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Pandemia norbait pozik uzten ari bada, horiek 
handikiak dira. Munduan handira jokatzen 
duten enpresariak. Berpasatu munduko erraldoi 
teknologikoen aurtengo irabaziak. Eta ondoren 
alderatu "prekarietatearen hedatzaile nagusiak" 
direla dioten haien aurkako salaketen zerrendarekin. 
Horietako bat da Amazon. Aspaldi sartu zen gutako 
askoren bizitzetan. Orain, logistika guneen bitartez, 
fisikoki ere ezartzen ari da supremazismo ekonomiko 
basatiaren paradigma gurean: Trapagaranen eta, 
laster, Oiartzunen, kasu. Era berean, "herrian 
erosi" kanpainak ugaltzen ari dira egunotan, 
baita multinazionalak beso zabalik hartzen dituen 
Jaurlaritzak sinatutakoak ere. Baina klima, langileak 
eta jendea kontuan hartu gabe, gutxi batzuen 
onurarako gehiegizko kontsumoa bultzatzen 
duten multinazionalen eta tokiko saltokien arteko 
"bizikidetza", solitarioan tranpa egitea da.

  p. Noble / alamy       aXier lopeZ

Supremazismo 
ekonomikoa
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ura burtsaN 
kotiZatZeN hasi Da

KapitalismoaK ez du 
Kapitala birsortzeKo 
eremu gehiagoriK. 
Jauzi berri bat da, 
ondasun bat, bizitzaren 
oinarri funtsezKoa, 
KapitalizatzeKo, herritar 
asKo espeKulazioaren 
esKu utziz

@bateko71

Wall streeten uraK 
Kotizatzea da bizitzari 
prezioa Jartzea bezala. 
Kapitalismo basatiaK 
aurrera Jarraitzen badu, 
ondorengo belaunaldiaK 
hondamendira 
KondenatuKo ditugu. ura 
esKubidea da, herrientzat 
izan behar du eta ez 
transnazionalentzat

@evoespueblo

urrats bat gehiago 
da. uraren Kontrola 
berenganatzeKo Jende 
asKo aKabatu dute 
dagoeneKo

@jmdecrece

ura Wall streeten 
Kotizatzen? mad max 
iKusia dugunon partez: 
zorte on, lagunoK

@dirtydahiana
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Auzitegi Goreneko bigarren aretoko hamasei epaileen artean erabaki dute, aben-
duaren 14an, “Bateragune” auzia berriz irekiko dutela. Aho batez hartu dute 
erabakia eta Espainiako Auzitegi Nazionalean egingo litzateke. Beraz, berriz 

epaituko dituzte Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta eta Arkaitz 
Rodríguez, nahiz eta denen artean 31 urteko kartzela zigor osoa bete zuten. Lehen 
aldia da Giza Eskubideen Europako Auzitegiak baliogabetutako epai bat berriz za-
baltzen dena. Manuel Marchena epaileak zabaldu zuen zirrikitua, egoera honetara 
iristeko.

2009an atxilotu eta 2011n epaitu zituzten “Bateragune” auzian bost kide hauek 
eta guztira 31 urteko kartzela zigorra ezarri zieten. Giza Eskubideen Europako Au-
zitegiak, berriz, 2018an ebatzi zuen inpartzialtasunik gabe epaitu eta kondenatu 
zituztela. Eta Europako Auzitegiari men eginez, uztaila honen bukaeran iritsi zen us-
tez azkena behar zuen Auzitegi Gorenaren sententzia: bost auzipetuek jaso eta bete 
zituzten zigorrak baliorik gabe utzi zituen Gorenak berak.

Azpimarratzekoa da kasua itxi zen garai hartan inortxok ez zuela eskatu berriz 
zabaltzerik, ezta Illana Navia-Osorio fiskalak ere. Eta justu fiskal honek berak orain 
galdegin du kasua berriz zabaltzea, baliatuz Kataluniako independentistak konde-
natzeagatik ezagun egin den Manuel Marchena epaileak irailean birebaluaketa bat 
planteatu ziela aldeei, oso modu zabalean.

ESTRASBURGOKO EPAIA
Estrasburgoko epaiak dio auzipetuek eskatu behar luketela kasua berriz zabaltzea 
eta epaiak dioena horrela itzuli du Maddi Ane Txoperena Berriako kazetariak: “Erre-
parazio modurik egokiena, printzipioz, auzia berregitea edo kasua berriz irekitzea 
litzateke, pertsona interesdunak hala eskatuta”. Eta auzipetuek ez dute halakorik 
galdegin. Horixe argudiatuko du auzipetuen defentsak.

  argia

“Bateragune” auzia 
berriz epaitzea 
ebatzi du Gorenak
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humaNitateareN uNe goreNak eZ haNka eZ buru

  aDur larrea
www.adurlarrea.com

aritZ galarraga

tradizio austriar bat

P eter Handkek iaz Literatura Nobel Saria jaso zuelarik, 
zalaparta piztu zen berriro. Bere obraren kalitateagatik 
akaso? Ez, noski. Bere obran ager daitezkeen iritziengatik 

agian? Ez, zehazki. Bere iritziengatik apika? Baliteke, Jugosla-
via ohiko gerran Serbiaren aldeko posizioa hartu izan duelako, 
edo, zehatzago, salatu baitu serbiarrak Balkanetako gerrako 
gaizto bakartzat aurkeztu izana munduaren aurrean, beste ba-
tzuek ere ankerkeria handiak egin zituzten bitartean. Handkek 
ez du sekula biolentziaren apologiarik egin edo gorrotorik bul-
tzatu, zeinak, gaur eta hemen, delitu diren. Ez da negazionista 
ere, serbiarren ekintza genozidak aitortu ditu eta. Baina anbi-
guoegia izan da, ez aski argia, zintzoen saldoan sartu ahal iza-
teko. Gisele Sapirok, gainera, Handke kokatzen du Karl Krausek 
abiatutako, eta, besteak beste, Thomas Bernhardek jarraituta-
ko tradizio austriar kritiko, probokatzaile, osasungarri batean. 

