
garrantzia gizartearen 
eraldaketan? 
Ekintzetatik abiatuta mundu 
justuago bat sortzeko au-
kera da desobedientzia 
zibila, baina banaka ez 
dugu ezer balio. Ekin-
tza batekin mundua 
aldarazi duten lagu-
nek hori lortu dute 
mugimendu kolektibo 
baten parte zirelako. 
Lehen kontzientzia era-
gozlea, bozka eman zuen 
lehen emakumea, Luther King, 
Gandhi… denak. Atzean ez badago 
giza talde bat sostengua ematen dio-
na, edozein protestak edo mugimen-
duk porrot egiten du. Akabatzen dute, 
isilarazten dute Alemanian judutarre-
kin egin zuten bezala. Orain ez gaituz-
te hilko, hori espero dugu behintzat, 
baina bakartuko gaituzte. Ez digute 
elkartzen utziko hitz egiteko. Esaten 
digute internetekin inoiz baino ha-
rreman gehiago egin dezakegula jen-

dearekin, baina horiek ez dira sistema 
askeak. Ez dakigu hortik datorrena 
egiazkoa den edo ez. Ez dakigu nori 
sinetsi eta nori ez. Honen ondorioz 
mesfidantza gero eta handiagoa iza-
nen da jendartean. Honengatik guz-
tiagatik harremanetarako guneak 
dira orain lehenbizi debekatu dituz-
tenak. Honek eragin zuzena izan du 
kontzientzia sendoagoa zuten gizarte 
eragileetan. Gakoa komunitatean eta 
komunikazioan dago. 

Bakartze hau pandemia honek 
utziko digun ondorioetako 

bat da?
Garrantzitsuena, zalan-

tzarik gabe. Muturreko 
egoera honetan isola-
tzeko egiten diguten 
proposamen hau gi-
zakia ari da barnetik 
hausten. Bakardade 

handia dago.  
Arazoa ez da korona-

birusa bera, baizik eta nola 
ari diren aprobetxatzen egoera 

eta noraino eramaten ari diren.  
Mugimendu sozialei dagokienez bi-

rrintzailea izanen da. Lorpen txikiak 
erdiesten ari ginenean hau iritsi zai-
gu. Klima aldaketaren aurkako borro-
kan, esate baterako, izugarri handitu 
da zaborraren kopurua eta oso gaizki 
ari dira kudeatzen. Astakeria bat da 
gertatzen ari dena. Orain inoiz baino 
zalantzazkoagoa da planetaren etor-
kizuna.

Ekintzetatik abiatuta 
mundu justuago bat 
sortzeko aukera da 

desobedientzia zibila, 
baina banaka ez dugu 

ezer balio”

14

Antimilitarista, feminista, bakeza-
lea, ekologista, aktibista eta bide-
gilea. santutxun sortua, 22 urte-
rekin bizimodu komunitarioaren 
alde egin zuen, lehenengo bilbon 
eta gero nafarroan. kem-moC kon-
tzientzia eragozleen taldean hama-
bost urte aritu zen. Aurten 40 urte 
bete dituen Lakabeko komunitatea-
ren sortzaileetakoa da. gaur egun 
Artzibarko zinegotzia eta irati hon-
dakin solidoen mankomunitateko 
presidentea da. 2004. urteaz geroz-
tik aldaketa-prozesuak bideratzen 
aritzen da hainbat kolektibo eta 
erakunderekin lanean. gizarte-tal-
deentzako egoera-diagnostikoak 
egin eta beren prozesuetan lagun-
du egiten die. ikastaroak eta taile-
rrak ere ematen ditu. Lau pertsonen 
ama da eta beste zenbaiten amona.

Mabel 
Cañada 
Zorrilla 

bilbo, 1952



nATuRATIK IKAsI
“Nik ez dut jendea epaitzen edo 
kritikatzen. Elkar zaintza eta elkar-
lana nahi dut sustatu soilik. Lan-
dareek egiten duten bezala. Ohar-
tzen zara izaki bakoitzak baduela 
bere estrategia planetan manten-
tzeko eta beti modu kolektiboan. 
Uda lehorretan, adibidez, zerba 
hostoak jaisten dira eta lur osoa 
estaltzen dute hezetasuna gordez. 
Tomateak ere entitate kolektiboak 
dira bete-betean. Gorri dauden ale 
guztiak bat-batean kentzen baditu-
zu, ero moduan hasiko dira lanean 
beste tomate gorri batzuk bereha-
la izateko, haziak izango dituzte-
la ziurtatzeko. Hamar edo hamabi 
kentzen dituzu eta hurrengo egu-
nean beste horrenbeste izanen di-
tuzu. Nik hori dena ikusten dut eta 
pentsatzen dut gizakiok ere berdin 
egin beharko genukeela: une go-
gorretan elkartu beharko genuke 
eta ez banandu, orain proposatzen 
diguten bezala”.

EusKARA IKAsTEn
“Denbora luzea daramat euskara 
ikasten eta oraindik hitz egiteko 
moldatu ez arren, oso nirea den eta 
Ama Lurrarekin lotzen nauen zer-
bait bezala sentitzen dut”.

Informazioarekin bonbardatzen gai-
tuzte etengabe. Beldurra sartzen digute 
barruraino: heriotzari beldurra, kutsa-
tzeko eta kutsatuak izateko beldurra. 
Oso eraginkorra izan da eta sistemaren 
mugetatik espero baino askoz erantzun 
gutxiago iritsi da. 

Inkisizioa, esklabotza… pasa ditugu, 
baina beti egon da masa kritiko bat eta 
orain ez dago. Pertsona bakar batentzat 
gehiegi da sistema osoari aurre egitea 
eta horregatik gaude geldirik. Nire us-
tez hori da larriena.

Baina elkartasunaz eta elkar 
zaintzaz asko hitz egiten ari gara 
egunotan…
Bai, eta ekimen politak daude auzo eta 
herri askotan, baina beti pertsonen ar-
teko harremanetatik sortuak, ez egitura 
sozial edo politikoek sustatuak. Eta ha-
rreman pertsonal hauetatik ez da bote-
rea sortzen. Jarraitzen dugu betiko ere-
du kapitalista, patriarkala, neoliberala, 
matxista… jasaten. Pertsonez baliatzen 
da sistema zerbitzu horiek emateko, bai-
na gero sare horiek-eta ez ditu sosten-
gatzen, ezta laguntzen ere. Are gehiago, 
ahal duen bezain laster, baliogabetu egi-
ten ditu.

Argi eduki behar dugu ez dela pertso-
nen egitekoa jendartea sortzea, kolekti-
bitateena baizik. Ez gaude bakarrik hori 
dena egiten. Ez dugu zertan heroiak izan 
behar. Hori eredu patriarkala da. Horre-
gatik behar dut nik sistemaren mugan 
bizi, haren eragina ahalik eta gutxien ja-
sotzeko eta isiltasun uneak izateko. 

Birusa mendean hartu ondoren, 
ez gara lehenagoko borroketara 
itzuliko?
Hau ez da parentesi moduko bat. Gizate-
ria ez da inoiz lehengoa izanen, eta per-
tsonak eta ekonomia ez dira lehen beza-
la portatuko.

Aldaketa bortitzegia da eta etsipena, 
tristura eta bakardadea zabaltzen ari dira 
ahalmen kritikoa apaltzeko. Eta horre-
la mundu berri bat lortzea oso zaila da. 
Sistema hau oso ongi dago diseinatua. 
Hamabost egunean behin erabakiak har-
tzen ari direla dirudien arren, ez dira in-
probisatzen ari. Ez digute esaten nolakoa 
izanen den normaltasun berria, baina ez 
dira osasun-ekipoak erosten ari, teknolo-
gikoak baizik. Ordenagailuak eta zaintza
-kamerak daude, ez desfibriladoreak eta 
osasun-zentroak.

Ez dugu ezer ikasiko?
Ez dugu ikaskuntza horiek guztiak batera 
jartzeko aukerarik, eta isolatzeko denbora 
luzea izanen denez, galdu eginen da eta 
amets bat bezala geratuko da.

Gizakiok desagertzera kondenatuta 
gaude?
Gerta daiteke pertsonak izatea planetan 
soberan gaudenak. Klima aldaketak ira-
gartzen digun une kritiko hori iritsitakoan 
agian aberatsenak Martera edo Ilargira 
joanen dira, ertainek beren Noeren arka 
eginen dute, hala edo nola, eta gainera-
koak noraezean abandonatutako pertso-
nak izanen gara. Jendarte bezala ez gara 
honi alternatiba eraikitzen ari. 

Gobernu eta alderdi politiko bat ere ez 
da arduratu herritarrak biltzeaz eta krisi
-garaietarako lankidetza-egitura bat sor-
tzeaz. Inork ez du esan: nire herritarrak 
ahaldunduko ditut ezbeharren aurrean 
nola jokatu jakin dezaten. Ongi eraikitako 
jendartea da bere ingurunean bizirauten 
dakiena. Sinestarazten dizute ez dela deus 
gertatuko eta gertatzen denean hiltzen 
zara. Ni hiritik herrira bizitzera etorri nin-
tzenean moldakaitz hutsa nintzen. Ikaske-
ta ederra baina gogorra izan zen. Nik uste 
dut gizateria gisa, bizirik irauteko beha-
rrezkoa den informazio guztia elkarri 
transmititzeko gaitasun handiagoa izan 
beharko genukeela pertsona guztiok. Bizi 
garen gizarteak biziraupena ezabatu du.
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nolakoa izan da Lakaberen garapena 
40 urte hauetan?
Hasi ginen ideia nahiko inozoarekin. Iku-
si nahi genuen zer gertatzen zaien per-
tsonei komunitatean bizitzen hasten di-
renean eta ea posiblea ote den poliziarik, 
nagusirik eta armadarik gabeko jendarte 
bat antolatzea. Kontzientzia-eragozleen 
mugimendutik eta antimilitarismotik 
gentozen baina ez genekien hori eginga-
rria izanen ote zen. Eta oraindik ari gara 
prozesu horretan. Gure segurtasun espa-
zio propioak ongi lotuta dituen gizarte 
batetik gatoz eta horregatik beharrezkoa 
baino gehiago guretzako hartzeko joera 
dugu: baliabideak, arreta, zaintza, den-
bora… eta kosta egiten zaigu ulertzea 
zure sostengua taldea izanen dela eta 
ez pilatu dituzun beste horiek guztiak. 
Talka eginez ikasten ari gara etengabe. 
Garrantzitsua da, bestalde, ikasi dugun 
hori guztia hizkuntzaren bidez besteei 
transmititzea. Informazio hori guztia 
ongi azaltzea eta ezagutzera ematea inte-
resatzen zaigu kolektibitateek egin deza-
ten aurrera, orain arte egin dutena baino 
azkarrago. 

urtean bi aldiz kanpoko jendea 
etortzen da egonaldiak egitera. 

nolako esperientziak izaten dira? 
Oso interesgarriak. Udaberrian eta udaz-
kenean ate irekiko jardunaldiak egiten 
ditugu, bi edo hiru astez. Pertsona batzuk 
hiru egunez shock egoeran egoten dira 
hona iritsitakoan. Naturatik oso alden-
duta datoz eta aldaketa ikaragarria da. 
Asko hitz egiten dugu, eta naturarekin bi-
zitzeko aukerak eta esperientzia honek, 
oro har, batzuei bizitza aldatzen die. Nahi 
ez dutenaren pertzepzio argiarekin eta 
nahi dutenaren arrasto batekin joaten 
dira. Hemen bizi izan dutenetik zerbait 
nahi dute: zainketak, harremanak, natu-
rarekin bat datozen denborak. Norma-
lean hamabost edo hogei pertsona etor-
tzen dira aldi bakoitzean, helduak eta 
haurrak. Hurrengo apirileko egonaldia ia 
prest dugu jada. 

Bideratze prozesuak gidatzen dituzu 
kolektiboetan. Zer da zehazki egiten 
duzuna?
Lan asko egiten ari gara. Kolektiboei la-
guntzen diegu hausnarketa egiten, beren 
ametsa zehazten eta hori sostengatzeko 
behar den egitura eraikitzen. Kalitatez-
ko irtenbideak hartzen ikasi behar dugu, 
pertsonak nahi dutena aurrera eramate-
ko gai senti daitezen, aginte-egitura be-

rriak sortu behar izan gabe. Hitz egiteko, 
kudeatzeko, erabakiak hartzeko eremu 
orekatuak sortzea da helburua. Eta hori 
guztia era baketsuan egin behar dugu. 
Kultura eta erlijio askok aipatzen digute-
na Lurrean dago, ez dago besterik. Gure 
esku dago paradisu edo kartzela gisa bi-
zitzea gure Lurreko egonaldia. 

Argi eduki behar dugu proiektu bat 
ezin dela zerbaiten kontra eraiki. Talde 
bat sortzen baduzu zerbaiten aurka, zure 
identitatea zugandik kanpo kokatzen 
duzu eta iraunen duzu beste horrek irau-
ten duen bitartean. Akabatu nahi duzun 
hori beharrezkoa duzu bizirik jarraitze-
ko eta horregatik, modu subkontzien-
tean askotan, kontrako hori elikatzera 
behartuta sentitzen gara. Paradigma hori 
birrintzailea da eta hori da talde batzuek 
ulertzen ez dutena.

Emankorragoa da zuk amesten duzun 
bezala bizitzen saiatzea eta aurre egi-
tea bizitzak ekartzen dizunari. 20 urtez 
borrokatu dugu guk Itoizko urtegiaren 
aurka, baina gure bizitza ez da horre-
kin amaitu, beste norabide batzuk hartu 
ditu. Bataila bat izan da, baina bizia ez 
dugu galdu horretan gure helburua de-
lako bizitzeko modu alternatiboak pro-
posatzea. 

16 І Mabel Cañada
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irati labaieN eGiGureN
ehu-ko irAkAsLeA

Deserrian bizi den 
herria

Hunkiturik ikusi genituen azaro er-
dialdean Saharako lurraldeetatik 
zetozkigun berriak. Marokok era-

so militarrarekin erantzun zion auto-
determinaziorako erreferendum esku-
bidea bistaratzeko saharar talde batek 
aurrera zeraman ekimen baketsuari. 
Gertaera hauen aurrean Euskal Herriko 
hamaika txokotatik heldu ziren Saha-
raren aldeko aldarriak. Azpimarratu 
beharrekoa da babes hau ez dela berria; 
azken lau hamarkadetan askotarikoak 
izan dira herri honen defentsan antola-
tutako jarduerak: elikagai, sendagai eta 
bestelako funtsezko materiala eroateko 
karabana solidarioak, diru-bilketara-
ko kirol eta kultur ekintzak... 1976an 
Espainiako soldaduek Mendebaldeko 
Sahara uztearekin batera alboratu zen 
deskolonizazio prozesurako Espainiak 
zuen ardura ere. Ordutik 1991ra arte 
iraun zuen Maroko eta Fronte Polisa-
rioaren arteko gerrak, eta orduan in-
dartu zen Euskal Herrian herri honeki-
ko elkartasuna. Garai hartan hasi ziren 
Nikaraguako iraultza sandinistaren al-
deko ekimenak ere. Hain desberdinak 
izan ziren bi prozesu hauen testuingu-
ruan kokatzen da garapenerako euskal 
lankidetzaren sorrera. Herritik sortu-
tako hainbat elkartasun mugimenduk, 
pixkanaka, maila desberdinetako era-
kunde publikoen babesa jaso zuen.

Geroztik, udaletan, foru aldundietan, 
Eusko Jaurlaritzan baita Nafarroako 
Gobernuan ere garapenerako lankide-

tza politika eraiki da, hots, plangintza 
estrategikoak zehaztu dira lehenetsi-
tako sektore eta zonalde geografikoak 
zehaztuz, garapenerako lankidetza le-
geak onartu dira, eta Eusko Jaurlaritza-
ren kasuan Garapenerako Lankidetza-
ren Euskal Agentzia martxan jarri zen 
2011n. Garapenerako euskal lankide-
tzaren sorreratik EAEn 17.000 proiek-
tutik gora finantzatu dira administrazio 
nagusietatik. Denetarikoak izan dira 
proiektuen jomugak. 2019an esatera-
ko, exekutatutako proiektuen ia %46 
Latinoamerikako lurraldeetan garatu 
ziren, eta ia %20 Afrikan. Xehetasunez 
ikus daitezke Euskal Lankidetza Publi-
koaren Atarian 2014tik egundaino fi-
nantzatutako proiektuen ezaugarriak. 

Aipagarria da gorabeheratsua izan 
dela lankidetzaren bilakaera. 2008ko 
krisi finantzarioaren eraginez, EAEn eta 
Nafarroan ez ezik, gainerako autonomia 
erkidegoetan ere itzeleko beheraka-
da nozitu zuten politika honi eskaini-
tzako funtsek, kasu batzuetan hutsean 
gelditzeraino. Kantitateaz gain, azken 

hamarkada hauetan bere eraginkorta-
sunaren mugez ere aritu da hainbat; 
izan ere, mundu mailako datuei erre-
paratuz, bestelako fluxu finantzario eta 
ekonomikoek hegoaldeko lurraldeetan 
izan dezaketen eragina, askotan, ga-
rapenerako lankidetza fluxuena baino 
handiagoa izan baitaiteke. Are gehiago, 
etorkinek euren lurraldeetara bidalita-
ko diru kopurua ere hainbatetan han-
diagoa izan da.

Hala ere, fluxu desberdinek izan 
dezaketen eragina zabala bezain kon-
plexua da. Alde batetik, eta fiskalitate 
global baten faltan, garapenerako lan-
kidetza mundu mailako birbanaketa 
tresna bakarrenetakoa dela esan dai-
teke. Eta bestetik, hegoaldeko hainbat 
herrialdetara kanpotik iristen diren 
lankidetza fluxuak, lurraldeko Barne 
Produktu Gordinaren (BPG) zati handia 
dira batzutan. Esaterako, Mundu Ban-
kuko datuen arabera, Yemengo Errepu-
blikan nazioartetik eratorritako lagun-
tza fluxuek herrialdeko BPGaren %28 
izan ziren 2018an, eta azken hamar  
urteotan Afrika Erdiko Errepublikan 
lankidetza fluxuek ekarri dutena berriz, 
batez beste BPGaren %20 izan da. 

Lankidetzarik onena behar ez dena 
omen da. Baina nazioarteko erakun-
deen eta zehazki Estatu espainiarraren 
ez ikusiaren aurrean, 40 urtetan dese-
rrian bizi izan den saharar herriaren-
tzat bizirauteko iturri izan da herrien 
babesa. 

Fiskalitate global baten 
faltan, garapenerako 

lankidetza mundu 
mailako birbanaketa 

tresna bakarrenetakoa 
dela esan daiteke
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pAulA eSTÉVeZ

juNe FerNÁNdeZ
kAzetAriA

Itoguneak

Euskara eta feminismoa bidelagun 
jardunaldietan bi errealitate lin-
guistiko kontrajarri dira: batetik, 

euskaraz bizitzeko eskubidea aldarri-
katzen duten euskaldun zuriena eta, 
bestetik, feminista arrazializatu eleani-
tzena. Azken hauek azaldu dute euskal 
hiztun izateak zabaltzen dizkien ateak 
arrazakeriak ixten dizkiela. Eta bi ur 
horien artean, ni beti pribilegiatuen 
bandoan. Euskaldun-motz / erdal elebi-
dun / sasi-euskaldun –Lutxo Egiak eta 
Irene Arraratsek ekarritako terminoak, 
nire burua ulertu eta interpelatzeko 
emankorrak– zuriak gara hizkuntzari 
dagokionez pribilegiatu bakarrak: eus-
kararen ate guztiak zabal-zabalik ditu-
gu eta, erderaren hegemonian goxo bizi 
garelarik, ez dugu euskaldun-oso izan 
nahi dutenek pairatzen duten zapal-
kuntza ezagutzen.

Deigarria iruditu zait bi diskurtsoen 
arteko disonantzia. Esaterako, Irene 
Arraratsek “euskaldun” terminoaren 
potentzial inklusiboa eta integratzailea 
aldarrikatu du, euskalduna euskaraz 
mintzo dena baita, izan bertokoa edo 
kanpotarra. Tarana Karimek eta Leoca-
dia Bueriberik, ordea, adierazi dute ez 
direla euskaldunak sentitzen, edota sen-

titu bai baina euskaldun zuriek estatus 
hori ukatzen dietela, euskaldun proto-
tipikoaren moldean sartzen ez direlako.

“Euskara ez da baztertzailea, inte-
gratzailea da”, esan du Lorea Agirrek. 
Ados, baina hiru aktibista antiarrazistek 
gogoratu dute emakume arrazializatu 
gehien-gehienek ez dutela euskara ikas-
teko aukerarik eta horrek bazterkeria-
ren motxilan harri bat gehiago sartzea 
dakarrela. Euskalduntze prozesu masi-
bo, unibertsal eta doako bat aldarrikatu 
du Agirrek, baina horrek gobernua in-
terpelatzen du soilik. Bueriberik, aldiz, 
argi utzi du euskaltegien matrikularen 
prezioa ez dela arazo bakarra, baizik eta 
arrazakeria instituzionalaren eta sozia-
laren bortizkeria bizi duten pertsonek 
bestelako lehentasunak dituztela: “Ara-
zo horiek kentzen laguntzen badiguzue, 
guk euskara poztasun guztiarekin ikasi-
ko dugu”. Arraratsek esan du erdaldunek 
ez dakitela “zer kultura oparoa dagoen 
euskeraren inguruan”. Pamira Duval iji-
toak eskatu du euskal historiaren ba-
rruan ijitoen ekarpena kontuan hartzea, 
eta bereziki erromintxela. 

Beste kontraste deigarri bat: Irene 
Arraratsek Euskal Herriko Mugimendu 
Feministaren baitan errotu den xurxur-

larien dinamika goraipatu du. Antiarra-
zistek, ordea, esan dute estrategia hori 
baliogarria dela hitzaldi bat ulertzeko, 
baina ez asanblada batean parte hartze-
ko, itzultzailea behar duenak ezin izango 
duelako batzarraren erritmoa jarraitu 
eta horrek rol pasibo batean kokatuko 
duelako. Are gehiago, Karimek eta Bue-
riberik esan dute emakume etorkinek 
ez badute Feministaldiako kartela edo 
Martxoak 8koa ulertzen, ez dutela bat 
egingo. “Orduan, hizkuntza hegemoni-
koa gailentzea da irtenbide bakarra?”, 
idatzi du norbaitek txatean. 

Erantzun posible bakarra saio guz-
tietan aipatu dena izan liteke: gatazka-
ren beldur ez izatea, aldaketaren motore 
baita. Agirre eta Eskisabelek esan dute 
euskalgintzak feminismotik har deza-
keela subjektu hegemonikoari egiten 
dion interpelazioa: “Zu zara ez didana 
uzten naizena izaten”. Bada, feminista 
arrazializatuek esan digute guk ez die-
gula euskaldun izaten uzten. 

Arraratsek esan du euskararen arnas-
guneak existitzen badira, gainerakoak 
itoguneak direla. Nago hori dela erron-
ka: guztiok pentsatu beharko dugu zer 
egin gure arnasguneak besteen itogune 
izan ez daitezen. 
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eNeko olasaGasti
zuzendAri etA 
gidoiLAriA

itXaro borda
idAzLeA

Gure fikzioa, lehena?

Jargoi

Gustatuko litzaidake lerroburuko 
galdera ikurra hortik desagerra-
raztea edota ipini beharrik ez iza-

tea, baina zoritxarrez udazken honetan 
jasan behar izan dugun autopublizitate 
kanpainaren leloa besterik ez delakoan 
nago. Bestela, zertarako ipini? Hala ba-
litz inork ez luke abizen horren beharrik 
horrela dela baieztatzeko. Oro har, gi-
zarteak aspaldi egin beharreko zerbai-
ten berreskuratzea bezala ikusi du. Urte 
luze batzuetako lehortearen ondoren 
badator berriz ere fikzioa ETBko pantai-
lara. Eta hori ospatu egiten dugu gaine-
ra. Normaltasunetik zeinen urrun garen, 
beste adierazle bat. Eta salbuespenetik 
ez gaude libre, ez baita ziurra horrek se-
gida izango duen. Zeren izango balu da-
goeneko izango genuke datorren urte-
rako telesailen berri, halako ekoiztetxea 
ari dela casting berri bat prestatzen, te-
lesail berriak aurkezteko deialdiak egin 
direla… Gure inguruan halakoen gaineko 
zurrumurruak berehala zabaltzen dira 
eta oraingoz txintik ere ez. Tira, edozein 
herritan normaltasunaren barruan ko-
katuko litzatekeenak gurean opari bati 
ematen zaizkion txaloak jasotzen ditu. 
Ez gaitzaten engaina, gure fikzioa ez da 
lehena, inondik ere ez.

Neuk eta garai bateko nire lankideak 
behin eta berriro errepikatzen genuena 

datorkit oraingoan ere gogora. Ezagu-
tzen eta gertuen genituen ereduei begi-
ratuz gero, haiek atal bat egiteko zuten 
aurrekontuarekin guk telesail osoa egin 
behar izaten genuen. Eta gainera, garai 
haietan ez zegoen egun dagoen eskain-
tza eta atal bat ikusterakoan ikusleak ez 
du hori kontutan hartzen, baina homo-
logazioaren mamua hor egon da beti, or-
duan eta orain ere bai. Aldea nabaria zen 
eta da, gaur ere. Batere meriturik kendu 
gabe, noski, udazken honetan ikusi di-
tugun telesailetako egileek egin duten 
ahaleginari, guztiz txalogarria.

Beraiek ez dute aitortuko, ezin bai-
tzaio hozka egin jaten ematen dizun es-
kuari. Baina esan beharrik ere ez dau-
kate. Lerro hauek idazterakoan, Altsasu 
ikusi gabe oraindik, Alardea eta Hondar 
ahoak egiteko ekoizpen baldintzei erre-
paratuz gero eskasia nabaria da. Adibide 
bat ipintzearren, nola ulertu Alardea-ko 
azken atalaren sekuentzian, emakumeen 
konpainiak desfilatzen duen horretan 
alegia, konpainia dozena bat emakumek 
besterik ez osatzea? Nahiz eta dena pla-
no motzetan kontatu. Ez dut lekurik eta 
baimenik adibide gehiago ipintzeko, bai-
na egon badaude.

Talentua sobera dugu, hobetu ditza-
gun ekoizpen baldintzak. Euskal ikus-
leak ez du gutxiago merezi. 

Pandemiaren atzaparretatik bizirik 
ateratzen baldin bagara, diploma-
rik gabeko mediku kalakari bihur-

tu ginen 2020ko urteaz oroituko gara, 
guk ere deblauki aburua emateko ohi-
tura landu dugulako, normalean gureak 
ez diren alorretan. Pantailak berdinki, 
iritzi emailez, medikuz eta epidemiolo-
gistez bete zaizkigu. Ostatuak itxiak iza-
nez, tele-eztabaida politikoak, maskara 
jantzi ala utzi gaiaren inguruan garatu 
dira eta gobernuak erabaki du zer den 
premiazkoa eta zer ez. Episodio sanita-
rio hauetan ikasi dugu liburuak ez direla 
beharrezkoak. Arrazoi du behar bada 
neoliberalismoaren orakulu nagusiak: 
ostiral beltzak baizik ez du muntarik...

Osasunaz haragoko hiztegi mamitsu 
baten jabe egin gara etxekotuak pasatu 
ditugun 2020ko sei hilabeteetan: Eus-
kalterm berri andanak, aditz new age 
zenbait, atzizki sinets ezinak... eta ikusi 
dugu eguneroko ele zenbaiten epidemia-
ren saltsara lerratzea, hala nola gailurra, 
Iparla kaskoari baino orain COVID-19ari 
aplikatzen zaiona, halaber lautada edo 
ordokia. Fraseologia hori ezpainetan 
ateratzen gara, baimenak sakelan, gu-
rutzatzen ditugun ezezagunekin ideia 
lausoak partekatzeko. Baina nehork ez 
du mintzatzeko gogorik. Ulergarria.  
Wartaman populukoa naiz eta jargoiak 
berehala ezabatuko dizkidan zakur go-
rriaren ulua entzun nahi dut... 
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iVÁN GiMéNeZ
kAzetAriA

Egun  batetik bestera, hirian bizi-
tzeko abantaila ia guztiak ezere-
zean geratu dira. Tabernak eta 
merkataritza-guneak itxita daude, 

Alde Zaharra oso goibel dago, gertuko 
merkataritza kili-kolo dabil, jendeare-
kin biltzea debekatzen digute, ibili edo 
korrika egiteko derrigorrezkoa da mu-
suko higuingarri hori... 

Gauzak horrela, burua aireatzeko 
eta hiritik ihes egiteko premia sor-
tu zaigu. Beraz (eta hona Iruñerriko 
adibideak datoz), Orikain, Untzue, Za-
baldika edota Erreniegako merende-
roetara hurbilduz gero, gure egoeraz 
jabetuko gara. Astebururo, hiritik inoiz 
ateratzen ez ziren urbanita peto-pe-
toez beteta daude orain gutxi arte etor-
kinek bakarrik erabiltzen zituzten leku 
hurbil baina bigarren edo hirugarren 
mailakoak... Aisia mailakatu ahal bada, 
aitortu behar da hiritik gertuko me-
renderoak ez zeudela gure asteburuko 
plangintzetan. 

Agian, kategoria gutxiko aisia zela-
ko. Glamour urriko lekuak. Oso mer-
keak (musutruk!), dena esateko.

Hala ere, atzera begiratzen badugu, 
kontraesan bitxiak topa ditzakegu. Txi-
kiak ginenean, gurasoak mobilizatzen 
ziren gure auzoetan parkeak ez zeude-
lako, eta gainera, orduan egon bazeuden 
orube zabaletan, xiringak pilatzen ziren. 
Urteak pasa ahala, hiriak edertzen joan 
ziren, parkeak barne, euren iturri, aintzi-
rekin eta guzti. 

Bilakaera horrekin batera, auzoko 
parke batzuk eta hiriaren inguruko me-
renderoak abandonatzen joan ginen. 
Hiriak bizigarriagoak bihurtu ahala, gu-

txiago erabiltzen genituen, eta txoko zein 
igerileku pribatuetan (barkatu, gizarte 
ekimeneko guneak esan nahi nuen) el-
kartzen ginen igandeak eta udako arra-
tsaldeak igarotzeko. Kotxez joaten gine-
la, gure hiriko parkeetan boleibol edo 
areto futbol partidak ikusten genituen, 
reggaeton edo bachata doinuez lagun-
duta. Koloretsua, bizia, baina gugandik 
oso urrun…

Bat-batean, gure txoko eta igerilekuak 
itxi zizkiguten eta kalean geratu ginen. 
Parkeak eta merenderoak hor zeuden, 
ederrak eta erabilgarriak. Gainera, de-
nonak dira (betidanik izan diren bezala). 
Pixkanaka, oso sinpleak diren planak 
egiten hasi gara, gure pandemia-aste-
buruak betetzeko, ahal dugun moduan 
bederen. Agian bachatarik gabe baina 
mendiko arropa garestiz jantzita. Tira, 
norbera bere estiloan, baina glamour 
urriko eta ustezko kategoria gutxiko ai-
sia berriro dastatu dugu.

Hau da, garai zailetan, oinak lurrean 
jarri behar izan ditugu. Gure kategoriara 
itzuliz, behar bada. Nola aldatzen diren 
gauzak, kamarada… 

Kategoria gutxiko jendea

Hiritik inoiz ateratzen 
ez ziren urbanita peto-
petoez beteta daude 

orain gutxi arte etorkinek 
bakarrik erabiltzen 

zituzten leku hurbil baina 
bigarren edo hirugarren 

mailakoak
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Lehen mailako arreta osasun-sis-
tema publikoan sartzeko atea da, 
funtsezkoa gaixotasunen preben-
tziorako, sistema global sendoa 
izateko eta gertuko zerbitzua 
bermatzeko. Ateok giltzatuta edo 

sasi-irekita aurkituko ditu gaur egun 
bertaratu nahi duen edonork. Behin ba-
rruan, zeregin guztietara iritsi ezinda 
dabiltzan profesionalen joan-etorria to-
patuko du, itxarongela hutsen inguruan. 
“Edozein arazo izanez gero, Lehen Arre-
tara jotzeko esaten zaie herritarrei, bai-
na ez da aipatzen gainezka dagoela eta 
sendotu egin behar dela”. Amaia Mayor 
SATSE Erizaintzako Sindikatuko bozera-
mailearen hitzak dira. “Kolapsoaz” hitz 
egiten dute mataza osatzen duten ha-
ri-muturrek. Iragandako udaberririk ez 
errepikatzeko, baliabideak eskatu dituz-
te behin eta berriz profesionalek, baina 
lan taldeak ez dira indartu;  aitzitik, ahul-
du egin dira kasu askotan.

COVID-19a kontrolatzeko aztarnari 
asko Lehen Arretako erizainak dira Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hasieran 
kopurua txikia zen, 34 erizain “kendu” 
baitzituzten osasun etxeetatik. Egun, 

ordea, 600 dira, eta kopuru sinbolikoa 
zena arazo bilakatu da; ez direnez kon-
tratazio berriak egin lan-karga beste 
lankideen gain jarri da. Ohiko zereginei 

pandemiak sortutako eginkizun berriak 
eta urteroko gripearen aurkako txer-
toaren kanpaina gehitu behar zaizkie, 
besteak beste. Alta, lanerako inoiz baino 
esku gutxiago dituzte: “Bi zulo pertsona 
berarekin nahi izan dituzte tapatu”. 
 Ruben Garcia Perez Bilboko Txurdi-
nagako Osasun Zentroko pediatra da. 
Lan karga handiarekin dabiltzala dio, 
eta 20 urtean ez duela halako ikasturte 
hasierarik bizi izan. Dagozkion orduak 
baino “dezente gehiago” egiten dabilela 
aipatu du. Telefonoak kate motzean lo-
tuta mantentzen du azkenaldian, aurrez 
aurreko arreta salbuetsi eta urruneko 
entzunaldietara ohitu behar izan baitira 
profesionalak. Koronabirusa saihesteko 
bi zirkuito ezarri dira osasun etxeetan, 
“garbia” eta “zikina”, non biltzen diren 
COVID-19dun pazienteak, zona “gar-
biko” gaixoak kutsatzeko arriskua mu-
rrizteko. Pazienteek zirkuito horietako 
zeinetatik igaro behar duten jakiteko 

Herrietako osasun-etxeak

  MireN osa GaldoNa  

lehen Arreta aktualitatearen aurreneko lerroan kokatu dute 
prekarietateak, lan zama handiek, behin-behinekotasunak eta 
baliabide faltek. Osasun sistemaren oinarria da, eta kalitatezko 
zerbitzua inoiz baino gehiago aldarrikatzen den garaiotan, 
badirudi ez eAek ez nafarroak ez dutela oinarri sendorik. 
egoera korapilatsuari erradiografia egin nahi izan diogu. 
Zerk eragin du profesional, sindikatu eta herritarren haserrea? 
Zeintzuk dira ondorioak?

Osasungintzaren 
oinarria 
hanka motz

langile faltagatik, 
profesional berak 
aritu dira zirkuito 

garbian eta zikinean”
Rebeka Ubera

EH Bildu
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zerbitzu telefonikoa “prebentzio mo-
duan” baliogarria dela dio, baina egoe-
ra berriak lan dinamika nahasia eragin 
duela: “‘Paziente bat, dei bat’ ez da uste 
zuzena: askotan ez dizu hartzen, lehen 
baino galdera gehiago egin behar diz-
kiozu pazienteak zer duen antzemateko. 
Lan egiteko modua aldatu zaigu, baina 
koronabirusak lehendik zaurituta ze-
goen egoera kolpatu baino ez du egin”.  
 Ivan Bergara Sartagudako (Nafarroa) 
Osasun Etxeko medikua da, eta antzeko 
egoera bizi du. Ziurgabetasunaz mintzo 
da, pazientea mahaiaren beste aldean ez 
topatzeak informazio asko galtzea bai-
takar, profesional gisa ahalik eta zerbi-
tzu onena ematea duenean helburutzat. 
COVID-19ak egoera larriagotu baino ez 
du egin: “Gutako batek –medikuek– bi-
rusa harrapatzen badu, ez daude or-
dezkoak, eta ziurgabetasunari gehituta, 
estres handia eragiten digu horrela lan 
egin behar izateak”. 

 Ongi ulertzen du egoera Irune Arangu-
ren psikologoak. Sendagile, erizain eta, 
orohar, osasun arloko profesionalengan 
“ardura handia” jarri dela dio, eta ahaz-
tu egin dela eurak ere pertsonak direla. 
Jasaten ari diren lan-kargak ondorioak 
ekarriko dituela azpimarratu du, hala 
nola, estres postraumatikoa eta fobiak: 
“Patologia hauekin gertatzen dena da 
momentuan egin dezakezula egiten ari 
zarena, baina aurrera begira ondorio 
larriak izan ditzakeela: blokeoak, ezin 
lanera joatea, pazientea ezin artatzea 
edo pentsamendu intrusiboak eduki-
tzea, besteak beste”.
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edozein arazo 
izanez gero lehen 

Arretara jotzeko esaten 
zaie herritarrei, baina ez 

da aipatzen gainezka 
dagoela eta sendotu 

egin behar dela”
Amaia Mayor

SATSE
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LangiLe faLta nabarmena
Rebeka Ubera EH Bilduko Eusko Jaur-
laritzako eleduna bat dator arestian bi 
medikuek arreta telefonikoaz esanda-
koarekin, baina B aldea ere mahaigai-
neratu du: “Langile faltagatik hainbat 
zentrotan, profesional berak egon dira 
zirkuito garbian eta zikinean”. Arlo ez-
berdinetako profesional gehiago kon-
tratatzea izan da azken bi hilabeteotan 

gehiengo sindikalak deitutako grebara 
atxikitzeko arrazoietako bat. Nafarroa-
ko erizainen ratioa 1.000 biztanleko 
7,85ekoa da, eta EAEn 6,78koa. Europa-
ko estatu gehienek ratio hobeak dituzte-
la berretsi du ELAren azken txostenak: 
Norvegiak (17,7) eta Suitzak (17,2), 
besteak beste. Hego Euskal Herriko ra-
tioen azpitik daude, bestalde, Grezia 
(3,3), Letonia (4,6) edota Espainia (5,7).