“Josef Bloch mekanikariari, lehenago futbol atezain ezagu-
na izan zenari, goiz partean lanera ailegatzean adierazi zioten 
kanporatua zegoela”. Halaxe hasten zen duela hilabete batzuk 
Santi Leone adiskideak bidali zidan itzulpena, Literatura No-
bel Sariak euskaratzeko beka batera bidali zuena, eta, male-
ruski, eman ez ziotena. Atezainaren larria penalti-jaurtiketan 
publikatu dute orain –aldi berean publikatu dute Amaia Apa-
lauzak eta Sonia Kolaczekek itzulitako Erabili goldea hilen he-
zurren gainetik, Olga Tokarczukena; gero eta interesgarriagoa 
jartzen ari da euskarazko literatura–. Eta zalantzarik ez dau-
kat Joxe Mari Berasategiren itzulpena idazle austriarraren 
mailakoa izango dela. Baina ariketa oso aproposa zatekeen 
Leonerentzat, orain ez dakit berak ere jasan izan duelako os-
trazismora kondenatu duen epaiketa moralik, edo gure idaz-
larien artean tradizio austriar kritiko, probokatzaile, osasun-
garriaren ordezkari behinena iruditzen zaidalako baizik. 

“PoziK GaudE, aitari bErE toKia 
EMan dioGulaKo”
OTSANDA TOLOSA, AMIANTOAREN BIKTIMAREN ALABA
urte askotako borroka suposatu duen ibilbide judizialaren ondoren, otsanda tolosak 
epaitegietako sententzia irmoa jaso du: caF enpresak 133.665 euro ordaindu beharko 
dizkio, frogatuta geratu delako bere aita celestino tolosa amiantoak hil zuela eta enpresa 
izan zela kutsatze horren arduradun. Epaitegiak indemnizazioa ordaintzera zigortu zuen 
caF, baina honek helegitea jarri zuen. orain, enpresak atzera egin du. “sententzia honek 
amiantoaren beste biktimei lagunduko diela” espero du tolosak. 2020/12/09
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aNalisia

Munduko kapitalismoaren eliteak 
joan den urtarrilean Suitzako 
Davosen egin zuen azken bile-

raz geroztik, erasoaldi ideologiko eta 
mediatiko bat antzeman dugu, sistema 
ekonomiko hori defendatzeko eta babes-
teko argudio “sozialagoak” erabiliz. Argi 
dago goi-bilera hartako aitortu gabeko 
erabakietako bat izan zela. Erasoaldi ho-
rrek ideia hau sartu nahi digu buruan: 
kapitalismoak, sistema ekonomikorik 
onena izateaz gain, eta gizarteko sekto-
re askorentzat oso basatia izan arren, 
aurpegia humanoa du, eta akziodunei 
dibidenduak ematen badizkie ere, gizar-
te-ongizateaz arduratzen da.

Testuinguru horretan, Mondragon 
Taldearen sustraietatik sortutako Ariz-
mendiarrieta Fundazioko lehendakari 
Juan Manuel Sindek ¿Es posible un capi-
talismo progresista? (Posible al da kapi-
talismo aurrerakoi bat?) artikulua argi-
taratu du hainbat hedabidetan. Sindek 
azpimarratu du Jose María Arizmendia-
rreta euskal kooperatiben sortzailearen 
aipu bat: “Ideiek bereizi egiten gaituzte, 
beharrek batu”, eta ondorioztatu “kapi-
talismo aurrerakoi bat eraikitzen joatea 
ere gure esku dagoela, aurrerapen eko-
nomikoaz ez ezik, pertsonen ongizateaz 
ere arduratuko dena eta balio moraletan 
oinarritutako pragmatismoa bilatuko 
duena”.

Ez, ezin da kapitalismo aurrerakoi bat 
eraiki. Kontraesana da, bere hitzetatik 
hasita. “Kapitalismo aurrerakoi” horrek 
ez lioke utziko filantropikoa eta limos-
na zalea izateari: langileak matxinatuko 
diren beldur, apurrak edo soldata-hobe-
kuntza miserableak eskaintzen saiatzen 
da. Kapitalismoak –egituraz basatia eta 
desberdintasunaren sortzailea dena– 
beti bilatuko du galerak sozializatzea eta 
etekinak pribatizatzea, kosturik txikie-
narekin. Pandemiarekin ikusten ari gara. 
Ez ditu balio moralak ulertzen, burtsan 
dituen negozioen balioari baino ez dio-
lako kasurik egiten. 