 Halaber, “gardentasun falta” da krisi 
honen beste ezaugarrietako bat. Osaki-
detzako plantilla osoaren argazki erreal 
bat izateko soldatei begiratzen diete-
la aitortu du SATSE sindikatuko Mayo-
rrek, Eusko Jaurlaritzak helarazitako 
datu ofizialekin ezer gutxi ondorioztatu 
baitaiteke: “Osakidetzaren arabera gaur 
egun 27.300 langile daude plantillan. 
Gutxi gorabehera, batez beste, hilero 
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oinarrizko osasun 
laguntzako kontsulta 

kopurua Nafarroan

2018 

 
2017

 
2016

 
2015

 
2014

2.712.679
2.279.511

2.610.151
2.211.522

2.624.715
2.177.886

2.540.755
2.108.173

2.484.810
2.061.222

Iturria: nafarroako Osasun plataforma

osasun publikoko gastua Nafarroan 
(milioi euro eta Bpgaren %), 2010-2020

osasun publikoko gastua eaen
(milioi euro eta Bpgaren %), 2010-2020

Iturria: nafarroako gobernua / manu Robles Arangiz fundazioak jasotako datuak, Osasun 
sistema publikoa hobetu eta bere kolapsoa ekiditeko proposamenak txostenean (2020ko abendua)

Iturria: eustat, eusko Jaurlaritza / manu Robles Arangiz fundazioak jasotako datuak, Osasun sistema 
publikoa hobetu eta bere kolapsoa ekiditeko proposamenak txostenean (2020ko abendua)

Milioi euro

% bpG

1.036,1

5,6

2010

963,8

5,1

2015

1.107,7

5,1

2019

1.163,2

5,2

2020*

Milioi euro

% bpG

3.542,3

5,3

2010

3.429,2

5

2015

4.051,1

5

2019

3.941,5

4,8

2020*

erizaintza
medikuntza orokorra
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37.000 soldata banatzen dira. Hau da, 
10.000 lanpostu behin-behinekoak dira”. 
Oso kopuru handia dela diote Mayo-
rrek zein Uberak, eta profesionalen bizi 
proiektuak guztiz baldintzatzeaz gain, 
sistemaren kalitatean ere eragina duela 
halako oreka faltak. 

 Nafarroan ere goi karguen kudeake-
ta kaxkarra salatu du hainbat profe-
sional eta eragilek. Nafarroako Osasun 
Plataformak hamar urte daramatza ka-
litatezkoa, publikoa eta indartsua den 
sistema defendatzen. Dabid Mendaza 
plataformako kidea da, eta EAEkoarekin 
alderatuta, Nafarroan egoera ezberdina 
dela dio, nahiz eta egiturazko arazo bera 
izan, bere hitzetan. Nafarroako Gober-
nuak lan taldeak indartu ditu, profesio-
nal gehiago kontratatuz, baina banaketa 
erabat desorekatua izan zela dio: “Mar-
txoa eta maiatza bitartean ia 700 pro-
fesional kontratatu ziren, baina 30 bai-
no ez dituzte bideratu Lehen Arretara. 
Kontuan izanda guztira 55 osasun etxe 
ditugula, herritar bakoitzeko bat denik 
ere ezin dugu esan”. Udazkena hasi be-

zain pronto kontratazio berriak egin di-
tuzte, oraingoan Lehen Arretara begira. 
Alta, Kanpo Larrialdietako Zerbitzurantz 
eta aztarnarien profilerantz joan dira 
errefortzuak, lehen bezala utziz osasun 
etxeetako lan taldeak; txalotzeko eraba-
kia lehena, guztiz ahula bigarrena, Men-
dazaren ustez. 

bide berrien peskizan
Prebentzioa eta sustapena Lehen Arre-
taren zutabeak dira. Horietan sakontzea 
da osasun sistemaren lehen lerroko egi-
turaren xedea. Hau da, gizartean ohitura 
osasuntsuak bultzatzea, bizitza aktiboa, 
esaterako, edo kongestio egoera ekono-
miko eta sozialak prebenitzea osasun 
sistemarentzat mesedegarria izan dai-
teke; jendarte osasuntsu baten adierazle 
izanik, osasungintzara bideratu beharre-
ko gastua murriztuko lukeelako: “Lehen 

Arreta indartuko balitz, jende gutxiago 
iritsiko litzateke ospitaleetara”. Perez 
medikuak dioenez, mesedegarria litza-
ke egungo egiturari bueltak ematea eta, 
esaterako, talde multidiziplinarrak sor-
tzea Lehen Arretarako: “Administrariak, 
erizain laguntzaileak, fisioterapeutak, 
psikologoak… Lehen Arreta beste ar-
loetara zabaltzeak sistema aberastu eta 
indartuko luke”. 
 Halaber, ez dirudi erabakiak hartzen 
dituztenen interesak ildo hortatik doa-
zenik. Ivan Bergara medikuak aipatu 
duenez, hedabideen azaletan eta politi-
karien ahotan ospitaleen saturazioa eta 
bertako langileen egoera errepikatzen 
dira etengabe, eta gutxiago aipatzen dira 
ezkutuan dauden gainontzeko egituren 
eta profesionalen egoera. Herritarren-
gan horrek eragina duela dio: “Zoaz la-
rrialdietara, han dena begiratuko dizute” 

osasuNa І 25

D
A

n
I BlA

n
c

O

AHOLKu BILA. Lierni mendiaraz farmazialariak esan digu herritarrek botikara jotzen dutela batez ere lo 
egiteko, antsietatea kontrolatzeko eta defentsak indartzeko gomendio bila, baina orohar dena mugitzen dela 
Covid-19aren inguruan, pandemiak gainontzeko gaixotasunak alboratu dituela.

Jendea zuzenean 
dator botikara orain, 

osasun etxean 
telefonoa hartu ez 

diotelako, txanda nahi 
baino beranduago 
eman diotelako...”
Lierni Mendiaraz

farmazialaria



bezalako esanak horrelako iruditegia-
ren ondorio direla nabarmendu du, eta 
Lehen Arreta gutxietsi baino ez dutela 
egiten: “Ospitalezentrista den sistema 
baterantz goaz, aurrekontuen banaketa-
ri begiratzea besterik ez dago errealita-
teaz ohartzeko. Lehen Arretarako inber-
tsioa ia desagertu egin da”.
 Prebentzioa eta sustapenaren kalte-
tan, ia esklusiboki arretan zentratu da 
Lehen Arretaren jarduna azken aldian. 
Pandemiaren ondorioz itxi egin ziren 
hainbat osasun etxe, herritarren nahiz 
profesionalen segurtasunaren izenean. 
Duela hainbat urte Hego Euskal Herriko 
bi gobernuek teleasistentzia ezartzen 
saiatu zirela gogoratu dute Uberak eta 
Mendazak, baina ez zutela lortu, aurkako 
iritzien presioak eraginda. COVID-19a-
ren krisia “baliatu” dutela dio Nafarroa-
ko Osasun Plataformako kideak, eta bel-
dur da neurria ez ote den behin-betikoa 
bilakatuko. “Telefonoak ez du inoiz au-
rrez aurreko arreta ordezkatuko”.
 Medikuaren begiradaren bila, besteak 
beste, eta osasun sistemara sartzeko bi-
dea katramilatuta egoteak, zerbitzu pri-
batuetara jotzera eraman ditu hainbat 
herritar. Gaur-gaurkoz ez dago daturik 

joera hori badagoela baieztatzen due-
nik, baina sindikatu eta profesionalek 
“inertzia” sumatu dute. “Egoera balia-
tuta, aseguru pribatuen publizitatea na-
barmen igo da, eta jende batek horietara 
jo du, gertuko arretaren bila ziurrenik”, 
dio Dabid Mendazak. Iñaki Urizar IMQko 
zentroen koordinatzailea da. Eurek ere 
neurriak hartu behar izan dituztela dio, 
kontsulta presentzialak %90 murriztu 
eta telefono deiak laukoiztu dituzte. Pa-
ziente gehiago jaso dituztela nabaritu 
dutela adierazi du, baina, oro har, jendea 
“pandemia pasatzeko zain” dagoela iru-
ditzen zaio, larriak ez diren patologien 
kasuan, bederen. 
 Era berean, egoerak sortutako ezine-
gonak automedikazioan ere eragina izan 
duela dio Lierni Mendiaraz farmaziala-
riak, eta lehen ez bezala, orain jendea 
zuzenean botikara joaten dela: “Osasun 
etxean telefonoa inork erantzun ez edo 
txanda nahi baino beranduago eman 
dietelako izaten da normalean”. Halako 
joerak “normalak” izan daitezkeela dio 
Aranguren psikologoak, gizakiok “eran-
tzunak behar baititugu” ziurgabetasuna 
deuseztatzeko. 

koronabirusa ez da arazoa
Udazkenean zehar sindikatuek deitutako 
greba egunetan behin eta berriz entzun 
den leloetako bat izan da COVID-19a ez 
dela arazoaren muina, elementu gehi-

garri bat baizik; egiturazkoa den arazo 
bat azaleratzen lagundu du, langileen 
pazientzia, energia eta profesionaltasu-
na muturreraino eramanda. Uberak bi 
gako mahaigaineratu ditu gatazkaren lo-
katzetan ez galtzeko: planifikazio gabe-
zia batetik, kontratazio politika bestetik. 

Mayorrek bi ideiei heldu die, eta adibide 
batekin azaldu du: “2021eko maiatza 
arte aurreikusten dute luzatuko dela bi-
zitzen ari garen salbuespenezko egoera 
hau. Egin ditzatela erizainen kontratuak, 
gutxienez, ordura arte, ezta? Bada, ez. 
Eusko Jaurlaritzaren logikan ez dira gisa 
horretako erabakiak sartzen”. Halakoek 
langileen lan baldintzak okertu baino 
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ARDuRA HAnDIEGIA irune Aranguren psikologoaren hitzetan, osasun arloko profesionalengan “ardura handia” 
jarri da, eta ahaztu egin da eurak ere pertsonak direla. Jasaten ari diren lan-kargak ondorioak ekarriko dituela dio, 
estres postraumatikoa eta fobiak, esaterako.

Ospitalezentrista 
den sistema baterantz 

goaz. Aurrekontuen 
banaketari begiratzea 

besterik ez dago 
errealitateaz ohartzeko”

Ivan Bergara
Sartagudako Osasun Etxea
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ez dituztela egiten dio, eta kontziliazioa, 
esaterako, ezinezkoa bilakatzen dela eri-
zainentzat; gehiengoa emakumezkoak 
dira, kontuan edukitzeko datua. Epe 
motzekoak diren kontratuak harilkatuz 
ibiltzen dira egunak joan, egunak etorri. 
Halako prekarietateak norberaren bizi 
proiektua erabat baldintzatzen duela 
dio: “Batzuek ez dute ordutegirik ere 
izaten lanean hasi aurretik”. 
 Nafarroan ere arazoaren muina “ber-
dintsua” dela dio Mendazak, eta uneo-
tan inbertsio falta larrien albokalteak 
ari direla pairatzen. Bortzirietan, esate-
rako, hainbat lanpostu hutsik daudela 
salatu dute bertako sendagileek azken 
asteotan. Lesakako mediku baten pla-
za hutsik dago urriaz geroztik; 1.200 
paziente erreferentzia-medikurik gabe 
daude, alegia. Lanpostuak euskara es-
kakizuna duela eta, Osasunbideak lan-
postua eskaini ere ez duela egin salatu 
dute Bortzirietako eragileek. Bitartean 
gainontzeko profesionalen artean bana-
tu dituzte pazienteok, baina ez dakite 
noiz arte iraungo duen egoerak. 
 Planifikazio faltari gehituz, Uberak dio 
Espainiako Gobernuaren eta Eusko Jaur-
laritzaren arteko transferentzietan ere 
badagoela gakoa, ez baitago Lakuaren 

konpetentzien artean, esaterako, Barne-
ko Mediku Egoiliarraren kopurua kudea-
tzea (MIR, gaztelaniazko sigletan): “Ez 
da lan egin konpetentzia hori eskuratze-
ko, beste transferentzia batzuekin egin 

den bezala. Estatu mailan negoziatu zen 
plaza kopurua, baina gero hemengo go-
bernuak kopurua ez zuen bideratu ahal 
zuen beste”. Unibertsitateek ere Lehen 
Arreta prestigiatzeko eta ikasleak fami-

lia mediku edo pediatra izateko ezer gu-
txi egin dutela gaineratu du Ruben Perez 
medikuak, eta geroz eta espezializatua-
goak diren plazei eman zaiela lehenta-
suna, hauek ere ospitaleak sendotzeko.  
Osagaiok lehertzeko puntuan dagoen 
koktela baino ez dute osatu: familia me-
dikuak erretiroa hartu ahala, geroz eta 
ordezko gutxiago daude, batere ez ia. 

aLbokaLteak herritarrentzat
Osasun sistemak ondo funtziona dezan, 
Lehen Arreta funtsezkoa dela diote behin 
eta berriz elkarrizketatutako eragileek. 
ELAren txostenaren arabera, inguruan 
dauden Europako herrialdeek baino ra-
tio hobea dute EAEk eta Nafarroak me-
diku kopuruari dagokionez: 1.000 biz-
tanleko 2,16koa da EAEn, eta 2,59koa 
Nafarroan. Familia medikuen kasuan, 
ordea, Osakidetzako profesionalen he-
ren bat dira, kopuru osoaren erdia izan 
beharko luketenean sistema osasuntsu 
bat izateko, hainbat adituk dioenez. Gai-
nera, administrazioko eta erizaintzako 
profesionalek ere eragina daukate pa-
zienteen arretan eta medikuen baldin-
tzetan, eta horiek indartzea funtsezkoa 
da lan burokratikoari eta teleasistentzia-
ri aurre egiteko, besteak beste. 

‘paziente bat 
dei bat’ ustea ez da 

zuzena: askotan ez dizu 
telefonoa hartzen, zer 
duen jakiteko lehen 

baino galdera gehiago 
egin behar dizkiozu...”

Ruben Garcia
Bilboko Txurdinaga 

auzoko Osasun Zentroa



 Bi gobernuek profesional eskasia 
argudiatu dute grebaren eskaeren au-
rrean. Erizainen kasuan, Mayorrek dio, 
“egon badaudela”, baina atzerrian, beste 
erkidegoetan edo arlo pribatuan egiten 
dutela lan. “Lan baldintza egokiak balira 
etorriko lirateke”, dio, funtsezko osa-
gaia edozein jenderentzat, bizitza duina 
eskaini nahi bazaio bederen. Perezek 
dioenez ere duela bost urte pentsaezina 
zen ordezko medikurik ez izatea, baina 
faktore askoren ondorioz, gaur gaurkoz 
errealitate gordina baino ez da. 
 Egoera nahasiaren albokalteak herri-
tarrak ari dira ordaintzen, eta Arangu-
ren psikologoak esan bezala, nabarmen 
igo dira antsietate eta estres kasuak, 
pandemiak elikatuta gehienbat, baina 
erantzunen hutsuneagatik ere bai: “Jen-
de askorentzat Lehen Arreta lehen pa-
sabidea da hobeto sentitzeko, eta bide 
hori gainezka dagoela ikusteak ezinego-
narekin lotzen ditugun sintoma multzoa 
handitzen dute. Insomnio kasuak ugari-
tu direla esango nuke”. 
 Jendearen kezkak eta aholku eskeak 
gertuko errealitatetzat ditu Lierni Men-
diaraz farmazialariak. Bere hitzetan, 
herritarrek botikara jotzen dute ba-
tez ere lo egiteko, antsietatea kontrola-
tzeko eta defentsak indartzeko aholku 
bila, baina, orohar, dena COVID-19aren 
baitan mugitzen da, eta gainontzeko 

gaixotasunak alboratu egiten dira. Begi 
eta azaleko irritazioak asko igo direla 
adierazi du, eta ustezko kasu larrietan 
medikuen eta farmazialarien arteko 
harremanari esker zuzenean bidera-
tzen dituztela, nahiz eta salbuespeneko 
baliabidea izan.  

agintarien neurri kamutsak 
Eusko Jaurlaritzak legealdi berriko lau 
urteetan 4.000 lanpostu sortuko dituela 
iragarri du. “Harro eta zifra esangura-
tsua izango balitz” moduan jakinarazi 
dutela dio Mayorrek, baina ez hanka ez 
bururik ez duen albistea dela dio, Osa-

kidetzaren sistematik urtero, gutxi go-
rabehera 1.000 langile ateratzen direla 
aintzat hartuta, lanpostu horiek bete-
tzeko baino ez baitute balio iragarritako 
plazek.  SATSE sindikatuaren arabera, 
kontuan izanda duela bi urteko plaza 
kopuruak betetzeko probak oraintsu 
ari direla egiten, Urkulluren legealdi be-
rria amaitzerako, gutxienez, 8.000 plaza 
beharko lirateke. “Kopuruok sistema da-
goen bezala mantentzeko balioko lukete 
soilik, ez indartzeko”.
 Nafarroan ere Lehen Arretaren estra-
tegia-plangintza “beste behin atzeratu 
izana” leporatu dio Nafarroako Osasun 
Plataformak Maria Chivite buru duen 
gobernuari. Santos Indurain Nafarroako 
Osasun kontseilariak Lehen Arreta in-
dartzeko zailtasunak onartu zituen pasa 
den urriko  osoko bilkuran, familia me-
dikuen gabezia aspaldiko kontua dela 
esanez. Halaber, administrari gehia-
goren kontratazioa iragarri du. Eraba-
kiok martxan jarri zain, plataformako 
kideek zifren dantza, lantaldeak indar-
tzeko plangintza falta eta egoera alda-
tzeko borondate eza salatu dute azken 
asteotan Osasunbideko goi-karguekin 
izandako bileren ostean. Erakutsitako 
jarrera apropos hartutako utzikeria ote 
den iradoki dute plataformako kideek, 
pribatizaziorantz jo dezakeen sistema 
baten beldur. 
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medikuaren 
begiradaren bila, 

edota osasun sistema 
publikora sartzeko 
bidea katramilatuta 
dagoelako, sistema 

pribatura 
jo du herritar askok
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  urko apaolaZa aVila

eTAko hamasei militanteren kontra 1970eko abenduan Burgosen 
egin zen gerra kontseiluak mugarria ipini zuen, jendarteak sinetsi 

baitzuen bazegoela alternatibarik frankismotik harago. prozesu 
hartan, auzipetuek jasandako torturen testigantzak funtsezkoak 
izan ziren erregimenaren zapalkuntza agerian uzteko. Vatikanora 

bidaiatu zuten senideek Aita Santuari eskura eman nahi izan zioten 
tortura horiek jasotzen zituen txostena. egun desagertuta dago.

Torturen dossier desagertua, 
nazioarteak frankismoa 
epaitzeko frogaren bila

BuRgOSkO pOZeSuA
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Burgos, 1970eko abendua da. 
16 euskaldun iraultzaileak juz-
gatzen ditu frankismoak izuga-
rrizko prozesua dela bide, de-
nak ETAkoak dira. Fiskalak 6 

igortzen ditu heriotzara: Izko, Uriarte, 
Onaindia, Larena, Gorostidi eta Dorron-
soro. Abenduaren 3an gaude, bezperan 
bertan Euskadi osoa huelga jenera-
lean sartu da, Espainiako herri guztiak 
anai-arreben aldeko ekintzetan sartzen 
dira. Lantokietan, fabriketan, eskole-
tan, karriketan… edonondik irteten dira 
diktaduraren kontrako oihuak”. Horre-
la hasten da Burgoseko gerra kontseilu 
hartatik iritsi zaigun grabazio ezaguna-
ren sarrera, garai hartan zegoen egural-
di gorriaren lagin esanguratsua.

Epaiketa 1970eko abenduaren 3tik 
9ra egin zen, baina fiskala hilabeteak 
zeramatzan azpilanean. Meliton Manza-
nas komisario torturatzailearen hilketaz 
gain, beste hainbat eraso eta lapurreta 
egozten zieten ETAko kideei, eta prozesu 
sumarisimo batean bildu zituzten denak, 
eskarmentua eman nahian. Errepresio 
katea 1968an estutu zela esan geneza-
ke, guardia zibilek Tolosako Bentaundin 
Txabi Etxaberrieta hil zutenean. Ondo-
ren etorri ziren Manzanasen hilketa, eta 
Bilboko Artekaleko eta Kantabriako Mo-
grovejoko sarekadak, ETAko buruzagien 
kontra. Salbuespen egoerek hauspotuta, 
1969an bakarrik 1.953 lagun atxilotu 
zituen poliziak Hego Euskal Herrian; ho-
rietako asko torturatuak izan ziren.

Burgosko Prozesuaren harira Aranza-
dik egunotan Donostian, EHUko Gipuz-
koako Campusean paratutako erakus-
ketara sartzerakoan, audio historikoa 
entzun dezakegu, Mario Onaindiaren 
ahots urratuak “Gora Euskadi Askatuta!” 
oihukatu eta auzipetuek Eusko Guda-
riak kantatzen dutelarik, koronelaren 
sablearen aurrean. Borroka antifrankis-
taren momentu esanguratsuenetako bat 
izan zen. Baina erakusketan aurrerago 
eginez, egur konglomeratuzko mahai 
zabar batean ikus ditzakegun borrak eta 
aliketek ondo islatzen dute borroka ho-
rrek epikotik baino gehiago izan zuela 
sufrimendutik. 

Torturaren inguruan egun kontzien-
tzia gehiago dugun harren, harrigarria 
da 1970eko gertaeren kontakizuna egi-
terakoan toki zabalagoa ez izatea. Duela 
mende erdi, ordea, auzipetuek polizia-e-
txean jasandako praktikak nabarmendu 
zituzten defentsako abokatuek, erregi-
men frankistaren ankerkeria agerian uz-
teko. Hain zuzen, epaiketa baino aste ba-

tzuk lehenago Vatikanora bidaiatu zuten 
senideek ere, tortura horien berri eman 
nahi izan zioten Paulo VI.a Aita Santuari 
dossier baten bidez.

ERASO EGINEZ DEfENDITU
Autoinkulpazioak torturen bidez lortu 
zirela salatu zuten senideek. Baina ez zen 
lehen aldia, noski, poliziak halako meto-
doak erabiltzen zituela, ezta azkena izan-
go ere –Kriminologiaren Euskal Institu-
tuak 1960 eta 2014 artean 4.113 tortura 
kasu jaso ditu, Espainiako Poliziak, Guar-
dia Zibilak eta Ertzaintzak eginak–. 

1968ko abuztuaren 16an, Manzanas 
hil eta gutxira, gerraosteko Bandidajea eta 
Terrorismoa Erreprimitzeko Legea berriz 
promulgatu zuen Francoren gobernuak. 
Horren ondotik, ETArekin loturiko auziak 

Gerra Kontseiluetan epaitzen hasi ziren, 
lege-militar “sinple eta irmo” baten pean, 
Burgosko auzipetuen defentsako abokatu 
izan ziren Miguel Castells, Pedro Ibarra 
eta Francisco Letamendiak urteurrenaren 
kari plazaratu duten idatzian diotenez: 
“Erregimenaren aurkako edozein kritika 
eta oposizio mota kondenatzen zen”. Bai-
na kontrara, estrategia garbi baten bidez 
–“akusatuak justizia-aretoan defendatzen 
dira eraso eginez”–, epaituek lortu zuten 
frankismoa bera izatea epaitua, bere za-
palkuntza mundu osoaren bistan utziz.

Berriki hil den Gisèle Halimi kazeta-
riak zuzenean jarraitu zuen epaiketa eta 
Le procès de Burgos (Burgoseko proze-
sua) liburuan argitaratu zuen, maisuki, 
bertan entzundakoa, tartean auzipetuen 
torturak: “Operazio mahaia deitzen zuten 
horretan jarri ninduten. Eskuetatik eta 
hanketatik heldu zidaten, ahoa paperekin 
itxi, eta akitu arte jo ninduten, batez ere 
bularretan eta zangoetan”, deklaratu zion 
epaimahaiari Jone Dorronsorok.

Ez zen aurreneko aldia “hausturazko 
epaiketa” batean halakoak kontatzen zi-
rena. Bi urte lehenago, 1968an, Lazkaoko 
alkate frankistaren etxeari su ematea ego-
tzita, Donostiako Loiolan epaituriko hain-
bat akusatu ere saiatu ziren euren testi-
gantza ematen; haien abokatu Castellsek 
hedabide honi azaldu zion gertaturikoa 
(Larrun, 82 zk.): “Manifestaldi gogorrak 
izan ziren, eta horietako bat kuartelen ba-
rruraino sartu zen. Gerra kontseilu hartan 
lehenbiziko aldiz torturak salatu ziren. 
Presoari galdetzen genion berak tortu-

ERROMAKO PAPERAK. Lazkaoko beneditarren artxiboan vatikanora egindako bidaiaren kronika 
eta gutunak mantentzen dira, ez ordea auzipetuen tortura salaketen orrialdeak.
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paulo VI.a Aita Santuak 
ez zituen auzipetuen 
senideak hartu, baina 
dossierreko torturen 
salaketa publikoak 

balio izan zuen 
frankismoa mundu 

osoan biluzik uzteko
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rak salatzeko moduan, epaile militarrak 
hitza kentzen zion, guk protesta egiten 
genuen...”. 

Geroztik gerra kontseiluak Euskal He-
rritik kanpora eraman zituzten. Orduan, 
zergatik izan zuen garrantzia berezia 
1970eko abenduan Burgosen eginda-
koak? Besteak beste, mobilizazioen eta 
prentsaren bidez nazioartean lorturiko 
oihartzunagatik.

VATIKANORA BIDAIA
Donibane Lohitzune, 1970eko udaz-
kena. Auzipetuen senide batzuk Juan 
Mari Arregi eta Telesforo Monzonekin 
elkartu dira, Aita Santuarekin egon nahi 
dutelako. Arregi erbesteraturik dago 
ETAko kide bati ihes egiten laguntzea-
gatik; lehenago egina dago beste bidaia 
bat Erromara, euskal apaizek Derioko 
seminarioan antolatutako itxialdia ze-
la-eta: “Senideak Vatikanora joan zi-
ren justizia eskatzera, ez errukia, Pau-
lo VI.ak nahi zuen bezala”, dio orduan 
apaiz eta egun kazetari eta ARGIAko 
kolaboratzaile denak.

Aste batzuk geroago,  azaroaren 
10ean, hainbat bitartekarirekin eginda-
ko lanari esker –tartean Jose María Díez 
Alegría jesuita eta Rafael Alberti poeta–, 
auzipetuen ama-arrebek Vatikanoko Es-
tatu Idazkaritzaren ateraino iristea lor-
tzen dute, Arregik lagunduta. Ez harago. 
Gutun bat helaraziko diote Aita Santuari, 
Giovanni Benelli monsinorearen bidez, 
orduko Estatu Idazkaria: “Eliza kargu 
egitea nahi dugu. (…) Gure seme-alabak 

heriotzara zigortuak izateko arriskuan 
dira, eta balizko sententzia horrentzako 
frogak torturapean lorturiko deklara-
zioetan oinarritzen dira”, dio testu meka-
nografiatuak.

Horrekin batera, Arregik eginda-
ko dossier oso bat ere badute beretzat, 
Juan Mari Bandres eta Jose Antonio Etxe-
barrieta abokatuek –azken hau Txabi 
Etxabarrietaren anaia– igorritako infor-
mazioarekin eta auzipetuen sinadura da-
raman deklarazioekin, jasandako tortu-
rak azalduz, lehenagotik Xabier Zumalde 
El Cabra-k egindako torturen marrazki 
famatuez osatuta. 

Paulo VI.ak dokumentazioa jaso bai, 
baina ez ditu senideak hartuko, dirudie-
nez Espainiako enbaxadak presionatu-
ta. Trukean arrosario batzuk eskaintzen 
dizkie Erromara joandakoei; hauek, ja-
kina, ez dute oparia onartuko. Justizia, 
ez errukia.

fRANcOREN ESKU ERE BAI
Arrosarioen ateraldia azkar zabaldu zen 
nazioarteko hedabideetan, baita seni-
deen bidaiaren motiboak eta torturen 
salaketak ere, batez ere Italiakoetan: 
“Epaituak izan behar diren euskal preso 
guztiak torturatuak izan dira”, zioen Pae-
se Sera egunkariak; “Operazio mahaia: 
torturen bidez lorturiko deklarazioak”, 
L’Unità kazeta komunistak… Vatikanoko 
prentsa arduradunak Paulo VI.aren pos-
tura justifikatu behar izan zuen, esanez 
Euskal Herriaren “egoera politikoaz” iri-
tzi eske joan zitzaizkiela.

Baina, hala ere, torturak frogatzen zi-
tuen paper horiek bide luzeagoa egin 
zuten. “Paulo VI.ak goizean atea itxi zi-
gun, aldiz, arratsaldean Aita Santu bel-
tzak, Pedro Arrupe jesuiten nagusiak 
hartu gintuen –azaldu digu Arregik–. 
Hitz eman zigun dossierra pertsonalki 
jarriko zuela Franco diktadorearen es-
kuetan. Eta badakit Burgosko epaiketa 
baino egun batzuk lehenago Madrilera 
joan eta bere promesa bete zuela”.

NON DAGO TxOSTENA?
Torturak azaltzen zituen dokumen-
tu historikoaren lorratza galdu egin da, 
erbestetik itzultzean Arregik jasandako 
espetxealdiak badu zerikusirik horrekin. 
Baliteke, nazioarteko komunitateak fran-
kismoa epaitzeko erabilitako froga ba-
liotsua, jesuiten Erromako etxe nagusian 
egotea, baina Arruperen funtsa itxita dago 
momentuz. Eusko Jaurlaritzaren agirietan 
ere ez da ageri nonbait, Leizaola lehenda-
kariak Erroman zuen delegatuak –Angel 
Ojangurenek– kopia bat jaso zuen arren.

Azkenean, Lazkaoko beneditarren ar-
txibo oparoan topatu ditugu 1970ean 
Vatikanora egindako bidaiaren paperak: 
Aita Santuari idatzitako gutunak, Arre-
gik prentsarako prestaturiko txostenak… 
baina Burgosekoek jasandako torturen 
inguruko orrialdeak falta dira. Badago 
beste dossier bat, El Cabra-ren marrazki 
ezagunekin –urte luzez tortura irudika-
tzeko erabili izan zirenak, 1976an Zeru-
ko ARGIAk Anparo Arangoaren gorputz 
ubelduaren argazkiak publikatu zituen 
arte– eta 1969an atxilotutako hainbaten 
testigantzekin osatua; aitzitik, oraindik 
“inkomunikaturik” zeudenenak falta di-
rela dio amaierako ohar labur batek. 

Nolanahi dela ere, torturen salaketa pu-
blikoak balio izan zuen frankismoa mundu 
osoan biluzik uzteko. Burgosko Prozesua-
ren harira sorturiko protesten ondorioz, 
Francoren erregimenak  atzera egin zuen 
lehen aldiz –Opus Deik kontrolaturiko go-
bernuko “teknokraten” eta militarrek osa-
turiko “bunkerraren” arteko lehia azale-
kotik harago–. 1970eko abenduaren 28an 
sententziaren berri eman zen: bederatzi 
heriotza zigor eta 519 urteko kartzela au-
zipetuentzat, fiskalak eskaturikoa baino 
gehiago. Bi egun geroago, Tomás García 
Rebull Burgosko kapitain orokorrak kon-
denak baieztatu zituen, baina hortik ordu 
gutxitara Ministroen Kontseiluaren eska-
riz Francok heriotza zigorrak kommuta-
tzea erabaki zuen: “Patriotismo handiz, 
epaitzen dut”, esan zuen diktadoreak, de-
nek jakin arren epaitua bera izan zela. 

“OPERAZIO MAHAIA”. donostian, ehu-ren gipuzkoako campusean ikusgai dagoen erakusketan 
torturen praktiken eszenatokia irudikatu dute, ‘el Cabra’-ren marrazkien ondoan.
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Mahai-inguruan lau gazte bildu 
ditugu: Miren Balmaseda Caste-
llano tuterarra, Maialen Artea-

ga Gonzalez zornotzarra, Andrei Fuchs 
donibandarra eta Mikel Aiartzaguena 
Agirrebeitia bilbotarra. Hasteko, Aiar-
tzaguenak Gaztealdia testuinguruan ja-
rri eta euskararen auzia nola ulertzen 
duten azaldu digu. Ondoren, Gaztealdian 
parte hartu duten hiru kideei haien bizi-
penak kontatzeko eskatu diegu. 

Gaztealdian parte hartu duten be-
deratzi gazteek atzean sarea dute eta 
ondoko eragileek bultza dute ekimena: 
Bizkaiko Topa Gaitezen, NUPeko euska-
ra taldea, Iep! Ibaetako Unibertsitateko 
euskara taldea, Gasteizko EHUko eus-
kara taldea, Baionako Bernart Etxepa-
re Lizeoko Ikasle Asanbladako euskara 
taldea, eta Galdakaoko Bagabiz euskara 
elkarteko gazteak. 

Aiartzaguenak egin digun gogoetan, 
gazteon helburua bi mezutan bildu du: 
gazteek euskararen auziaz beretik hitz 
egin behar dute, eta xedea da gazteek 
euskaraz bizitzeko hautua egitea, beste 

modu batez esanda, erabileran jarri dute 
azpimarra.

Euskaraz bizitzeko hautu horretan 
bi gako seinalatu ditu bilbotarrak. Bate-
tik, gazteok erabaki dute euskaraz bizi-
tzea, horretarako jauzia ematen ari dira, 
baina paradoxa batekin aurkitu dira. 
Aurreko belaunaldiek transmititu 
diete gazte, herri eta komuni-
tate bezala euskaraz bizitze-
ko jauzia ematen badute 
horretarako bitartekoak, 
aukerak, eskura izan-
go dituztela. Alabaina 
ez dute hala denik uste: 
“Astebeteko ariketan, ika-
ragarrizko konbentzimen-
duz arituta, hedabideen 
oihartzuna dugula, gizarteak 
babesten gaituela, partaideek 
adierazi dute nolako estres linguisti-
koa pairatu duten. Hau gertatu bazaigu 
gure mundu txiki euskaldunean eta hi-
perkonbentzituan, nola arraio helduko 
dio euskal gizarteak euskaraz bizitzeko 
hautu kolektiboari era natural, aske eta 

desideologizatuan?”. Baldin eta euska-
ra egunen batean ez-politikoa izango 
bada, orain afera politizatu behar dela 
defendatzen dute. Askotan entzun di-
tuzte hizkuntza erakargarriaren, talkak 
saihestu beharraren, euskara ez politi-
zatzearen aldeko diskurtsoak. Ez daude 

ados. Nerabezarotik helduarorako 
sozializazio ibilbidean eremu 

nagusiak zein hizkuntzatan 
garatzen dituzten aztertua 
dute: ikasketak, aisialdia 
(batik bat kirola), sare so-
zialak, internet, telebis-
taren eskaintza, osasun 
arreta, unibertsitatea eta 

lan mundua. Aiartzague-
nak ikasketak baino ez ditu 

jo euskarazko eremutzat, gaz-
te askok D ereduan ikasten dute-

lako.
Bigarren gakoa euskara herri proiek-

tu bati lotzea da. Bi galdera bota ditu 
gure solaskideak: Zergatik ikasi behar 
du norbaitek euskaraz? Dakienak zer-
gatik egin behar du? Hainbat sektoretan 

 oNiNtZa irureta aZkuNe     daNi blaNCo

Ardura bizkar gainean sentitzen dute. Belaunaldi zaharragoek 
galdetzen diete zergatik ez duten euskaraz egiten. Haserretzen dira 

hori entzunda. gaztearen patuak etengabeko talka linguistikoan 
bizitzeak ezin duela izan garbi dute. Bakean bizi nahi dute, baina euren 
hizkuntzari muzin egin gabe. gaztealdia ekimenean bederatzi gaztek 

zortzi egunez euskaraz bizitzeko ahalegina egin dute. ez dute helburua 
lortu, euskaraz gehiago aritzeko zirrikitu asko aurkitu dituzte, ordea. 

euskal Herriko gazteak euskaraz bizitzera gonbidatu nahi dituzte.

gaztealdia 

gazteek kontzientziak 
astindu nahi dituzte

kontua ez da 
euskaraldiaren aldeko 

apustua egitea, euskaraz 
bizitzearen aldeko 

apustua egitea baizik”
Mikel Aiartzaguena
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Goitik behera,
miren balmaseda Castellano, 

maialen Arteaga gonzalez eta 
mikel Aiartzaguena Agirrebeitia. 

Andrei fuchsek telematikoki hartu 
zuen parte. Aiartzaguenak ez beste 

hirurek hartu dute parte gaztealdian.
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erantzuna erraz dutela dio: euskalduna 
naizelako eta nire hizkuntza delako. Ar-
gudio horrek guztientzat ez duela ba-
lio argi du Aiartzaguenak. Gazte hauek 
herri proiektu integralagoa irudikatzen 
dute, non bigarren mailako herritarrik 
ez den egongo. Alegia, non inor ez den 
sentituko zapaldua bere herrian bere 
hizkuntzan bizi nahi duelako: “Euskara 
da orain daukagun erremintarik one-
na horra iristeko. Izan ere, gure herrian 
euskara lehen mailako herritarren hiz-
kuntza izateak ez du hizkuntza baten, 
nazio baten edo komunitate baten desa-
gerpenik ekarriko. Euskara gaztelania-
ren aurretik jartzeak ez du ekarriko gaz-
telaniaren galera. Frantsesarekin gauza 
bera. Alderantziz eginez gero euskara 
galduko da”.

euskaraLdi bezperan eta 
antzeko izenarekin, zergatik?
Gaztealdia azaroaren 12tik 19ra egin 
da, Euskaraldia hasi aurretxo eta eki-
menaren izenak Euskaraldia dakargu 
gogora. Asmo bat nabari da eta horretaz 
galdetu diegu solaskideei. Euskalgintzak 
erakundeekin bat egin du ekimena ga-
ratzeko, eta gazte horien ustez, horrek 
Euskaraldiari itxura serioa, aseptikoa 
eta instituzionala ematen dio. Gazteak 
hoztu eta gutxiago parte hartzeko bel-
durra zuten, izan ere erabateko babe-
sa eskaini diote Euskaraldiari gazteok. 
Beraz, neurri handi batean, Gaztealdia 
Euskaraldia hastear zela egitea erabaki 

zuten gazteak Euskaraldira erakartzeko. 
Izan da beste arrazoi bat Euskaral-

diari aurre hartzeko. Hamabost eguneko 
ariketa soziala begi onez ikusten dute, 
baina eraginkorragotzat zuten mezua 
sektore bakoitzari egokitzea, kasu ho-
netan gazteei, jakinda Euskal Herriko 
gazte guztiek ez dituztela ezauga-
rri berberak. Aiartzaguenak 
D ereduan ikasi duten mi-
laka gazteak ditu buruan, 
euskara badakitenak, 
hizkuntzaz jarrera po-
sitiboa dutenak edo 
behintzat jarrera sun-
tsitzailerik ez: “Euskara 
dakien gazte ez politi-
zatuak belarriprest izate-
ko prestutasuna agertuko 
luke, baina ariketan parte 
hartzeko deiak kualitatiboagoa 
izan beharko luke, ez horrenbeste eki-
menean parte hartzekoa, baizik eta eus-
karaz bizitzeko pausoa ematekoa”. Hau 
da, ahobizi rola jokatuta gazteak atze-
mango lituzke inguruan dituen arnasgu-
neak eta oztopoak, oztopoak arnasgune 
izateko bidean jartzen saiatuko litzate-
ke, eta arnasguneak saretzen eta haus-
potzen lagunduko luke. 

Mezua gazteei egokitzea eskatu du 
solaskideak. Dena den, gogorarazi dio-
gu belarriprest-ez gain ahobizi rola jo-
katzeko aukera zegoela. Hala erantzun 
digu: “Baina aurreko Euskaraldian esan 
ziguten jende gehiegi izan zela ahobizi 

eta beraz ariketa ez zela ondo bete. Eta 
arrazoi puntu bat badauka. Belarriprest 
gutxi egoteak ez du kutsatze efektua sus-
tatzen eta belarriprest izan daitekeen 
komunitatea parte hartu gabe gelditzen 
da. Ados, baina era berean irakurketa 
korporatibista egiten du , ‘egin dezagun 

ariketa ondo, nik jarritako irizpi-
deen arabera’.” 