Kapitalismo 
aurrerakoia

Bertako elikagai freskoak eskuratzeak eta prestatzeak denbora bat behar du 
eta konfinamenduan jende askok denbora hori berreskuratu zuen, eta hobe-
to sentitzen zela jabetu zen. Gure ardura da erabakitzea zeri ematen diogun 

gure denbora" Miren Saizen hitzak dira, Mikela Untsain eta Ane Gorosabelekin ba-
tera Puska dezagun izotza solasaldi zikloan egin zuen mahai-inguruan esandakoa. 
Ziklo beraren baitan, Jakoba Errekondok denborari buruzko gogoeta hau utzi du: 
"Landareak zaintzea arte bat da, itxaroten jakitearen artea. Baratze edo lorategi 
bat duenak, badaki: landareekin lan egiteak denbora ematen digu. Landareen zi-
kloetara joango da gure sentitzeko eta bizitzeko era. Landareak, dena korrika eta 
presaka egiteko bizimodu honetatik pixka bat atera egiten gaitu eta lasaitu egiten 
gaitu, beste bizimodu batzuk badaudela erakusten digu". Argia.eus webgunean 
ikusentzungai dagoen ziklo honetan, Beñat Irasuegik denbora librea aldarrikatu 
du, "ezer egin gabe egoteko denbora". Pandemiak ohiko aisialdia eten izana balia-
tu behar dugula dio, denbora librea berreskuratzeko. Azkenaldian, kapitalismoa 
gure denbora libreaz ere jabetua baita aisialdi produktibistaren bidez: herritarrak 
jada ez du lanean eraikitzen bere nortasuna, baina bai denbora librean garatzen 
dituen jardueren bidez, lehia, markak haustea eta superazio pertsonala goretsiz.

Denboraz mintzatu zen azaro bukaeran Amador Fernández-Savater ere El Sal-
to hedabidean, Sarah Babiker kazetariarekin. Gure sentsazioa beti denboraren 
aurka gabiltzala baldin bada, ez garela iristen, denboraren pistola lokian dugula 
bizi garela sentitzen badugu, pentsatu beharko genukeela denborarekin dugun 
harremana. Berez, izaki bizidunok, denbora baino ez garela eta objektiboki ez 
dela erreala sarri argudiatzen duguna, "zeregin asko ditudalako nago denborarik 
gabe". Fernández-Savaterren iritziz, gure bizitzak erabat prekario izatearen ustea 
dago itolarri horren oinarrian, etengabe guztiarekin konektatzen ez badugu dena 
lurrunduko den beldurra. Horren aurrean, prozesuek ematen digute patxada eta 
oinarria, Fernández-Savaterren arabera. Prozesu bat martxan dela eta horrek 
bere fruituak emango dituela jakiteak, ez emaitzak berehalakoan eta gaur jasoz, 
baina bai sakoneko eraldaketa sendo bat biziz bihar. Denbora ezberdinak daude-
la eta herri mugimenduek horiek kudeatu behar dituztela azaldu du: berehalako 
premiei erantzutea, herritarren artean prozesu bat sakon lantzeari denbora es-
kaintzea, eraldaketa proiektu zehatzak hasi eta buka epe ertain batean egitea... 
Prozesu batzuk ez direla ikusten dio, baina sakoneko olatua direla, eta olatuaren 
kalparra bezain beharrezkoak eraldaketa batean. Eta itsabeherak garrantzitsua-
goak direla itsasgorak baino, ondoeza gehien orduan pairatzen baita eta jendea 
zaintzea inoiz baino beharrezkoago baita sasoi horietan.

Eta zuk, Argia Jende estimatu horrek, bizitzan zeri eskaintzen diozu egunero 
denbora orain? 

  estitXu eiZagirre kereJeta

Denbora gure alde
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  el Diario.es 

Osakidetzak aitortu du COVID-19 po-
sitiboak zenbatzeko orain arte erabi-
li dituen neurketa-irizpideak aldatu 
egingo dituela. Antigeno-testen bidez 
lortutako positiboak ez ziren zenba-
tzen eta ospitaleratze-datuetan ere, 
benetako kasuak baino zenbaki ba-
xuagoak eman ditu EAEko osasun 
zerbitzu publikoak.

Osakidetzak ez ditu 
benetako kutsatze 
eta ospitaleratze 
datuak eman

127 PAZIENTEREN DIfERENTZIA
Duela astebetera arte, PCR positiboa 
zuten pazienteak baino ez ziren pu-
bliko egiten. Horren ondorioz, aza-
roaren 24an, datuak berrikusi ziren 
lehen egunean, 554 pertsona ospi-
taleratuta zeudela jakinarazi zuten 
(142 ZIUn), baina benetan 674 ziren, 
maximo berri bat, olatu horren aurre-
ko muga 661 zirela kontuan hartuta. 
Astelehenean bertan adierazi zuten 
COVID-19 kasuak 457 zirela, baina 
benetan 529 ziren. Gehieneko dife-
rentzia 127 pazientekoa da. Akatsa ez 
da hor geratzen, eman diren ospitale-
ratze datuak ere ez dira zuzenak izan. 