Aiartzaguenak hari be-
rari segika kuadrillako 

adibidea jarri du. Eman 
dezagun bilbotarraren 
kuadrillan berak eta 
beste batek aukeratu 
dutela ahobizi rola, eta 
gure solaskideak beste 

sei kideei mezuren bat 
eman nahi diela rola au-

keratzeaz. Seiak belarriprest 
izan daitezke, euskararen alde 

daude. Rol hori betetzen badute ariketa 
ehuneko ehun ondo egingo dute. Aldiz, 
sei horiek ahobizi rola hartuko balute 
egunean hogei aldiz hanka sartuko lu-
kete, gaztelaniaz hizketan hasiko lirate-
keelako. Aiartzaguenak biderketa egin 
du: 20 hanka-sartze x 6 gazte x 15 egun= 
1.800 aldiz txarto egin den ariketa. 
Emaitzak emaitza, uste du positiboagoa 
dela jende horrek ahobizi-aren aldeko 
apustua egitea: “Ez da Euskaraldiaren 
aldeko apustua, euskaraz bizitzearen al-
deko apustua baizik”.

gazteaLdia tuteran, 
zornotzan eta donibane 
Lohizunen
Bizipen oso desberdinak izan dituzte 
hiru gazteek, ez alferrik inguru soziolin-
guistiko desberdinetan bizi dira, baita 
administrazio banaren pean ere. Erri-
berara joko dugu lehendabizi eta Tute-
rako Miren Balmasedari entzungo dio-
gu. Pozik dago zortzi eguneko ekimena 
bukatuta. Pozik bai, baina aitor du oso 
zaila izan dela ariketa betetzea: “Nahi 
eta ezinean sentitu naiz askotan, Tute-
ra eremu oso erdalduna da”. Dena den, 
tuterarra konturatu da hizkuntza ohitu-
rak aldatuta, badirela euskaraz aritzeko 
espazio batzuk eta horiei eutsi behar 
zaiela uste du. Herria ezagutzen due-
nez, bazekien zer aurkituko zuen toki 
bakoitzean, “hemen ezingo dut, hemen 
ere ez, hemen ere ez”, baina oraingo be-
rritasuna zen euskaraz egin behar zuela 
bai ala bai. Eta sorpresa onak izan ditu, 
ez du errefusarik jaso, espero baitzuen 
“no te entiendo” bat baino gehiago en-
tzutea. Umetatik halakoak aditzera ohi-

gaztealdian ez dituzte bereziki hizkuntza talkak eta ezintasunak agerian utzi nahi izan. 
ekimenaren asmoa ez zen gazteak atsekabetzea, euskaraz bizitzeko hautua egiteko adoretzea baizik.

miren Balmaseda 
tuterarrak beti gaztelaniaz 

egin izan du euskaraz 
badakien ahizparekin. 

gaztealdian euskaraz hasi 
dira eta helburua hala 

jarraitzea da.
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tuta dago Balmaseda. Egoera deserosoe-
nak berak euskaraz eta besteak erdaraz 
erantzutea, eta besteak ezer ulertzen ez 
zuelako berak erdarara jauzi egin behar 
izatea izan dira. Baina konta ditzagun 
gogoan dituen oso hurbileko bi sorpresa 
on. Batetik, euskaldunak eta erdaldunak 
dauden kuadrillan, gehienetan erdaraz 
hitz egiten dute, eta jakinda ariketa egi-
ten ari zela, ahal dutenek euskaraz egin 
diote eta ez dakitenekin erdarazko hiz-
ketaldian euskarazko hitzak eta esaldiak 
erabili ditu. Babesa jaso du, bai kuadri-
llan, baita orokorrean ere. Bestetik, beti 
gaztelaniaz egin izan du euskaraz bada-
kien ahizparekin. Gaztealdian euskaraz 
hizketan hasi dira  eta helburua hala ja-
rraitzea da.

Bistan da gaztelaniaz ere egin duela 
tuterarrak eta galdetu diogu ea ingu-
rukoei zer egiten ari zen azaldu dien: 
“Musika eskolako irakasleak ez daki 
euskaraz eta ‘Buenas!’ esatetik ‘Kaixo, 
zer moduz?’ esatera igaro nintzen. Ira-
kasleak hori ere ez du ulertzen. Arike-
ta azaldu nion. Lagun erdaldunei 
ere kontatu diet zertan ari 
nintzen”. Elkarrizketa elebi-
dunak mantentzen saiatu 
da, baina parekoek uler-
tzen ez badute komuni-
kazioa ezinezkoa dela 
dio: “Gauza bat da kafe 
bat edo liburu bat eska-
tzea, baina elkarrizketa 
luzeagoetan ezin da. Dena 
dela,  egoera horiek balio 
behar digute hausnarketarako: 
beti gu gara hizkuntza aldatzen dugu-
nak, euskara beti da bigarren mailako 
hizkuntza”.

Maialen Arteagaren esperientzia bes-
telakoa da. Inguru oso euskalduna du 
etxean, kuadrillan, lanean eta herrian 
ere bai. Uste zuen euskaraz bizi zela eta  

Zornotzan euskaraz bizi daitekeela. Ari-
ketak erakutsi dio beti ez dela hala. Lau 
adibide eman ditu: ez zeukan bi hizkun-
tzetan egindako elkarrizketen kontzien-
tziarik, bera euskaraz eta bestea gaz-
telaniaz, Arteagari ulertu ere egiten ez 
diola; ez zegoen ohituta buruan izatera 
etengabe euskaraz egin behar zue-
la eta konturatu da egun oso 
batez ere euskara hutsean 
aritzeko modurik ez zuela 
izan; jabetu da kuadrillan 
bi hizkuntzetan jauzika 
ibiltzen direla; eta orain 
badaki haserretzen de-
nean edo txantxetan 
dabilenean gaztelaniara 
jotzen duela. Gogoeta egi-
teko balio izan dio ariketak: 
“Euskaraz bizi nintzela uste 
nuen, baina ez da horrela. Ariketara 
arte eroso bizi nintzen B aukera nue-
lako, alegia, gaztelaniaz egitea. Hori ez 
egiteko hautua egin dudanean talkak 
sortu dira”. 

Talkak aipatu ditu zornotza-
rrak. Dena den, argitu du ari-

ketaren helburua ez zela 
argazki ilun bat erakustea. 
Jarrera eraikitzailearen 
bidez indarra non jarri 
behar den gogoeta egi-
tea nahi dute, hizkuntza 
erabileraren inguruan ja-

rrera aldaketak bultzatu 
nahi dituzte, txipa aldarazi 

eta kutsatu: “Gutako bakoi-
tzak halako jarrera hartuko balu 

eta bere lagunen artean eragin, zenbat 
gauza aldatuko lirateke?”.

Andrei Fuchs donibandarra biziki po-
zik da ariketa egin duelako. Hastapene-
tan zaila egin zitzaion euskara hutsean 
aritzea, bazekien Baionan eta Donibane 
Lohizunen ibilita euskaraz aritzea zaila 

izango zela. Gauza batez konturatu da: 
leku bazterragoetan edo minoritarioa 
den jendeak bazuela interesa eta haiekin 
gehiago egin duela euskaraz. Fuchsek 
ez dio zortzi egunetan inori azalpenik 
eman egiten ari zenaz, nahiz eta, adibi-
dez, egunero sartu den okindegi berean 

ogia erostera: “Ez nuen hori egin 
nahi, bestela jendeak epaituko 

ninduen horren harira. Irudi 
luke erran nahi niola ‘egin 
niri euskaraz!’. Ez, etorri-
ko naiz ogia erostera egu-
nero goxoki. Kuriositatea 
piztu nahi nuen. Euskara 
ez zekitelarik egin nuen 

leku batzuetan frantsesez, 
baina beste batzuetan ez. 

Erakusten nuen frantsesez 
banekiela, ulertzen nuela, baina 

berak ikusiko zuen nik hala ere eus-
karaz egiten nuela. Beraz, badakit fran-
tsesa, baina ez daukat zertan egin hiz-
kuntza horretan”. Jakina, euskaldunak 
aurkitu ditu, baita euskaraz ez dakielako 
lankide euskaldunari deitu dionik ere. 
Mutur ilunak ere ikusi ditu, euskaraz 
ez zekitenen aldetik; kasik beti aitzakia 
eman diote: “badut lana”. Ingurukoen 
artean izan ditu lorpenak. Frantsesezko 
hizketaldiak euskarara ekartzea lortu 
du. Ikusi dutelarik Fuchsek bereari eus-
ten ziola, naturalki euskarara jo dute eta 
ohitura hartu dute. Uste du ohitura hori 
mantenduko dela.

Gaztealdiak gogoeta egiteko osagai 
asko azaleratu dituela uste dute lau so-
laskideek. Buruari eragiteaz gain, hu-
rrengo ekimen praktikoen berri emate-
rik baduten galdetu diegu eta irribarre 
egin digute erdi ihesean. Aiartzaguenak 
praktikatik diskurtsora egin du jauzi di
-da batean: “Argi daukagu, euskaraz bizi 
nahi dugu eta hala bizitzeko baliabideak 
sortu nahi ditugu”. 

Ariketaren helburua ez 
da izan argazki ilun bat 

erakustea, bai ordea indarra 
non jarri behar den 

gogoeta egitea”
Maialen Arteaga

erakusten nuen 
frantsesez banekiela. Beraz, 

badakit frantsesa, baina 
ez daukat zertan egin 
hizkuntza horretan”

Andrei Fuchs
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leak (garbitzaileak adibidez) babestu 
egiten gaituztenak (“hobe kartela hemen 
jartzen baduzue, gehiago ikusiko da” go-
mendatzen digutenak, esaterako) eta 
badira noski irakasleak eta zuzendari-
tzako kideak otzan eta euren agintepean 
nahi gaituztenak, protestarik onartzen 
ez dutenak.

M. Indart: Esaten digute ikasle kritikoak 
hezi nahi dituztela, baina ideia hori prak-
tikara eramaten dugunean eta kritika 
arduratsua egiten dugunean, dena dira 
arazoak eta aitzakiak. Azken finean hez-
kuntzak funtzio diziplinatzailea betetzen 
du, etorkizuneko norabidea markatzen 
diguna: zazpi orduz izaten gara klasean 
egunero eta gero etxerako lanak egin 
behar ditugu, lan mundura begirako bi-
zi-ohitura batzuk barneratzen goaz.
M. Gonzalez: Galdera da: zertara dago 
bideratuta hezkuntza? Bide horri uko egi-
ten diozunean, antolatuz edota borro-
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Bigarren hezkuntza eta Batxilergoko ikasleen behar eta eskubideak 
defendatzeko urratsa da Ikas plataforma, Ikasle Autodefentsa 
Sareen elkargunea. Infantilizatzen dituztela diote, pandemia 
baliatzen ari direla ikasleen gaineko kontrola areagotzeko eta ikasle 
militanteen jarduna oztopatzeko. “esaten digute ikasle kritikoak 
hezi nahi dituztela, baina ideia hori praktikara eramaten dugunean 
dena dira arazoak eta aitzakiak”, kontatu digute Batxilergoko ikasle 
diren maider Indart (Iruñea) eta mikel gonzalezek (Durango).

Adin txikiko izateak konplikatuago 
egiten du serio hartzea? 
Konplikatuago bilakatzen du 
ikasleen borroka?
Mikel Gonzalez: Ikastetxeko zuzenda-
ritzarekin ditugun hartu-emanetan, egia 
da botere korrelazio edo konfrontazio 
horretan adin txikiko izateak ez digula 
mesederik egiten, baina ondo eginda-
ko lanaz gainditu daitekeen arazoa da 
eta lan horren fruitua litzateke egunen 
batean zuzendaritzarekin parez pareko 
harremana izatea.
Maider Indart: Ukatzen zaigu gure ikas-
keta prozesuaren gainean erabakitzeko 
gaitasuna, ez zaigulako subjektu politiko 
gisa aitortzen eta helduak ez bagina be-
zala tratatzen gaituztelako.

Infantilizatzen zaituztete…
M. Indart: Hori da, baina hain juxtu 
bizi ditugun problematikei aurre egite-
ko antolatzen garenean, frogatzen dugu 
ez direla egia jartzen dizkiguten etiketa 
faltsuak: arduragabeak garela, ez gare-

la helduak… Militatzeak konpromisoa 
eta ardurak hartzea dakarrelako. Baina 
zailtasun erantsia dugu: gure aldarrika-
penak askotan desitxuratu egiten dira 
irakasle autoritarioen jarreren ondo-
rioz; aldarrikapen konkretuen aurrean, 
arazo errealak ezkutatu eta modu auto-
ritarioan jokatzen dute. 
M. Gonzalez: Militatzeko askotariko 
ereduak daude eta heldutasuna erakus-
ten duen militantzia da ekintzen atzean 
arrazoiketa eta planteamendu zehatzak 
dituena. Hori da guk defendatzen dugun 
militantzia.

Hain zuzen, positiboa dirudi gazte 
aldarrikatzaile eta iraultzaileak 
asanbladatan bilduta ikusteak, 
eztabaidatzen, gogoetatzen… 
baina errealitatean ez ditugu nahi 
gazteak hain aldarrikatzaile eta 
hain iraultzaile, hobe obediente eta 
diziplinatu?
M. Gonzalez: Denetarik dago. Gure ikas-
tetxean badira bai irakasleak bai langi-

IKASLE AUTODEfENTSA SAREEN PLATAfORMA

“Ukatzen zaigu gure ikasketa 
prozesuaren gainean 
erabakitzeko gaitasuna”

Maider Indart
“Antolatzen garenean 

frogatzen dugu ez direla 
egia jartzen dizkiguten 
etiketak: arduragabeak 

garela, ez garela helduak... 
Militatzeak konpromisoa 

eta ardurak hartzea 
dakarrelako”

 Mikel GarCia idiakeZ
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katuz, gaizki begiratuko zaituzte. Siste-
ma bera nola dagoen egituratua, dena 
onartzera garamatza; ikastetxeetan ez da 
jarrera kritikoa pizten ez erakusten, eta 
horregatik ikasle asko ez da antolatzen. 

Ikasketa prozesuaren gainean 
erabakiak hartu ahal izatea 
eskatzen duzue, erabakimena duten 
organo guztietan parte hartzea. 
Pedagogikoki hori da askotan 
entzuten dugun mezua: ikasleak 
kontuan hartuko dituen hezkuntza. 
Errealitatean ez da hala gertatzen?
M. Gonzalez: Batetik daude ikastetxeen 
jarduna erabakitzeko organoak eta beste-
tik hezkuntza sistema erabakitzen dute-
nak. Ikastetxeei dagokienez, ikasleok oro 
har badugu esku hartzeko aukera, baina 
hezkuntza sistema erabakitzen duten goi 
karguekin dator arazoa, lan merkatuari 
beren lan indarra salduko dioten langi-
leak hezitzea dutelako helburu; interesa-
tzen zaizkien ikasketa prozesuak baino 
ez dituzte bultzatzen. Zornotzan adibi-
dez, Lanbide Heziketan hainbat ziklotako 
ikasleek bertan behera utzi behar izan 
dituzte ikasketak, dirua bideratu delako 
arlo industrial eta informatikoko zikloe-
tara, arlo sozial eta artistikoak alboratuz.
M. Indart: Ikastetxeetan ere, gure ikas-
keta prozesuaren gainean erabakiak 
hartzeko aukera errealik ez dugu, hain-
bat organotan ikasleak egon badaude-
lako ordezkatuta, baina oso modu mu-
gatuan, eta gure iritzia plazaratu ahalko 
dugu agian, baina iritzi horrek ez du 
zertan eragin, azkenean irakasle eta zu-
zendarien erabakien menpe gaude. Hez-
kuntzaren protagonistak ikasleak gara, 
logikoa litzateke erabakitzeko ahalmena 
aitortzea, baina instituzio bezala hez-

kuntza irrazionala da, ikasleak ez ditue-
lako kontuan hartzen, are gehiago, isi-
larazi egiten ditu. Horregatik uste dugu 
gure ikasketen gaineko kontrola eskura-
tzeko eta hobekuntzak lortzeko ikasleak 
antolatzea dela benetako bidea.

Erabaki nahi dituzuen gauzen artean 
dago ikasturtean jorratuko diren 
edukiak ikasleek erabakitzea. Zaila 
dirudi, curriculum itxiak datoz goitik. 
Bada zirrikiturik horretarako?
M. Indart: Aurreko erantzunaren ildotik, 
uste dugu batasunean eta elkartasunean 
oinarrituta joango garela gaitasunak es-
kuratzen, baldintza errealak borrokatze-
ko. Alegia, Ikas sortu berri da eta bada-
kigu gure programaren puntu guztiak ez 
ditugula egun batetik bestera lortuko, 
baina asmoa da epe luzera, borrokatuz, 
esperientzia hartuz eta taldearen inda-
rraz, edukien gainean ere erabakiak har-
tzeko ahalmena izatea.
M. Gonzalez: Eta behin ikasle langileen 
batasunak oinarri sendoa lortzen due-
nean, urrats bat gehiago eman ahalko ge-
nuke: kontuan hartu behar dugu bigarren 

hezkuntzan ematen den edukia selektibi-
tatera bideratuta dagoela, batez ere Ba-
txilergoan, eta beraz selektibitatea ezaba-
tzea da azken helburua, unibertsitaterako 
sarrera beste nolabait planteatzea.

Taldearen indarra azpimarratu 
duzue. Ikasleen batasuna lortzea da 
Ikasen funtsetako bat.
M. Indart: Adibide bat: duela pare bat 
ikasturte, Iruñeko ikastetxe bateko kame-
rak kentzeko borroka abiatu genuen. Ira-
garri gabe eta ezkutuan jarri zituzten, uda 
garaian, eta ez da kasualitatea, Txantrea 
auzoko ikastetxean jarri zituzten, langi-
le auzo batean. Zuzendaritzarekin hitz 
egiteko eta elkartzeko arazoak zeuden, 
beraiek ari ziren norabidea finkatzen, eta 
erabaki zen indarrak zentralizatzea: ma-
nifestazio nazionalera deitu zen Iruñean, 
Euskal Herriko ikasle asko etorri zen, eta 
mobilizazio horren ondorioz lortu ge-
nuen kamerak kentzea.
M. Gonzalez: Ikas sare moduan dago an-
tolatuta, eta horretarako aukera ematen 
du: afera konkretuei ikastetxeko edo es-
kualdeko borrokaz egin ahal zaie aurre, 
eta erantzun potenteagoa behar denean 
nazio mailako babesa ahalbidetzen du 
Ikasek.

Kamerak aipatu dituzu. Ikasetik 
salatu duzue pandemia aprobetxatzen 
ari direla kontrol sozialerako tresnak 
ugaritzeko batetik, eta erantzuteko 
dituzuen baliabideak neutralizatzeko 
bestetik.
M. Indart: Biltzeko, kontzentratzeko, hi-
tzaldi eta tailerrak egiteko… oztopo asko 
jartzen digute, argudiatuz ez direla afo-
roak eta distantziak betetzen, eta biltzeko 
espaziorik ere ez zaigu uzten, baina gero 

Mikel Gonzalez

“Hartzen ari diren neurriak 
geratzeko datoz eta 

pandemia aprobetxatzen 
ari dira ikasleak are 
kontrolatuago eta 
otzanago izateko”

mikel gonzalez (ezkerrean) eta maider Indart 2. Batxilergoan ari dira.
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ikasgelan 30 lagun elkartzen gara tar-
teak errespetatu gabe eta osasun-berme 
urriekin. Nabari da pandemia baliatu du-
tela lan sindikala eta politikoa mugatzeko 
eta aitzakia ederra aurkitu dutela gure 
eskubideak urratzeko.
M. Gonzalez: Gizartean orokorrean ger-
tatzen ari den zerbait da, hartu dituzten 
hainbat neurri ez direlako osasun-neu-
rriak, euren interesen aldeko neurriak 
baizik, goi karguak aberasten jarraitze-
ko. Langileen kontrol soziala latza izaten 
ari da, berdin ikasleena. Bolada baterako 
gauza balitz, hein batean ulertuko genu-
ke, baina hartzen ari diren neurriak gera-
tzeko datoz eta pandemia aprobetxatzen 
ari dira ikasleak are kontrolatuago eta 
otzanago izateko.
M. Indart: Plataforma birtualek esatera-
ko indarra hartu dute pandemian (Alexia, 
Educa, E-Inika) eta etxerako lanen, asis-
tentziaren… gaineko kontrola zorrotza-
goa izaten ari da horietan.
M. Gonzalez: Bai, dena erregistratuta ge-
ratzen delako eta irakasleek dioten arren 
helburua dela paper gutxiago erabiltzea, 

plataforma horien funtzioa da ikasleek 
egiten duten edozer gurasoengana hel-
tzea. Batxilergoa dagoeneko derrigorrez-
ko hezkuntza ez dela kontuan hartuta eta 
17-18 urte ditugula, lekuz kanpo daude 
halakoak, eskubidea izan beharko genuke 
ikastordu jakin batera ez joateko, beha-
rrezkoa ez dela ikusten badugu.

Pandemiak hezkuntzaren kalitatea 
okertu duela ere badiozue, sarri 
ikastetxeetako baldintzak ez direla 
egokiak osasun krisi honi aurre 
egiteko.
M. Gonzalez: Egunerokoan ikusten ari 
gara, adibidez ikasgelan pilatuta nola 
gauden, maskararen erabilera dutelako 
denerako soluzio, espazio zabal eta ire-
kiak planteatu ordez. Ikasetik inkestak 
jarri ditugu martxan eskualde ugaritan, 
ikasleen testigantzak jasotzeko eta behin 
arazo larrienak identifikatuta horiei au-
rre egiteko.
M. Indart: Testigantza horietan ikusi 
dugu arazo orokortua dela ikasle konfina-
tuek dituzten zailtasunak etxetik klaseak 

jarraitzeko. Jakina zen gutxi-gehiago kon-
finatuta egongo ginela ikasleak ikasturte 
honetan, baliabideak beharko zirela, bai-
na horrela gaude. Gainera, desinformazio 
handia dago.

Erasorik gabeko ikastetxeak 
aldarrikatzen dituzue. sarri 
ikasleengandik dator beste ikasle 
batzuen zapalkuntza eta jazarpena, 
nola kudeatu gaia?
M. Indart: Bi motako erasoak ikusten 
ditugu: irakasle eta zuzendariengandik 
jasotakoak (aipaturiko infantilizazioa, ko-
mentario matxistak edo umiliagarriak…) 
eta ikasleen artekoak. Gure harremanak 
dira gizartearen isla eta horregatik bes-
telako gizarte eredua da eraiki behar du-
guna; erasorik gabeko ikastetxea ezin da 
sistema honen barruan eraiki, gizartea 
bera bortitza eta ez-osasuntsua delako, 
harreman eredu kapitalistan oinarritua 
(adibidez, etengabeko lehia sustatzen da 
gure artean). Hori esanda, gure arteko 
harremanen nolakotasuna landu behar 
dugu eta jazarpen kasuetan zapalduak 
babestu behar ditugu, jakina, ikasle langi-
leon elkartasuna saretu.
M. Gonzalez: Ideala hori izanda, sistema 
kapitalista apurtzea, epe laburrean ja-
zarpen kasuei aurre egiteko esku hartu 
beharra dago, eta ez da erraza. Forma-
kuntza, hitzaldi eta tailerretan lantzen 
saiatzen gara, Herri Eskolen bidez adibi-
dez edota egun jakinen bueltan (azaroa-
ren 25a, esaterako). 

Txantrea auzoko eunate ikastetxean 
segurtasun kamerak jarri zituzten duela pare 
bat ikasturte eta manifestazio nazionalera 
deitu zen Iruñean. "mobilizazio horren 
ondorioz lortu genuen kamerak kentzea".
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Betidanik eta betirako

Osasunarekin eta 
iraunkortasunarekin 
konprometituak

Elkartasun Zentimoak programa berriarekin, 
zure erosketa ordaintzeko garaian keinu txiki 
bat egin eta zentimo batzuk eman ditzakezu 
ongitzazko kausa baten alde

EROSKIn, zentimo 
guztiek balio dute

Informazio gehiago: eroski.es/centimos-solidarios/
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NaGore 
iraZustabarreNa 
uraNGa

Maitasun 
diotimikoa

Atenas, K.a. V. mendea. Perikle-
sek deituta, Diotima Mantinea-
koa emakume apaiza eta filoso-
foa hirira iritsi zen, hamar urtez 

luzatzen ari zen izurri agerraldia etete-
ko, jainko-jainkosen laguntza bila zezan. 
Mantinean jaio zela eta hiri horretatik 
etorri zela ondorioztatu daiteke, baina 
hari buruzko beste datu biografikorik 
ez dago. Gainera, iturri bakarra aipatzen 
du Diotima, Platonen Oturuntza lanean.

Platonek dio behin Sokrates festa ba-
tean zegoela, hainbat gizon maitasu-
na deskribatzen saiatu zirela. Orduan 
Sokratesek hartu zuen hitza eta azaldu 
zuen Diotimak irakatsi ziola maitasu-
na zer zen. Hortaz, Diotima Sokratesen 
irakaslea edo mentorea izan zen. Eta 
haren bizitzaren inguruko ia daturik ez 
badago ere, Platonek bere pentsamen-
du filosofikoa azaltzen du Sokratesen 
bidez. Diotimaren ustez, maitasunean 
pertsona eta emozioa bereizita daude. 
Maitasuna pertsonatik bereiztean, eta 
hori maitasunaren eramaile indepen-
dentetzat jotzen dugunean, geure bu-
rua jainkozko errealitatean sar daiteke. 
Azken finean, kontakizun horren bidez, 
Platonek esaten du maitasun platoni-
koaren kontzeptuaren jatorrian Diotima 
dagoela.

Baina iturri garaikide bakarra izanda, 
aditu gehienek Diotima benetan existitu 
zela ukatzen edo zalantzan jartzen dute, 
emakumeek eremu akademikoan eragin 

oso gutxi zeukaten garaian. Platonek 
Oturuntzan aipatzen dituen eta erreal-
tzat jotzen dituen beste pertsonaiak 
benetan existitu zirela dakigu. Orduan, 
Diotimaren erreferentzia zergatik ez 
da erreala? Bada Diotima agian existi-
tu zela uste duenik ere, baina bera eta 
Aspasia Miletokoa, Periklesen emaztea 
eta, besteak beste, emakumeentzako es-

kola bat bultzatu zuena, pertsona bera 
izan zitezkeela diote. Sokrates eta Pla-
tonengan eragina izan zuen eta, beraz, 
ordurarteko pentsamendu pitagorikoa 
gainditzeko funtsezkoa izan zen ema-
kume bat benetakoa izan zela zalantzan 
jartzen badugu, nola pentsatuko dugu, 
bada, hiri eta garai berean bi emakume 
nabarmendu zirela? 

Egiptoar tratamendu ginekologikoa

Antzinako Egiptoko hainbat papiro-
tan jasota dagoenez, arazo gineko-
logikoak arintzeko asmoz, fumiga-

zio baginalak erabiltzen zituzten, baina 
orain arte, idatzizko erreferentzia horiez 
gain, ez zen horren froga fisikorik aurki-
tu. Berriki, Granada eta Jaengo (Espainia) 
unibertsitateetako arkeologo batek ema-
kumezko baten momian aurkitu du froga 

hori, Qubbet el-Hawa aztarnategian (As-
wan). Sattjeni A izeneko emakumea K.a. 
1800 urte inguruan hil zen, 30 bat urte 
zituela eta pelbisean lesio bat zeukala ere 
ikusi dute ikerlariek. Hanken artean zera-
mikazko ontzitxo bat zeukan (argazkian), 
eta arkeologoek ondorioztatu dute fumi-
gazioak egiteko erabili zutela, emakumea-
ren oinazea arintzeko ahaleginetan. 
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Abendua hilabete indartsua 
izaten da edozein saleroske-
tarako. Badu zerbait urteko 
azken hilak, indarra dute, 

oraindik ere, Gabonek. Eta Durango? 
Ai Durango... hango stand-ak, idaz-
leak, musikariak, sinadurak... buel-
ta azkar bat eman Landakon, buruan 
genituenak erosi eta zer aitzakia ona 
izan den beti parrandarako! 

Baina aurten non erosiko ditut han 
topatuko nituenak? Argiak fitxa asko 
jartzen ditu Durangoko apustuan. 
Beste ugarik bezalaxe. Orain zer egin 
aurrez aurreko azokarik gabe? Bes-
te ate batzuk zabaltzen hastea beste-
rik ez da geratzen eta, zortez, orain bi 
urte hasia zuen bidea indartzeko balio 
izan dio Argiari. Salmenta moduez 
gogoeta egitera eraman ditu egoerak 
eta salmenta-puntuekin harreman 
zuzena izatearen garrantzia berretsi 
dute. Herrietakoa indartzea. 

Jabetuta egongo zara, irakurle, az-
ken asteetan Erosi herrian kanpaina 
jarri duela Argiak martxan, asteka-
riko publizitate orrian. Ez dut ezer 
berririk kontatzen esaten dudanean 
herri honetan euskal liburu eta an-
tzeko zenbait produkturen banaketa 
kontzentratuta dagoela. Argia, ordea, 
bere produktuen salmentarako zuze-
neko harremana lantzen ari da sal-
tzaileekin. Bitartekaririk gabe. Dene-
kin baldintza berdinetan. 

Produktuetan duen aniztasuna-
ren adinakoa du salmenta-puntue-
tan ere eta Argiaren eskaintza topa 
dezakegu liburu-denda batetik hasi 
eta kale-saltzaileetaraino, tartean ne-
kazarien kooperatibak edo loraden-
dak, edo jostailu dendak bilduz. Bide 
asko dago jorratzeko oraindik, bai-
na norabideak hori behar duelakoan 
daude. Salmenta puntuen sarea osa-
tzen lagundu dezakegu guztiok: gure 
herriko denda kuttunetan ez badugu 

Argiaren produkturik aurkitzen, den-
dariari eskatu ahal diogu Argiarekin 
harremanetan jartzeko (679817354 
zenbakira deituta edo okorta@argia.
eus helbidera idatzita) eta berehala 
jasoko ditu produktuak, denda horre-
tan salgai izateko.

Erosketak egitera joateko super-
fizie handiak egin eta bultzatu di-
tuztenek, bertaraino autoz joateko 
parking zoragarriz hornitu dituzten 
horiexek, errepide sareak merkatari 
handiei begiratuz antolatutako hiri-
gintza planekin borobilduz gaur arte 
merkatari txikiak odol-husten aritu 
diren berberek diote orain inoiz baino 
inportanteagoa dela herrian geratzea, 
erosketak bertan egitea. Mugikorta-
suna etetea da helburua, birusaren 
hedapena gelditzea. Ez besterik. 

Inoiz baino inportanteagoa da he-
rrian erostea, bai, baina herriak bizi 
behar duelako. Herrian lan, herrian 
bizi, herrian erosi. Gaur bai, baina 
bihar ere bai. 
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Azaroak 30
INFORMAZIO BURUJABETZA

argiako langileak mintzo.

Abenduak 2
BIOANIZTASUNA

iñaki sanz-azkue Xapoketan karta-jokoaren 
egileetakoaren hitzaldia.

Abenduak 4
ILARGIA

Jakoba Errekondo ilargia eta landareak 
agendaren egilearen hitzaldia.

Abenduak 7
INOR EZ DA ILEGALA

Bouba diouf Bilboko kale-saltzaile 
senegaldarren mbolo elkarteko kideari 

elkarrizketa.

Abenduak 9
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.

SOLASALDI ZIKLOA

Erosi herrian, 
ez gaur bakarrik

  itsaso Zubiria etXeberria
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jakoba errekoNdo
JAkobA@bizibArAtzeA.eus

Miss edo Mister Moztare batek 
haginduta moztu dituzte hon-
dartza baten aldamenean eder-
ki asko bizi ziren marugatze ja-

poniar (Morus bombycis) batzuk.
Antilla izena duen hondartza horretan 

aspaldiko urteetan zuhaitzak landatu eta 
landatu ari dira. Lehengo mendetik dator 
ohitura. Zuhaitz mordoska bat landatu da, 
baina ale gutxi batzuek besterik ez dute 
aurrera egitea lortu. Tokia oso zakarra da 
bizitzeko, diren eta ez diren haize guztiek 
bertan egiten dituzte topaketak, eta haiek 
hara-hona darabiltzaten hondar aleek eta 
kresalaren gatzak jo eta suntsitu egiten di-
tuzte zuhaitzak. Makina bat espezie bere-
zirekin egin dituzte saioak, baina tajuzko 
figura erakusten duen alerik ez da gera-
tzen, marugatze japoniar batzuek osatzen 
duten errenkada bat izan ezik. Ez dakit 
japoniarrak izaki errenkada zuzen-zuze-
nean bizi direlako dauden gustura, baina 
ederrak dira oso.

Aterki itxurako zuhaitza da marugatze 
hori, ez du gora eta gora igotzeko inolako 
gogorik, adarrak zabaldu eta itzal ederra 
sortzen du bere pean. Hosto zabal handiak 
ditu, ugari-ugari adarretan eta adar ho-
riek luzatu ahala makurtu egiten direnez, 
hostaje trinkoa osatzen du. Japoniarraren 
senide marugatze zuriaren (Morus alba) 
hostoak dira zeta-harra elikatzeko erabil-
tzen direnak. 

Marugatzeak maruga fruta ematen du, 
zuriak zuria eta japoniarrak beltza. Fruta 

gozoa da eta marmelada, muztio, xarabe, 
ardo eta abar egiteko erabiltzen da; bel-
tzetik, jakien koloratzaile gorri bezala era-
biltzen den antozianina sortzen da. Japo-
niarraren ale beltzak arbolean direnean, 
heldu eta erori aurretik gorri-gorriak dira, 
eta hostaje sarrian ia antzeman ere ez dira 
egiten. Baina lurrera erortzen direnean 
igarriko diozu bai. Azpian belarra edo lu-
rra baldin badago, hor nonbait, baina An-
tillan bezala harlauza dotorezko espaloia 
bada kuxidade ederra egiten dute. Fruta 
ugaria da eta biguna, azukrez betea, eta 
arboletik hartzen dutenentzako ahogo-
zagarri dena lurrera erortzean, dena lohi, 
dena lika, beste aho batzuetan kexa eta 
birao besterik ez da. Eta hondartza guztiko 

itzal ederrena fruta gozoek zikintzen dute. 
Inguru horretako belaze, lorategi eta 

abarren mantenuaz arduratzen diren lan-
gileek eta udal arduradunek makina bat 
aldiz entzungo zuten fruta-lohitza horren 
gaineko kexakizunik. Baina arduradunek, 
arduraz jokatzeko ardura dutenek, kexuak 
jasotakoan irtenbiderik onenaren bila 
saiatzeko ardura ere badute. Arbolak ipur-
ditik moztu baino lehenagokoak. 

Kale-kalean zuhaitzak eta batez ere ar-
bolak landatu behar direnean, fruta ahalik 
eta txikiena edo batere ematen ez dutenak 
hautatzea komeni da. Donostian, erdialde-
ko oinezko kale horietako batean ukabila-
ren tamainako udareak askatzen dituzten 
udareondo txinatarrak jarrita daude (Py-
rus calleriana “Chanticleer”). Gure herrian 
espezie bera landatuta dago aparkaleku 
batean, eskerrak fruta ttikiak ematen di-
tuen; hala ere udaretxo helduek autoetan 
eransten duten lirdingarekin kexu izaten 
da jendea. 

Arbola eta zuhaitz antzuak sortzen ari 
dira horretarakoxe. Fruta gozoak sortzen 
duen enbarazuan “barka eragozpenak” 
esan beharrik ez izateko antzutasuna. 
Gora antzua! 

Orioko Antilla hondartzako maruga-
tzeenarentzat, bi irtenbide: marugatze 
zuri antzua (Morus alba “Fruitless”) lan-
datu edo, onena, marugatzeak bertan utzi, 
eta azpiko espaloia udaletxe atarikoa be-
zalaxe egunero garbitu. Alde ederreko 
itzaleko bi espaloi... 

frutak espaLoietan



Adi baratzezain eta landareza-
leak! Zuengan pentsatuz pro-
pio sortutako agenda kalean 
da: ilargiaren eta landareen 

2021eko agenda. Jakoba Errekondoren 
testuz eta Antton Olariagaren marrazki 
ederrez hornitua, norberaren ohar eta 
idatziekin betetzea izanen da urte be-
rrirako erronka. Zuen alea eskura deza-
kezue argia.eus/azoka webgunean eta 
betiko saltokietan. Jakoba Errekondok 
xehetasunak eman dizkigu. 

Zer du agenda honek besteengandik 
desberdin?
Beste edozein agendatik desberdintzen 
duena da astero-astero landareekin 
egin behar ditugun lanetarako ilargia-
ren bi zikloak erakusten dizkigula, eta 
hilero fruitu-arbolatan, lorategian edo 
basoan egin beharrekoak ere adieraz-
ten dizkigu. Aurtengo nobedadeetakoa 
da hilabete bakoitzean ilargiaren zi-
kloaren eskema azaltzen duela. Bes-
tetik, urtero gai bati eskaintzen diogu 
agenda eta aurtengoan garaian garaiko 
barazkiak dira protagonistak: kalitatez-
ko elikadura nahi badugu jakin beharra 
dugu zer den freskoa eta garaikoa. Hi-
labete bakoitzean barazki horiek zein 
diren azaltzen zaigu agendan. 

Zein ataletan banatu duzue 
agenda-liburua?  
Kokapena egiteko, ilargiaren eragina 
azaltzen da hasieran, eta urte osoko 
ilargiaren bi zikloak. Euskal Herriko 
klima mapa ere proposatzen da, bara-
tze bakoitzaren kokapenaren arabera 
lanak desberdinak direlako. Agendan 
norberak bere lanak seinalatzeko au-
kera du, eta lan horiek errazteko ahol-
kuak ere badaude: landare laguntzai-
leak zeintzuk diren, polinizatzaileak 
nola erakarri, ongarriak eta txandaka-
tzeak nola egin, barazkiak nor norekin 
eramaten diren ongi, tratamendu natu-
ralak… Informazio hori guztia, gainera, 

Antton Olariagaren marrazki ederrekin 
lagunduta doa. 

norentzat da bereziki erabilgarri? 
Batez ere landareekin lan eginez ika-
si nahi duenarentzat, edo baratzerik 
eta landarerik eduki ez baina horien 
inguruan gehiago jakin nahi duenaren-
tzat: garaian garaikoa jateko, landaree-
kin eta baratzearekin lotutako esaldiak 
ikasteko… Horretarako ere erabilgarria 
da. Bestetik, egia da eguneroko gauzak 
seinalatzeko ere erabil daitekeela, bes-
terik gabe, agenda arrunt bat bezala. 