ERANTZUNA
Osasun sailaren arabera, COVID-19 
positiboen datuetan jazotako akatsak 
ez du kalterik eragin osasun egoera-
ren kudeaketan.

eutanasia. Eutanasiaren lege proiektua-
ren aurrekaria onartu du Espainiako Kon-
gresuko Justizia batzordeak. PP eta Vox 
baino ez dira aurka azaldu. legearen tes-
tuak dio eutanasia eskatu ahal izango due-
la gaitz larri eta sendaezina edo pairamen 
larri eta kronikoa jasaten duenak.

hezKuntza. ikasleak sexuaren arabera se-
gregatzen dituzten eta opus dei ultraka-
tolikoari lotuta dauden edo gertuko diren 
sei ikastetxetara 12 milioi euro publiko bi-
deratuko ditu Eusko Jaurlaritzak, tartean 
Gaztelueta ikastetxe polemikora. urtero 
ematen die dirua.

abortua. argentinako diputatuen Gan-
berak abortua despenalizatzen duen le-
ge-proiektua onartu du, aldeko 131 boto, 
kontrako 117 eta 6 abstentziorekin. ber-
dez jantzitako milaka emakumek legea-
ren onarpena ospatu dute buenos airesko 
Parlamentuaren atarian.

arrazaKEriari Planto
ISTANBUL. Istanbulgo gizonezkoen futbol taldeko jokalari guztiek partiduaren er-
dian zelaia utzi zuten abenduaren 8 gauean. Arrazoia: arrazakeria. Paris Saint-Ger-
main taldearen kontra Txapeldunen Ligako partidua jokatzen ari ziren, laugarren 
epaileak talde turkiarreko talde teknikoko kide bati buruz iruzkin arrazista bat 
esan zuenean. Irudian, Pierre Webó Osasunako jokalari ohia, laugarren epailearen 
iruzkin arrazistari haserre erantzuten.
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bAkARdAdeA

%26,5
edo beste era batera esanda, lau pertsonatik bat bakarrik 
sentitzen da EaEn. adineko eta klase baxuko direnen artean 
zabalduago dago bakardade sentimendua, eta sentimendu 
horrek eragina du osasunean oro har eta osasun mentalean 
zehazki. Hala dio 2018ko datuetan oinarrituz egindako 
EHuren ikerketa batek; “pentsa zein izango den egoera 
orain bizi dugun krisi honetan”, gaineratu dute.
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Zehazki zergatik eta noiztik Black 
Friday ala Ostiral Beltza AEBetan 
finkaturik duten ez dago argi. Hori 
bai, Thanksgiving edo Esker Ema-

te Eguna deitu besta handiari lotua da, 
eta urtero azaroko azken ostegunaren 
biharamunean dute. 1951an agertzen da 
Black Friday izendapena, justuki Thanks-
giving-aren biharamunean langile ani-
tzek hartu pausa-egunek nagusiei era-
gindakoa irudikatzeko. 1961ean haatik 
beste fenomeno bat izendatzeko baliatu 
zuten: familia-apairuaren biharamunean 
bakoitza berera itzultzeak zein pausa 
eguna Eguberriko opariak erosteko ba-
liatu izanak eragin auto eta jende metake-
tak aipatzeko baliatu zuten Ostiral Beltza 
izendapena. Dendak 1970eko hamarka-
dan hasi ziren beherapenak proposatzen, 
urtez urte fenomenoa areagotuz gaur 
egungo muturreko heineraino.

Azken urteetan gurean ere errotuz 
doa, milaka eta milaka euskaldunek ba-
liatzen dituztela interneten edota sal-
tegietan proposaturiko beherapen era-
kargarriak. Noski eta eskerrak, AEBetan 
bezala, Ostiral Beltzak akuilaturiko kon-
tsumo-jendarte kapitalista jo mugan dute 
hemengo anitzek ere, boikoterako arrazoi 
sozial, ekonomiko zein ekologikoetan oi-
narriturik.

Baina ostiral horren bezperakoari be-
giratuz gero, are salagarriagoa bilakatzen 
dira Thanksgiving eta honen biharamuna. 
“Familia amerindiar anitzentzat egun bi-
ziki konplikatua da Esker Emate Eguna; 

bestelakoa ezin daiteke izan benetako 
historia eta kolonoen eta autoktonoon ar-
teko lehen topatzeei buruzko kontakizun 
faltsuak ezagutzen direnean”. Lyla June 
autoktonoaren hitzak dira, Massachuset-
tseko Plimotheko Landa Lekua deitu mu-
seoan plazaratutakoak.

Museo honek kontatzen du Plymouthe-
ko koloniaren heltzea –Amerika deitu lu-
rraldean kokaturiko bigarren kolonia, 
lehena Jamestown izan zelarik–. 400 ur-
tez atzera egin behar dugu Esker Emate 
Egunarena ulertzeko: 1621ean egindako 
bazkari erraldoi bat du oinarrian, Historia 
ofizial hegemoniko eta zuriaren arabera, 
autoktono eta kolonoen arteko apairu 
alai bat, senidetasunaren eta elkartasu-
naren sinbolo. Ederra da kontaturikoa: 
1620an lurreraturiko kolonoak ez ziren 
ez ihiztari abilak, ez laborari jakintsuak 
ez eta ere arrantzale onak. Hori horrela, 
goseteak eraman zituen anitz, zifra ofi-
zialei segi bertaraturiko erdiak. Ondoko 
urtean, Wampanoag herrikoak gurutzatu 
eta hauen partetik jasotako jakintza eta 
kontseiluei esker biziraun eta egokitu zi-
ren bertakoari. Guztiaz eskertzeko unea 
izan omen zen Thanksgiving.

Mezu hori pasarazi dute urtez urte, 
hamarkadaz hamarkada eta azkenean, 
mendez mende, eta gaur egun orain-
dik elkarbizitza eder baten sinbolo da 
gehiengoarentzat. Tradizioaren barne da, 
etxe guztietan erroturikoa da Esker Ema-
te Eguna. Menua ere kontakizun horren 
araberakoa dute: garaian bezala indioilo 

fartzitua –izan Etxe Zurian zein auzo po-
breko etxebizitza hertsian, guztietan in-
dioilo fartzitua–.