Ilargiari jaramon gehixeago 
egin beharko genioke gure 
egunerokoan? 
Norberak ikusi beharko du hori! Gar-
bi dago landareengan eragina baduela 
ilargiak. Noski, ilargiak ez du miraririk 
egiten, aurreko lan guztiak ongi eginak 
eduki behar dira: lur ona izan, bizia, 
ongi prestatua, bertako landare barie-
tateak erabiltzea… hori guztia ongi da-
goenean, lagunduko du ilargiak! 
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GaraZi Zabaleta
@tirikitrAnn

etxeko 
landareak
liburuaz aipuak

Osasun neurriak zainduta 
zure herrian Jakoba 
errekondoren hitzaldia 
antolatu nahi baduzu, idatzi:  
bizibaratzea@bizibaratzea.eus

ABENDUAK 5  /  duraNGo

Durangoko Azokaren baitan, 
Jakoba errekondoren liburu 
aurkezpena zuzenean ikusentzun 
ahal izango da 16:00etan 
durangokoazoka.eus webgunean.

ABENDUAK 7  /  doNostiako eGia

Astelehenero Azoka Txikia egiten 
dute 18:00etatik 19:30etara 
egiako plaza berrian.

ABENDUAK 15  /  seGura

Jakoba errekondoren liburu 
aurkezpena 19:30ean kultur etxean.

ABENDUAK 17  /  diMa

J. errekondoren “etxeko landareak” 
liburuaren eta “Ilargia eta landareak” 
agendaren aurkezpena. lekua eta 
ordua zehazteke.

JAkOBA eRRekOnDO “IlARgIA eTA lAnDAReAk” AgenDAZ

“iLargiak miraririk ez du eginen 
baratzean, baina badu bere eragina”
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doktorego tesiak duen lehen 
arakaitzetakoa izan ohi da 
ikergaia bera hautatu eta 
mugatzea. Alex Gurrutxagak 
aski modu naturalean erabaki 

zuen Xabier Leteren poetika ikertzea. 
“2013ko egun batez, Lourdes Otaegi-
rekin unibertsitateko bulegoan, eus-
kal poesiaren historiari buruz hizketan 
hasi eta, laster, Leteri buruz ari ginen 
hizketan. Esan zidan: ‘Aizu, eta zerga-
tik ez duzu Leteren lana ikertzen?’. Eta 
halaxe hasi ginen. Lourdesek lagundu 
dit, ez bakarrik Lete ikertzen, baita Le-
teren artxiboa ezagutzeko bidea egiten 
eta literatur esparrua ezagutzen ere. 
Gidari aparta izan da, eta da”. Xabier 

Leteren lana ikertzea erabakirik, cor-
pusa mugatzea izan zen ondoko lana. 
“Obra poetiko bat bukaerarik ez duen 
sarea da, eta hainbat gauza nahasten 
dira bertan: idazlearen filosofia, psiko-
logia, gizartearen aldakuntza... Horri 
mugak jartzea beti da konbentzio kontu 
bat, baina, ikerketa burutuko baduzu, 
egin egin behar da. Nik, edozein gazte 
txoro eta berdek bezala, dena lotu nahi 
izan nuen”. Tesian aurrera egin ahala, 
ordea, alderdi batzuk hobetsi behar 
izan zituen: Leteren pentsamenduaren 
oinarriak eta haren kantagintza, oroz 
gain. Bazen besterik, hala ere. “Exhaus-
tiboa izan nahi nuen, Leteri buruz ida-
tzia dagoen dena kontuan hartu, izan 

berak idatzia, izan berari buruz idatzia”. 
Eta argitaraturik ez dagoena ere jorra-
tu ahal izan du, Xabier Leteren artxibo 
pertsonala aztertzeko aukera ere izan 
baitu Gurrutxagak, Koldo Mitxelena 
Kulturunean gordetzen baitituzte poe-
taren funtsak.

POETIKA, ALDAERAK, BILAKABIDEA
Gorago esan dugunez, Xabier Leteren 
poetika: aldaeren azterketa eta bilaka-
bidearen irakurketa du izenburu Gurru-
txagaren doktore tesiak, eta hiru giltza 
ere badira hor: poetika, aldaerak eta bi-
lakabidea. “‘Poetika’, edo pentsamendu 
poetikoa, aztertu dut, obrari eusten dion 
pentsamenduaz aritzea interesatzen zi-

Xabier Leteren 
obraren 
aldarri ozena
Xabier Leteren poetika: aldaeren 
azterketa eta bilakabidearen irakurketa, 
horixe dugu Alexander gurrutxaga 
(Zarautz, 1988) eHuko Hezkuntza 
Fakultateko irakaslearen doktore 
tesia. Aurten irakurria du, udaberriko 
konfinamenduaren bezpera 
egunetan, poetaren heriotzaren 
hamargarren urteurrenean. 

 Miel a. elustoNdo      Zaldi ero
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tzaidalako. ‘Aldaera’, askotan pentsatzen 
dugulako testua, behin argitaratuta, 
gauza egina eta bukatua dela, betiko. 
Baina gertatzen da, askotan, idazleak 
liburu bat berriz editatzen duela, edo 
kanten bertsio berriak egiten dituela. 
Eta ‘aldaeren kritika’-ren ardura da tes-
tu baten bertsio argitaratu horiek az-
tertzea, artistaren sorkuntza prozesua 
hobeto ulertzeko”.

Euskalerri nerea kanta eman nahi izan 
digu adibide, Gurrutxagak, 1968ko ber-
tsioa eta 1992ko aldaerak konparatuz: 
“Aldaketak aztertuz, Leteren pentsa-
mendu poetikoari buruzko informazioa 
atera dezakegu. Nik, esaterako, zera egin 
dut, Leteren obrako aldaerak hartu, hau 
da, liburu eta diskoetan dauden bertsio 

guztiak, eta bata bestearekin konpara-
tu. Niretzat zoramena izan da aldaerak 
lekukotu eta konparatzea”. Halarik ere, 
lan emankorra gertatu zaio, aldaerak 
argitara ekarri eta Leteren pentsamen-
du poetikoaren bilakabidea aztertu ahal 
izan baitu. Hortik segitzen da Gurrutxa-
garen tesiaren tituluko “Bilakabidearen 
irakurketa” hitz bikoa, aldaerak aztertuz, 
Leteren obra eta poetika nola mudatu zi-
ren erakutsi ahal izan baitu. 

ALDAERAK ETA BILAKABIDEA
Gurrutxagaren aburuz, Letek perfek-
zioa ez, baina enuntziazio zehatzena 
zuen helburu: “Esan nahi zuenaren eta 
de facto esaten ari zenaren arteko aldea 
ahal bezain txikiena izatea nahi zuen”, 

esan digu. “Horixe da poetaren borroka, 
azkenean; Leteren hitzetan, ‘esanezi-
na esaten saiatzea’. Hortik, ordea, arazo 
bat sortzen da. Poetaren pentsamen-
dua, esan nahi duena, aldatuz baitoa, 
eta, urteak pasa ahala, aspaldiko zen-
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“Euskaldun bakoitzak 
erabaki behar du Lete 

non jarri nahi duen bere 
mapa mentalean”

Alex Gurrutxaga
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bait piezarekin ez baitago konforme”. 
Gurrutxagak adibide du Izarren hautsa 
ezaguna: “Poema konplexua da, Leteri 
barne-borrokak sorrarazi zizkiona. Ur-
teak pasa eta gero, bi aukera ditu idaz-
leak: edo pieza ez ukitu, edo letra mol-
datu, testuak esaten duena unean uneko 
pentsamendura ahal bezainbeste egoki-
tzeko”. Eta Xabier Letek etengabe alda-
tu zituen poemak eta kantak: “Nahiago 
zuen poemaren originaltasuna traizio-
natu, bere pentsamendu poetikoaren 
garapena traizionatu baino”. Honenbes-
tez, garaian garaiko pentsamenduari 
egokitzera jo zuen Xabier Letek: “90eko 
hamarkadako aldaeretan, adibidez, 
enuntziazio dotoreagoak, orekatuagoak 
bilatzen ditu, 70eko hamarkadako poe-
metan baino”.

Honenbestez, hortxe da gure poeta-
ren bilakabidea, poetika zuzen baten 
bila urratutako bidea, hainbat irakur-
keta eta iturri tarteko, eta poetak berak 
zapaltzen zuen lurrean gauzatua. “Xa-
bier Leteren ibilbidea Euskal Herriak 
bizi izan zuenaren paretsukoa da. Gauza 
bat zuen Letek bere alde: izugarrizko 
abilezia erakutsi zuen egoerak irakur-
tzen, giroaren norantzak sumatzen, eta 
horrek figura intelektual guztiz markatu 
bat zekarren euskaldunentzat”, Gurru-
txagaren irudiko.

Xabier Leteren obraren erraiak iker-
tuak ditu Gurrutxaga irakasleak, eta 
hiru fase bereizi ere ditu poetaren bila-
kabidean, hiru garai ezberdin “bakoitza 
bere liburu, bere enuntziazio, bere doi-
nuekin”. Inondik ere, euskaldun askoren 
ibilbidea ere bada. “Ni Lete ikertzen hasi 
nintzenean, bi aro bereizten zituzten: 
80ko hamarkadaren amaiera arte zihoa-
na, lehena, eta haren ondorengoa, biga-
rrena. Paradigma horrekin hasi nintzen 
lanean, baina ikerketak aurrera egin 
ahala, arazoak sortu zitzaizkidan. Be-
reziki, klabeak izan ziren bi elementu: 
poesian, Urrats desbideratuak argita-
ratzea 1981ean; kantagintzan, 1978an 
Letek kantagintza uztea”. Gurrutxagak 
ez zuen ontzat eman, beraz, 1965etik 
1988ra aro bakarra kontsideratzea eta, 
bai, aldiz, hiru aro markatzea: “Lehena, 
gaztarokoa-edo, Leteren figura eraiki-
tzen den garaia, 60 eta 70etan. Gero, 
krisi garai bat, aipaturiko bi gertaera 
nagusi horiekin, poema liburu ilun hori, 
eta kantagintza uztea, alegia. Gutxi-as-
ko, Espainiako Estatuko politikan, tran-
tsizioaren garaian geundeke”. 1990az 
gero, berriz, “berreskurapen” fase bat 
ikusi uste du Gurrutxagak.

KANTAGINTZA
“Lete kantagintzaren munstro erraldoia 
da”, hasi zaigu Gurrutxaga, poetaren 
kantagintzaz hasi nahi izan dugun or-
duko. Topikoak eta beste, haizatu ditu. 
“Topiko nahiko idiota bat, Lete kantari 
txarra zela dioena. Ez du kontra egiterik 
ere merezi. Baina gehiago da: ez dakit 
egon ote den euskal musikagintzan inor 
kantagintzaren funtzionaltasun kultura-
la Letek bezain ongi ulertu eta esplotatu 
duenik; euskaldunen fabore esplotatu, 
alegia. Letek gazte-gazterik ikusi zuen 
kantagintza berriak zer potentzialta-
sun zeukan. Batetik, poesia loratu zuen 
musikan. Bernardo Atxagak esana da 
70etan erabat harrigarria gertatu zela 
Leteren esateko era: abestietako hiz-
kera hura, formulazio poetiko haiek... 
Lizardi ere Leteri esker ezagutzen dute 
euskaldun askok”. Eta, Xabier Lizardiren 
obra ez ezik, gure bertsolari zaharren 
bertso zahar eta berriak. “Ezin ahaztu 
bertsolarien obra kantatuz egindako lan 
eskerga. Ikaragarria da”. Gurrutxagak 
besterik ere badio, ordea: “Letek ‘hez-
kuntza ez-formala’ eman zien euskaldu-
nei bere kanten bidez. Pentsamendua-
ren poeta zen, batez ere, Lete, eta bere 
pieza musikal ezagun askotan mami eti-
ko nahiz emozional handia dago”, hain 
handia ere, ezen “horien bidez, euskal-
dunen sentimendu kolektiboetara iris-
tea lortu baitzuen”.

Askok gogoan edukiko ditu Xabier 
Letek, kantaldietan zela, kantei egin ohi 
zizkien sarrerak. Atariko mamitsuak, 
hinki-hankarik gabe. Gurrutxagak, be-
rriz, sarrera haiek ere aztertzera jo du, 
haiek erakusten dutena argitara ekar-
tzeko asmoz. “Letek, gure politikari 
gehienek ez bezala, gauza bat zuen ona: 
hitz egiten zuenean, beti esaten zuen 
zerbait. Bere hitzaldiak, elkarrizketak... 
mamitsuak izan ohi ziren, zer pentsa-
tua ematen zuten. Kanten aurkezpene-
tan ere, halatsu. Letek oso argi zeukan 

“Gure politikari gehienek 
ez bezala, gauza bat zuen 
ona: hitz egiten zuenean, 
beti esaten zuen zerbait”

Alex Gurrutxaga

eusko Ikaskuntza Gazte 
Saria irabazi dute aurten 
berean Joana Otxoa de 
Alaiza musika irakasleak 

eta Alex Gurrutxagak. Bestalde, 
Gurrutxagak berak ez du saia-
kera argitaratu zaharra: Xabier 
Lete. Aberriaren poeta kanta-
ria (Alberdania, 2020). “Dibul-
gazioarena asko interesatzen 
zaidan arloa da. Hezkuntzan 
bezala, eremu horretan asko 
jokatzen dugu, gizaki bezala, 
eta komunitate kultural beza-
la. Joanak [Otxoa de Alaiza] eta 
biok proposatzen dugun Txo-
ri kantazale errezitaldi musi-
katuak eta nire liburuak asmo 
bera dute funtsean: euskaldu-
nari Leteren munduan mur-
giltzeko aukera ematea. Oso 
eskaintza diferenteak dira, ja-
kina. Liburua, dibulgaziozkoa 
izanik ere, saiakera bat da, eta 
elementu asko ditu. Lan han-
dia eskatu dit. Joanak eta biok 
proposatzen duguna, berriz, 
Txori kantazale, zuzeneko bat 
da, kontaketa musikatu bat, 
Leteren munduan tarte batez 
murgiltzeko”.

Lete, Gurrutxagaren dokto-
rego tesian, Otxoa de Alaiza-
rekin elkarlanean egindako 
errezitaldian, nahiz saiakera 
liburuan. Alex Gurrutxagaren 
Lete. “Nire Lete beti da gure 
Lete: Leteren obran eta figu-
ran, nire ustez, mundua euskal-
dun gisa habitatzeko aztarnak 
daude. Leteren obrak konjura-
tu egiten gaitu, kokagune bat 
gogorarazten digu, krisi unee-
tan lurraldera itzularazten gai-
tu… Hori da nire Lete, ‘etsipe-
naren mugetan, zuekin nago 
bizitzen’ esaten duena”.

Gure 
Xabier Lete
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publikoarengana nola iritsi nahi zuen, 
eta zer egin behar zuen bere helburua 
lortzeko. Aztertu ditudan kanten sarre-
rek, berriz, haien ezaugarri edota sor-
tze-prozesuei buruzko datuak ematen 
dituzte, eta aztarna oso onak ditugu Le-
teren mundu poetikoa ulertzeko”. Eta, 
hor, adibidez, Izarren hautsa poema dela 
eta ez dela, Letek saiatutako azalpenak 
ditu argudio Gurrutxagak.

PLAGIOA BAI, BIRSORTZEA ERE BAI
Aipatu da Rilke, aipatu da Riba, aipa-
tu da Cernuda… Batzuen plagio hitza, 
besteen berrinterpretazio eta berre-
laborazio hitzekin nahasi da Leteren 
zenbait poematan. Gaiaz duen iritziaz 
galdeturik, bilorik gabe erantzun du Gu-
rrutxagaren baitako irakurleak: “Ez da 
txantxetakoa halako ikono batek poema 

mordoxka bat plagiatu izana: horrek in-
plikazioak ditu poetaren obra balioes-
terakoan. Baina, behin hori esanda, argi 
daukat niri ez dagokidala inor epaitzea. 
Hortxe dago  morboa, eta egon da Lete 
epaitzen hasi denik, baina niri ez dago-
kit hori. Euskaldun bakoitzak erabaki 
behar du Lete non jarri nahi duen bere 
mapa mentalean”. 

Eta, erantzunen katean, Gurrutxaga 
irakasleak txanda hartu dio Gurrutxaga 
irakurleari: “Ikertzaile naizen aldetik, 
galdera da zergatik egin zituen Letek 
bertsio, plagio edo itzulpen horiek. Zaila 
da erantzuten. Eta puntu horretan guru-
tzatzen dira baldintzapen biografikoak 
–oso gaixo baitzegoen–, bere figuraren 
egoera soziala –baztertuxe zegoen garai 
hartan–, tonu berri baten bilaketa –ho-
rregatik Rilke–, eta abar. Nire ustez, hor 

dago mamia”, munduko morbosidade 
guztia gorabehera...

(DES)ADOSTASUNAK
Orain artean ikertzaile, irakasle, kritiko 
eta gainerakoek esan-idatziak irakurri 
behar izan ditu Gurrutxagak tesia on-
tzeko, eta badu zenbait desadostasun. 
“Esango nuke desadostasun nagusia te-
sia egiteak berak erakusten duela. His-
toriagileek eta ikertzaile zenbaitek ez 
dio kasurik egin Leteren obrari. Behar-
bada, kantari etiketa jarri, eta konfor-
matu egin gara. Baina Bob Dylanen Lite-
ratura Nobel Sariak zer pentsatua eman 
behar liguke, ala? Dylanek Nobel Saria, 
eta guk Leteri kasurik ez? Nire ustez, 
motz ibili gara horretan. Izarren hau-
tsa milaka euskal herritarrek ezagutzen 
du. Eta ez al da poema bat? Nire ustez, 
hor plus bat dago, poeta da eta, gainera, 
kantari! Plus bat da, ez minus bat! Te-
sia, zentzu horretan, aldarrikapen bat 
da, bai maila literario intrintsekoan, bai 
maila estratestualean, Leteren obraren 
itzala aldarrikatzeko”. Ikerketaren bide 
asmaezinak ere hortxe dira beti. Inter-
pretazioak, besteak beste. “Eta interpre-
tazioaren bideak asko dira, eta, jakina, 
baditut desadostasun puntualak aurre-
tik eginak diren zenbait interpretazio-
rekiko”. Adibidez? “Leteren fedearen in-
guruan egin diren azterketak irakurri, 
esate baterako eta haietan Leteren obra 
kristau fedearen argitan irakurtzen da. 
Ez nago konforme. Uste dut ikerketa ho-
riek ez dituztela alderdi literario eta es-
tetikoak behar bezala aztertu”. Horra, 
beraz, mahai gainean eztabaida. Xabier 
Leteren obra beti aztergai, Alex Gurru-
txagaren doktorego tesiak poetaren bai-
tako ate, leiho eta zirrikituak, orain arte 
ez bezala ireki ditu.

Are hobeto uler dezagun Lete, are 
gehiago gozatuz haren obra. 

Alex gurrutxagak sakon ikertu du 
Xabier Leteren obra.
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 liburua

Peru Magdalenak zerbait dauka be-
rezia, ohikoena ezohiko bihurtze-
ko abilidade berezko bat. Kapaz da 

enegarren haikuak idazteko eta irakur-
leari sentiarazteko lehen aldiz ari dela 
irakurtzen poesia deskriptibo hiper-la-
burra. Berak inauguratu du Balea Zuria 
argitaletxearen “Urrezko saila”, poxpolo 
kaxa baten tamainuko erdi liburu erdi 
arte-objektu batekin. Hirurehun ale bota 
dituzte. Nirea da berrehun eta hirurogei-
ta hamazazpigarrena.

Poesia deskriptibo hiper-laburra esan 
dugu baina, badakizue, ondo landutako 
haikuek filosofiarantz egiten dute hala-
beharrez, durundu berezi bat sortzen 
baitute gure baitan, esaten dutena bai-
no gehiago esango balute bezala. Ha-
rria uretara botakeran lez, uhinek luzetu 
egiten dute Magdalenaren poesia: “eu-
rite motza/ hostoak busti dira/ enbo-
rra siku”, edo “larre moztua/ elkarren 
ezberdinak/ belar guztiak” edo, Matsuo 
Basho maisu handiari omen eginez, 
“basho bete ur/ haikuan izoztuta/ ira-
kurtzen dut”.

Haikuak bere iturburu literarioa an-

tantaka
pEru magdalEna
BAleA ZuRIA, 2020

tzinako Txinako erlijio nagusietan dau-
ka: budismoa, konfuzionismoa eta taois-
moa. Pentsamenduok Asiako eskualde 
ugaritara hedatu ziren, eta Japoniara 
iritsi gero idazkera eskema laburrok, ja-
kinduriaz jantziak eta eragin handikoak. 
Japoniarrek lehendik zeuzkaten euren 
poesian –katauta, sedoka, txoka, tanka– 
halako eiteak. Haikua gurean berandu 
loratu zen, baina oreka prekario eder 
berean dago oinarriturik, Busonen txi-
meleta hura bezala: “Tenplu-kanpaian/ 
Lotan da geldi-geldi,/ Pinpilinpauxa”.

Igerabidek, Linazasorok… askok 
praktikatu dute arte delikatu hau, bai-

na niretzat maiteenak Peru Magdale-
narenak dira, aszeta bat delako, detai-
learen zilargin behinena. Berak badaki 
ekartzen natura destilaturik onena gure 
espirituarentzat, Fuji mendia Anboto 
dela ebatzita: “anboto hortxe/ sugandila 
hementxe/ udaberrian”. Berak badaki 
keinu literario bat jartzen leku egokian 
–“maitea dator/ gure bihotza nahasi/ 
eta badoa”–. Meteoroak, ibaiak, men-
diak, zuhaitzak. Animaliak, landareak, 
norbera. Arkatza, haikua. Sentitu egiten 
du poesia Peru Magdalenak, eta hori iga-
rri egiten da; tantaka doa iragaziz-iraga-
ziz mundu miragarri bat. 

Haizea dator, gure ileak nahasi, 
eta badoa

  iGor estaNkoNa
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 Musika

Norbai t i  zer  musika  gusta-
tzen zaion galdetuz gero eta 
“Beethoven” erantzunez gero, 

bere musika gustuak benetan eza-
gutu gabe geratuko gara. Musikagi-
le alemaniarra ongiaz eta gaizkiaz 
haratago dago (musikalki). Musika 
gustatzen bazaizu, Beethoven gus-
tatzen zaizu, nahiz eta zure estilo 
gustukoena pop-a izan. Eta bizirik 
zegoenean miresmena piztu ba-
zuen, denboraren poderioz bere 
irudia eta legatua handitu besterik 
ez dira egin. Askotan, jenioen lana 
haien mozorroa izaten da, haien 
maskara. Ludwig van Beethovenen ka-
sua ez da hori. Kasu honetan lanak ez 
du sortzailea estaltzen. Edonork kantatu 
lezake bere musika –filmetako eta tele-
sailetako soinu-banda gisa erabili da eta 
moldaketa rockeroak ere izan ditu–, bai-
na, gainera, ondo ezagutzen dugu bere 
aurpegia –garai hartan selfiak existitu 
balira baino erretratu gehiago daude–, 
bere bizitza eta amodioak –edo desamo-
dioak–, bere maniak, bere jenio txarra, 
gertaera frogatuak, pasadizoak, eta nos-
ki, asmatutako elezaharrak. Musikaren 
izar bat izan zen, izaten jarraitzen du eta 

izango da.
Abenduaren 16an bere jaiotza-

ren 250. urteurrena beteko da. Beraz, 
oroitzapen-urte handia izan da aurten-
goa, pandemiak lausotu duen arren. Bai-
na, hala eta guztiz ere, munduak bere ar-
tea ospatu du; batez ere bi hirik: Bonnek 
(Alemania), non jaio eta hazi zen, eta 
Vienak (Austria), non helduaroa igaro 
zuen, hil arte.

Beethoven artista pentsalariaren 
lehen adibideetako bat da eta agian 
ospetsuena. Beethovenen bidez, artea 
ekintza-indar gisa ulertzeko modu bat 

EUSKARAK 365 EGUN

GEHIAGO, 
GEHIAGOREKIN, GEHIAGOTAN

zabaldu zen Europan. Bera ez da mu-
gatzen musika ederra sortzera: bere 
obra kontzientziarako deia da, eral-
daketa sozial eta pertsonalerako deia. 
Horregatik, ez du zentzurik Beethoven 
–eta Schubert– vienar “klasizismoa-
ren” parte kontsideratzen jarraitzeak. 
Beethoven, ondorio guztiekin, erro-
mantiko bat da, hau da, Aro Demokra-
tiko berriko gizona, gizon modernoa. 
Bere aurretik musikaren helburua mu-
sika izatea bazen ere, besterik gabe, ale-
maniarrarentzat musika gizateria osoa 
barne hartzen duen prozesu historiko 
baten parte da. Zientziaren aurrerape-
na, tiraniaren aurkako borroka, natura 
eta herriarekiko maitasuna, dogmati-
koa ez den erlijio unibertsala, artearen 
gaitasun eraldatzailea dira bere ideien 
oinarriak.

Beraz, premisa horietatik abiatuta, 
urteurren honetan Beethovenen musi-
ka entzuten dugun hurrengoan, pentsa 
dezagun melodia ahaztezinak, konposi-
zio-eskema berritzaileak edo nortasun 
basati baten isla baino askoz gehiago 
esaten ari zaigula. Beethovenen arteak 
pentsarazteko balio behar digu, batez 
ere atsekabeko garai hauetan. 

Ludwig maitea
  MoNtserrat auZMeNdi del solar
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Anxela, Violeta, Ane, Janire, Ne-
rea eta Alba. Lady Banana, Sua 
eta Bala. Hardcorea, punka 
eta rocka. Sei emakume mu-
sikari, hiru talde eta oholtza 

bat 2020ko Mfest festibalaren karietara. 
Gazteen aisialdia sustatzeko Gauekoak 
elkarte gasteiztarrak antolatutako arra-
tsaldeko ekitaldi honek ez du pandemia 
sendatuko, baina behintzat gure arimari 
bizipoz pixka bat emango dio. 

Gaurkoan ere Jimmy Jazz aretoak at-
trezzo berezia jantzi du, eszenatoki au-
rreko eremua egurrezko aulki tolesga-
rriek betetzen dute, aldiz, azkeneko bost 
lerroetan taburete altuak daude. Beheko 
solairua jendez beteta dago, guztiak ese-
rita eta musukoarekin apainduta. Egoe-
ra pandemikoa errudun, urduritasuna, 
intseguritatea edo tentsio berezia soma-
tzen da airean, zuzenekoak ezin bizitzea-
ren ondorio.

Igo dira oholtzara Lady Banana biko-
tea osatzen duten zaragozarrak. Udaz-
keneko iluntasun goiztiarra sartu da 
aretora eta belztasunez bete da giroa.  
Ile motz eta horia dakar gitarra jole eta 
abeslariak; aldiz, bateria jole eta koru 
egileak kopeta-ile beltzeko adats lu-
zea du. Rock zuzenean oinarria duen 
talde honek bi EP ditu argitaratuta eta 
aurten aterako du Bipolar izeneko lehe-
nengo LPa.

Zaragozako bikotearen ondotik Ma-
ruri-Jatabeko Sua taldea igo da esze-
natokira. Nabari da ikuslegoarentzat 
ezagunagoa dela laukote bizkaitarren 
proposamen berritzailea. Jakina denez 
euskal mitologian sua izaki duala da, hau 
da, nahiz eta ona izan oso arriskutsua 
izatera hel daiteke. Ideia hori kontuan 
hartuz eta dualtasun horrekin jolastuz, 
Sua taldearen proposamenak hainbat 
musika estilo uztartzen du, melodia lasai 

eta goxoak erritmo biziekin eta gitarra-
ren riffekin nahasten dituzte. 

Gaztea Maketa Lehiaketako 28. edi-
zioaren irabazlea izan zen taldeak eus-
kara eta ingelesa erabiltzen ditu abes-
tietan You don`t care, Hormak apurtzea, 
Shake it out edo Euri gabe, lorerik ez 
dira horren adibide. Ordu beltzak dis-
koak gustu orotarako erregistroa es-
kaintzen du eta Aneren ahots leun, 
baina aldi berean indartsuak limurtu 
egiten du publikoa. 

Kontzertuz jositako arratsalde ezohi-
koari amaiera emateko, Londresko ka-
leetan jotzera ohitutako eta  bertako ka-
rriketan sendotutako Bala taldea dugu. 
1990eko hamarkadako rock biziak, sto-
ner klasikoak, metalak eta pop zikinak 
osatzen dute haien esentzia berezia. 
Barruko energia guztia oholtza gainean 
askatzeko grina nabaria da eta ikusleak 
kutsatu egiten dituzte. 

Ilunabarreko 
emakumeak

 Marta seNdiu Zulaika     eider iturriaGa

mfEst Jaialdia 
noiz: azaroak 14. 
non: gasteizko Jimmy Jazz aretoan.
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4. Tentel, motel
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Hitz gezidunak
Gaia: Arabako herriak
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Lan batean diozunez, “frogatuta 
dago emakumeek  buruko osasun 
okerragoa dutela”. 
Munduan egindako hainbat ikerke-
tak aditzera eman dute hala dela. 
Eta horrek erabateko lotura daukala 
emakumeon bizi-baldintzekin, ezi-
negona sortzen baitute; sufrikario 
handiagoko bizitza da. Askotan bio-
logikoki azaldu nahi izan da emaku-
meen eta gizonen arteko desberdin-
tasun hori, baina argi dago hori ez 
dela azalpenaren zati inportantea, 
baizik eta gizarte-desberdintasune-
kin lotutako hainbat alderdi. 

Orain aste batzuk 
Genero-desberdintasunak 
eta depresioaren eta 
antsietatearen medikalizazioa: 
gaindiagnostikoko dinamikak eta 
gainpreskripzioa emakumeengan 
hitzaldia eman zenuen. Agian 
emakumeok ez duzue uste bezain 
buru osasun txarra?
Behintzat, emakumeek behar dutena 
baino gehiago diagnostikatzen ari 
gara. Sintoma berdinak izanda, ema-

kumeoi gehiago diagnostikatzen zai-
gu gizonei baino.

Merkeagoa da zuen diagnostikoa?
Bai, faktore askorengatik. Eta ez hori 
bakarrik: gizonei baino askoz psi-
kofarmako gehiago ematen digute 
diagnostiko-baldintza berdinetan. 
Sintoma berdinak izanda, emaku-
meei buruko gaitz bat diagnostika-
tzeko probabilitatea %78 handiagoa 
da gizonen kasuan baino; diagnosti-
ko berdina izanda, berriz, psikofar-
makoak errezetatzeko probabilita-
tea %20 handiagoa da.

Genero aldagaia bazterrean 
utzita ere, gaitz mentalen 
gaindiagnostikoa dago?
Dudarik gabe. Azkeneko urteetan 
izugarri egin du gora diagnostikoen 
kopuruak. Horrek esan nahi du hasi 
garela medikuntzaren eremukoak 
bihurtzen orain arte hala ez ziren 
hainbat arazo, sozialki konpontzeko 
gai ginenak: doluak, lanari lotuta-
ko ezinegonak… Orain ordea, hain-
bat faktore direla medio, kontsulta-

Amaia Bacigalupe de la Hera (portugalete,1980) soziologoa da 
ikasketaz eta lanbidez, baina “soziologiaren eta medikuntzaren 
arteko bidegurutzean” ibili da beti. eHuko OpIk ikerketa taldeko 
sortzaileetakoa da; “gizarteko egituraren ezaugarriek osasunean, 
gaixotasunean eta osasun zerbitzuen erabilpenean duten 
eragina ikertzen dut”, argitu digu. Osasun mentalean generoak 
duen garrantziaz berba egiteko elkartu gara harekin.

mEdikuntzarEn harrEsi 
zaharrEkin talka

“Zientzia androzentrikoa da oraindik, 
eta haren prestakuntza ere bai. uste dut 
oraindik ere osasun munduko profesio-
nalei, nola ikerkuntzan hala klinikan, ‘anti-
gorputzak’ sortzen zaizkiela ‘genero’ hitza 
entzuten dutenean. urteak daramatzat 
prestakuntza ematen, unibertsitatean, 
Osakidetzan… eta asko kostatzen zaie 
ulertzea haiek ere badaramatela motxi-
la hori, eta ematen duten osasun arreta 
lerratua dela. Beren lanari generoaren al-
dagaia gehitzeak bizitza zailtzen die. me-
dikuntza Fakultatean ere ez dute interes 
handirik gure lanaren ondorioez, ez dute 
lekurik eHun ematen den prestakuntzan”.

“emakumeoi buruko 
gaitz gehiago 
diagnostikatzen zaigu, 
sintoma berdinekin”

  uNai brea     Hodei torres

BuRu-OSASuneAn geneRO 
AlDAgAIA AZTeRTZen

Amaia Bacigalupe
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ra ailegatzen dira. Eta zazpi minutuko 
kontsulta batera ailegatzen den arazo 
konplexu bati erantzuna ematea ez da 
erraza, eta ez dut esaten errua sistemari 
botatzearren, baina egoera horietan pro-
fesionalek zer egin dezakete? Klik bat 
diagnostikoaren laukitxoan eta beste bat 
lorazepamarenean. Gizartean aldake-
tak ematen ari dira eta gero eta gaitasun 
txikiagoa daukagu kolektiboki ezinegon 
horiek kudeatzeko, eta antza denez, hori 
askoz sarriago gertatzen zaie emaku-
meei gizonei baino.  

Zer argudio eman daiteke, 
biologiaren ikuspuntutik, esateko 
errazagoa dela emakume batek 
buruko gaitza izatea?
Hormonalki aldakorragoak garela, eta 
horrek ahulezia mentala eta emoziona-
la eragiten duela. Emakumeen osasun 
mentala aztertzean hormonekin lotu-
ra duten aldiak identifikatu dira beti: 
menarkia, erditzea eta erditze ostekoa, 
menopausia… eta askotan lotarazi dizki-
gute gure ezinegona eta egoera hormo-
nala. Baina psikofarmako gehiago erre-
zetatzearen arrazoia ez da emakumeok 

osasun mental okerragoa dugula; hori 
hala dela kontuan hartuta ere, gainpres-
kripzioa oso agerikoa da. Zerbait gehia-
go dago.

Genero-rolekin zerikusia duena? 
“Txarto dagoen gizona gai izango da 
berez aurrera egiteko”.
Bai. Eta ziurrenik emakumeok ere, kon-
tsultan gaudela, askoz erraztasun han-
diagoa dugu antidepresibo bat edo dena 
delakoa eskatzeko. 

neurtu egin da hori?
Ez dakit neurtu den, baina nire ingurura 
begiratuta behintzat emakumeen artean 
oso normaltzat hartzen da, edozein ara-
zo txiki izanda, pilula bat hartzea. 

sexua faktore bat da gorputzean zer 
gertatzen den ulertzeko?
Erabat.

Baina kritikatzen da, era berean, 
biologia aitzakia modura erabiltzea 
zenbait jokabide justifikatzeko. 
Indarkeria matxistaren arrazoitze 
biologikoa argitaratuta dago inon. 

Kontua da emakumeen osasunari bu-
ruzko ikerketan, historikoki, sexuare-
kin lotutako desberdintasunak ez direla 
aintzat hartu. Gizonen laginak erabili 
izan dira proba klinikoetan, eta patroi 
maskulino unibertsala erabili da. Al-
darrikapen historikoa egon da esateko 
“aizue, bi mundu ezberdin gara”. Ger-
tatzen zaizkigun gauzak ez dira berdi-
nak: medikamentuen bigarren mailako 
efektuak, txertoen efektuak... Eta oso 
oinarrizko kontuak, elektrokardiogra-
ma baten bidez arritmia bat detektatze-
ko gaitasuna adibidez: teknologia as-
koz ere hobeto prestatuago dago zure 
arritmia aurkitzeko nirea baino. Medi-
kamentuen dosiak ere oso eredu mas-
kulinotik finkatu dira beti, eta frogatuta 
dago botiken bigarren mailako efektuak 
ohikoagoak direla emakumeengan. Be-
raz, sexua garrantzitsua da, gorputzak 
desberdinak dira eta desberdin eran-
tzuten dute, hori oinarrizkoa da. Baina 
horren gainean beste geruza bat ipini 
behar diogu ikerketari, are garrantzi-
tsuagoa: genero desberdintasuna. Jaki-
na, beheko geruza hori ez badago ondo 
zehaztuta…  

"emAkumeen osAsunAri buruzko ikerketAn, historikoki, seXuArekin LotutAko desberdintAsunAk ez dirA AintzAt hArtu".
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kronikA seriosA egiteko

bidALi zure hArrikAdAk: beraNdueGi@arGia.eus

sareaN arraNtZatua

Diego Armando Maradona hil eta mi-
nutu gutxira, zientoka gizonek haren 
aldeko mezuak zabaldu zituzten sare 
sozialetan. “Nolabaiteko guda bat piztu 
zen, esaldi poetiko afrus eta ñoñoena 
nork idatziko”, azaldu digu Zelai Orlegi 
soziologoak: “Eduardo Galeano aipa-
tzea oinarrizko baldintza zen eta, han-
dik aurrera, imajinazioari hegan egiten 
uztea besterik ez zegoen, malkoa hel-
buru. Baina, usteak erdia ustel, emaku-
me* batzuek ispiluaren aurrean jartze-

ko eskatu eta gizonek* berehala aldatu 
dute erregistroz, ohiko ‘goool-penalti-i-
xilduhaiputakumea!!’ estilora itzuliz”. 
Maradonaz idazteko Eñaut Elorrieta-
ren diskografia osoa errepasatu zuen 
txiolari ezagun batekin harremanetan 
jarri gara, eta Orlegik esandakoa berre-
tsi digu: “Behin nire alde femeninoa ate-
rako eta… limoi artean bizi den batek 
eguna izorratu behar, zer eta Gaztea Sa-
riak bezalako ekitaldi iraultzaile batean 
esandako zerbaitengatik, ostia puta”. 

Hi bai tzizpaz!

Durangoko Zentro Palentinoak online 
taberna irekiko du Azokako egunetan

Maradonaren hilotzak hamaika gizon utzi 
ditu jokoz kanpo 

Bere burua berrasmatu behar izan du 
Zentro Palentinoak ere: online taber-
na bihurtuko da Azokak iraungo duen 
egunetan. Data seinalatu horietan lor-
tzen zuen urteko diru-sarreren %90, li-
buru eta disko pila saldu ondoren pa-
trika bezala muturra berotzeko gogoz 
inguratzen baitziren euskal kulturako 
dibinitateak ostatura. "Noizbait lixiba 
zerbitzatzeko tentazioa ere izan dut, ea 
diferentzia nabaritzen zuten; dena eda-
ten dute, den-dena", dio Palentinoko lan-
gile batek. Aurten ordea, eztarriak siku 

egongo dira Durangon eta Palentinoak 
diru-galerak gutxitzeko "DAlentinoa" 
ekimena jarri du martxan. Webgune ba-
ten bitartez tragoak eskatu ahalko dira 
eta, etxera iristen direnean, bideo-deia 
egin ahalko dute bezeroek pixka bat 
mozkortuta egongo den euskal idazle 
edo musikari batekin. Elkarrizketa ho-
rretan hurbiletik ezagutu ahal izango du 
bezeroak ze gaizki dagoen asuntoa eta 
zergatik den inportantea sortzaile ho-
rrek publikatu berri duen lana erostea, 
inork putokasorik egin ez dion arren. 

@anderagizu
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