 Daily Geek Show komunikabidearen 
Derrière la fête de famille de Thanksgiving 
se cache l’un des pires génocides de l’His-
toire (“Historiako genozidio odoltsue-
netariko bat gordetzen da Thanksgiving 
familia-bestaren baitan”) erreportajeak 
xeheki berridazten du alta 400 urteko 
gertakizuna.

SARRASKI BATEN OROITZARREA
“Mito federatzaile” bat Matthieu Gar-
cia erreportajearen egilearen hitzetan. 
“Partekatzearen eta nazio batasunaren 
sinbolo, oroitzarre hau amerindiarren 
ondorengoen iraintze bat da; eskoletako 
liburuek aipatzen ez duten Pequoteko sa-
rraskiaren neurriz kanpoko laudatze ba-
tean gara”. Hain zuzen, hiru eguneko besta 
hau egon, egon bazen ere, ez zen errepi-
katu. Eguna markatu eta urtero errepi-
katzeko erabaki ofiziala ordea, 1637an 
hartu zuten kolonoek.

Zer gertatu ote zen 1637ko maiatzaren 
26 hartako Pequoteko sarraskian? John 
Mason kapitainak herria inguratzeko ma-
nua emanik, kolono eta haien aliatuek 
herria erre eta bertatik bizirik aterata-
koak hil zituzten. Orotara, 600-700 bat 
hil historialarien arabera. Sarraski odol-
tsua bihurtu zitzaien arto berdearen dan-
tza ospatzeko autoktonoen egun sakratu 
hura. 1636ko udazkenaz geroztik gerra 
giroa zen nagusi kolono ingeles eta berta-

ikuspegi dekolonialetik ere 
salagarria da black friday 
izeneko kontsumo-orgia
Black Friday-rik ez litzateke bezperan ez balitz amerikarrek ospatzen duten 
Thanksgiving edo Esker Emate Egunik. Kapitalismoak bizirauteko ezinbestekoa duen 
muturreko kontsumoaren egun horri begiratzeaz gain, bezperakoari ere so egitea 
inportantea da. ofizialki kolonoen eta amerindiarren arteko senidetasuna markatzeko 
unea baldin bada, errealitatean, bertako autoktonoen genozidioaren adibide historikoa 
dugu. Historia horren berri ematen dabiltza autoktonoak, Esker Emate Eguna 1970az 
geroztik doluaren Eguna izendaturik. Europar zuri gisa ezagutu beharreko historia.
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ko Pequoten artean, gorputzen eta lurren 
kolonizazioari erresistentzia bideratzen 
zietelako. Sarraskiaren biharamunean 
Massachusettseko badiako koloniaren 
gobernadoreak Thanskgiving edo Esker 
Emate Eguna finkatu zuen: “Gaurtik ai-
tzina Esker Emate Eguna ospatuko dugu, 
700 gizon, emakume eta haur eliminatu 
izanaz eskertzeko Jainkoa”.

“Gogoetatu Thanksgiving apairua kari 
eskertza zeri bideratzen zabiltzaten” go-
medioa luzatzen du republicoflakotah.
com webgunean argitaratu Cooking the 
History Books: The Thanksgiving Mas-
sacre (“Sukaldatu Historiako liburuak: 
Thanksgiving sarraskia” erreportajeak. 
8.000 inguru ziren Pequotak kolonoen 
etorrera aitzin, eta hortik hamabost ur-
tera 1.500 ziren, europarrek ekarritako 
eritasunek gehiengo handia hilik. Geldi-

tzen ziren ia guztiak hil zituzten 1637ko 
sarraski horretan. “Egia honen berri ema-
tea biziki inportantea da, amerikarren bi-
zian garrantzia handia duen Esker Emate 
Eguna gezur anitzetan oinarritzen dela-
ko”, Lyla Junen hitzetan.

1970ean Dolu Eguna izendatu zuen 
eguna autoktono aktibisten United Ame-
rican Indians of New England egiturak 
eta orduz geroztik, jasandako genozidioa 
oroitzeko eguna dute –sendatze eta osa-
tze prozesuan garrantzia handiko unea–. 
Haiek ez badute egiten, inork ez duelako 
eginen. Horren adibide justuki, Dolu Egu-
na orain duela 50 urte finkatu izana. Urte 
horretan ospaturiko kolonoen lehorrera-
tzearen 350. urtebetetzea kari Wamsutta 
Frank James autoktonoak plazaraturiko 
diskurtsoa zentsuratu zioten. Erantzun 
gisa, Dolu Eguna izena jarri zioten aza-

roko azken ostegunari. Egia, aitortza eta 
erreparazioan zentratzeko eguna izatea 
nahi lukete. 

Baina, hain da errotua familia-bazkari 
alimale honen ohitura, non eta autokto-
noen artean ere ospatzen dabiltzan. Hori 
horrela, boikota baino gehiago, Thanks-
giving modu dekolonialean ospatzeko 
bide bat proposatzen dabil Nephi Craig 
sukaldari autoktono ospetsua: bertako 
mozkin indigenekin sukaldatzea. Beste bi 
gomendio ere ematen ditu: arbasoei esker 
ditugun paisaiak eta lur emankorrak es-
kertzea eta oroitzea “bakerantz daraman 
bidea eraiki daitekeela sukaldatuz eta ja-
nez”. Minari begietara begiratu eta osatze 
dekolonialean urrats bat gehiago egiteko 
bidea hor ere. Eta zuri europarrontzat 
arrazoi bat gehiago eskuz-esku duen Osti-
ral Beltzari bizkarra erakusteko. 

DOlu eGuNa BIhuRtuRIK
1970eAn thanksgiving “doLu 
egunA” izendAtu zuten 
Autoktono AktibistA bAtzuek. 
irAgAneAn jAsAndAko 
sArrAskiez oroitzeko etA 
gAur egungo diskriminAzioAk 
sALAtzeko egunA dute. osAtze 
prozesuAn ezinbesteko uneA. 
ArgAzkiA: Yoon s. bYun.
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  mireN artetXe sarasola       DaNi blaNCo

Iñigo etxezarreta
luma arma politiKo

Hazkura eragiten dien 
gauzak egitea dagokie 

gizonei: zaindu, garbitu... 
espazio pribatuan 

posizionatu

has gaitezen haurtzarotik… 
Gros auzoa, 90eko hamarkada, 
Zurriola ikastola.
Zurriola ikastolan ikasi nuen, 18 urte 
bete arte. Txikitako nire oroitzapenak 
nahiko onak dira. Topikoak hautsiz, nire 
lagunak neskak ziren, noski. Ez dakit 
intuizioz izan ote zen edo, baina azkar 
ulertu nuen posizio horretan gelditzen 
banintzen jaso egingo nuela, eta ikusi 
nuen bizirauteko, nire lekuak mutil kua-
drilla bat izan behar zuela. Beraz, nire 
kuadrilla biologikoa gizon heteroz osa-
tua dago. Nerabezaroko garaiak nahi-
ko ondo pasa nituen. Eskola garaia ez 
zen horren gogorra izan, esan dezagun, 
hetero kuadrilla batean marika izateko. 
Beharbada ongi babesten nuen nire bu-
rua. Ez nintzen isiltzen zenetakoa. Go-

goratzen dudana da, “jo, aspertzen naiz” 
luze bat. Ultraprozesatuak jan, futbolean 
jolastu, neskak komentatu... Hura ez ze-
goen niretzat eginda.

Eta bat-batean, Kortxoenea Gaztetxea. 
Inguruan neukan jendearengatik sartu 
nintzen Kortxoenean. 16-17 urte neuz-
kan. Gaztetxea okupatu berri zen, eta 
ikastolaren ondoan zegoen. Hasiera har-
tan ikastolako gu baino helduagoek gon-
bidatu gintuzten asanblada batera. Eta 
han agertu ginen, non geunden ere ia ez 
genekiela. Ez nuen ulertzen hori zer zen, 
baina ulertu nuen hango jendea interes-
garria zela niretzat. Eta gazte asanbla-
da haren aitzakian sartu eta hantxe ibili 
nintzen hiru-lau urtez, bota zuten arte.

Eta ustekabean, Zukgu prozesua hasi 

zen, eta ni berriz ere hantxe, hura zer 
zen arrastorik izan gabe. Hilabetetan 
zehar bi mila gazte pasatxo bildu ziren 
Ernai gazte antolakundearen sorrerare-
kin bukatuko zen prozesu horretan. For-
makuntza garai izugarria izan zen. Eta 
hor, beste intuizio bat izan nuen. Orain 
esaten dut ni militatzen hasi nintzela 
banekielako marika nintzela. Zeren une 
hartan suma nezakeen militantzia in-
guruko jendearen jarrera batzuk, edo 
jende horren bizitza filosofiak, ni ero-
soago bizitzea ahalbidetzen zidala, nire 
identitate horretan. Honi hitzak jartzen 
orain ikasi dut. Momentuan ez nuen hala 
formulatuko. Nekiena zen hura ez zela 
adoleszentzia hetero horren usain bere-
koa. Noski, bazen heteroa, baina espazio 
bizigarriago bat zen niretzat. 

Gizarte Hezkuntzan graduatua, azken bi urteotan Eihera 
kooperatiban ari da hezkidetza eta maskulinitateen lanketan, 

eraldaketa feminista eta lGtbi+ prozesuak diseinatzen, eta 
era guztietako formakuntza saioak dinamizatzen, jo eta ke.
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eta noiz sartzen da feminismoa 
lekua hartzen horretan guztian?
Ernai sortu zenean, lehenengo urrats 
feminista deitu zena diseinatu zen. 
Hori sekulakoa izan zen. Prozesu hura 
berebiziko kariñoz oroitzen dut, eta 
seguru neska askok ere baietz. Hura 
izan zen nire lehenengo harremana 
feminismoarekin. Hor hasi nintzen 
ulertzen marika izatea politikoa zela. 
Espazio bizigarriago bat are biziga-
rriago egitera zetorren prozesu hura. 
Ernai sortu eta zortzi urtera edo etorri 
izan balitz, beharbada ez nuen iraun-
go. Jende askori pasa zaio hori. Baina 
sortu eta berehala izan zen. Jende ba-
tek ukabilaz mahaia jo zuelako. 

Haiei esker asko aldatu ziren mi-
litantzia espazioak. Kokapen teoriko 
oso potentea izateaz gain, neurriak 
hartu ziren konkretuki botere harre-
manak kudeatzeko –beto feminista 
baten diseinua egon zen, esaterako–. 
Espazio misto asko bizigarriagoak 
dira prozesu horri esker.

Urrats feministak kolokan jarri zi-
tuen pribilegio asko, eta faktikoki gau-
zak aldatzen ari zirenean, Ernai-
rekin eten zuten batzuek. Ez 
da kasualitatea. Gizon ba-
tzuek (edo horiek) go-
torleku politiko berri 
bat topatu dute haien 
maskulinitateari eus-
teko, sozialismoaren 
izenean, berriz ere.

Hasiera hartan, hala 
ere, gizon heteroen 
boterearen eta emakume 
militanteen arteko botere 
harremana orekatzekoa izan zen 
ahalegina, gehienbat... Nola bizi 
izan zenuen prozesu hura gizon 
marika gisa?
Inkontzienteki. Lehenik hasi nintzen 
ulertzen feminismoa zer zen, eta nola 
zeharkatzen duen dena sexu-gene-
ro sistemak. Hor, tartean Mexikora 
joan nintzen Erasmus beka batekin, 
eta itzuli nintzenean eztanda-garai 
bat bizi izan nuen. Momentu hartan 
ez neukan definituta ni zer nintzen. 
Beharra neukan adierazteko ez nin-
tzela besteak bezalako gizona, eta nola 
ez, ez nintzela heteroa. Espektro an-
biguo batean kokatzen nintzela. Es-
tetikoki, makillajea erabiltzen nuen, 
arropa femeninoa... Urtebete inguru 
iraun zidan boladak. Horrela janzteari 
utzi nion gerora, alde batetik, lasaia-

go gelditu nintzelako behin nire in-
guruari nire kokapena adierazita, eta 
bestetik –tristea da horrela esatea, 
baina– beldurragatik ere bai. Ez dut 
tramatik bizi –jendearen bizipenak 
oso antzekoak edo okerragoak izango 
direlako–, baina kalera ateratzea alde 
batetik indarretik bizi nuen, “hau naiz 
ni, eta hemen naukazue”, baina aldi 
berean alferkeria eta antsietatea so-
rrarazten zidan. 

Aldi berean, Mexikotik itzuli nin-
tzenean mutilen saio batzuk pres-
tatzen hasi ginen, eta bide horretan 
gertatu zen nigan marika izatearen 
politizazioa. Ez zen izan gauza teoriko 
bat, sexu-genero sistemarena esplika-
tu, ulertu eta kito. Kokatzen joan nin-
tzen pausoz pauso, eta unean-unean 
definitzen joan zen nire espazioa.

erreferente marikarik bazenuen?
Egia esan, nahiko bakartia izan da bi-
dea. Orduan ere izango ziren errefe-
renteak, noski! Batzuk beranduago 
ezagutu ditudanak LGTBI+ mugimen-
duan, baina garai hartan nik ez neu-

kan inor bistan. Jende askok ireki 
du bidea ni nagoen lekuan 

egon nadin, baina  erre-
ferente zuzenik ez nuen 

izan garai hartan. Nire 
marikatasuna politiza-
tu ahal izan nuen ni-
rekin militatzen zuten 
neska feministei esker. 

Haiek izan dira nire 
erreferenteak.

Orain gazte eta 
gaztetxoekin egiten duzu lan… 

Betiko galdera: “Nola datoz gaur 
egungo gazteak?”.
Heldu boteretik erantzungo dizut 
ezinbestean, baina zer nahi duzu 
esatea… Hobeto datoz. Esan beharra 
dago. Horrek ez du esan nahi biolen-
tziarik ez dagoela, noski, eskoletan 
bertan, esaterako. Baina, jende batek 
eta mugimendu feministak eginda-
ko lanak hobetu ditu inguru asko. Nik 
oraintxe 25 urte ditut, eta guk horrela-
ko saioak egiten genituenean, ez orain 
dela 30 urte, orain dela zortzi, maila 
oso ezberdina zen. Gaur egun ezta-
baidaren edukia guztiz aldatu da. Egia 
da diskurtsoa barneratuago dutela 
praktikak baino, lanketak ere handia-
goak izan direlako maila horretan, eta 
diskurtso bat barneratzea errazagoa 
delako norbere eguneroko praktikak 

Gizon batzuek (edo 
horiek) gotorleku politiko 

berri bat topatu dute haien 
maskulinitateari eusteko, 
sozialismoaren izenean, 

berriz ere”

14

gros auzokoa da iñigo. Ama gro-
sekoa du jaiotzez, bere birraiton-a-
monek han erosi zutelako etxea, 
auzoa oraindik hiri-ingurua zenean 
eta puten eta jonkien auzoa esaten 
zitzaionean. gurasoek hala erabaki-
ta zurriola ikastolan hasi zen ikas-
ten, eta kortxoenean segi. Handik 
hainbat militantzia esparrutan aritu 
izan da, izan ernai-n, e28ko koor-
dinadoran, zein donostiako trans-
marikabollo asanbladan. eiherako 
lokalean egin dugu hitzordua. gra-
bagailua mahai gainean jarri, eta 
nire buruak su hartu du.

Iñigo
etxezarreta 

toca
donostia, 1995



aldatzea baino, noski. Esaten dutena eta 
egiten dutena ez datoz bat. Baina hel-
duon kasuan ere ez, ez dago esan beha-
rrik. Praktikak ere aldatu dira gurekiko 
alderatuz, mutil batzuenak, eta batez ere 
neska askorenak. Ez beraien praktika 
okerra zelako lehen, baizik haien zen-
bait praktika gutxiago zigortzen dire-
lako orain. Ahalduntzeko baliabide edo 
euskarri batzuk eskurago dituzte. Dis-
kurtsoak berak ere, beraz, jende baten 
praktikan arnasguneak sortu ditu. Eta 
bada zerbait.

Gazteekiko diskurtsoei dagokienez, 
badirudi batzuetan ahazten zaigula 

haiengandik guregana bezainbesteko 
distantzia dagoela guregandik 
haiengana…
Halaxe da. Ez ditugula ulertzen esaten 
dugu, baina askotan ez ditugu ulertu 
nahi. Baina, haiekin lanketa bat egin nahi 
badugu, ariketa egin beharra daukagu. 
Batez ere sare sozialak aipatzen dira. 
Gaur egun birtualki bizi direla gazteak, 
eta... Sare sozialek kodigoak aldatzea 
ekarri dute, baina, belaunaldi guztietan 
gertatzen da kode aldaketa, eta hau ez 
da berria. Eta ulertzeak ariketa bat es-
katzen du ez soilik gazteak direlako eta 
gu ez –edo ez hainbeste–. Beste edozein 
botere harremanetan bezalaxe, zuk pri-

bilegiodunaren posiziotik bide bat egin 
behar duzu parekoa ulertzeko. Gazteak 
ulertzeak eskatzen du helduen pribile-
gio batzuk zalantzan jarri behar izatea. 
Eta hori erabaki bat da.

Sare sozialak asko kritikatzen ditugu 
gazteez ari garenean. Dena dela tik 
Tok, dena dela Instagram…
Ni interneten super alde nago. Ulertu 
dezaket sare sozialekiko zenbait beldur 
nondik etorri daitezkeen. Nola ez, sare 
sozialak, testuinguru kapitalista hetero-
patriarkal batean sortzen diren heinean, 
eduki heteropatriarkal eta kapitalista 
garraiatuko dute. Baina gure arropa ere 
hala da. Eta jaten duguna ere bai. Bio-
lentzia matxistarako bide berriak ere 
badira sare sozialak –zakil-argazkien 
fenomenoa ikusi besterik ez dago–. Bai-
na sare sozialak kritikatzen ditugunean, 
pribilegio batetik kritikatzen ditugu 
maiz. Eta zehazki, pribilegio hetero ba-
tetik. Sare sozialek ekarri die gazte asko-
ri haiei egokitu zaien eskola eta familia 
egituratik kanpo eztabaida batzuk eduki 
ahal izatea, konpartitu ahal izatea be-
raien zalantzak, edo beraien gustu edo 
identitate antzekoagoak dituztenekin 
harremana izatea, erreferenteak aur-
kitzea, bizipenak konpartitzea; ikustea 
ez zaudela bakarrik. Eta noski, esatea 
sare sozialak txarrak direla, ba ez dakit 
ba… Mutil zuri hetero bat baldin baza-
ra, erreferenteak dituzu ezker-eskuin, 
goi eta behe. Baina heteroarautik kanpo 
bazaude, ea non aurkitzen dituzun erre-
ferenteak. Jende askorentzat arnasgune 
izugarria izan dira sare sozialak, eta hori 
oso gutxi aipatzen da. Uste dut sare so-
zialek potentzial politiko handia dutela, 
eta ez diogula nahikoa zuku ateratzen 
horri.

Gazteekin zein helduekin lan egiten 
duzuenean, mutil eta neska gisa 
sozializatuak izan direnekin lanketa 
berezitua egiten duzue.
Bai. Bereizten ditugu, batetik mutilek 
lanketa berezitua behar dutelako, bai-
na lehen lehenik, neskek espazio bat 
izan dezaten, denbora guztian espazio 
mixtoetan ez egoteko, gelako mutilekin 
haien esperientzia intimoak konpar-
titzen, eta bide batez, haiek jasaten ez 
egoteko. Ni mutilekin aritzen naiz, nos-
ki. Eta gure abiapuntua aski zehatza da: 
mutilak ez dira patriarkatuaren bikti-
mak. Mutilekin emozioak lantzea izango 
da noizbait lehentasuna, baina, orain, 
lehentasun larriagoak daude. Orain mo-
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mentua da gizonek ulertzeko behingoz 
maskulinitateak botere bat dakarrela, 
eta, beraz, mutilekin egiten ditugun ari-
ketak dira ulertzeko zein posizio duten 
haiek patriarkatuan. Ez feminismoan. 
Patriarkatuan. Ulertu eta gero patriar-
katuaren engranajean zein den maskuli-
nitateak duen posizioa, eta maskulinita-
teak berak biolentzia duela bere baitan, 
landuko dugu ea mutilek zer posizio 
eduki dezaketen feminismoan… 
edo ez. 

Maskulinitateak 
biolentzia bere baitan 
duela diozu. edozein 
maskulinitatek?
Maskulinitate hegemoni-
ko eta berrien kontu ho-
rrekin, ulertu behar dugu 
maskulinitatea, edozein 
izanik ere, ez dela alternatiba 
bat. Maskulinitate ez hegemoni-
koak izan daitezke momentu batzuetan 
tresna bat, heteroarautik askatzen has-
teko bide bat... Trantsizio fase bat. Bai-
na, ezin dugu pentsatu maskulinitate 
berriak alternatiba direnik, maskulini-
tateak, edozein dela ere, biolentzia su-
posatzen duelako beti. Noski, maskulini-

tate ez hegemoniko horietan, biolentzia 
batzuk kudeatu dira. Ez dute bortxatzen. 
Ulertzen dute batzuetan isildu behar di-
rela, batzuetan haien kabuz. Hori beha-
rrezkoa da, eta zentzu horretan, hege-
moniatik ahal bezainbeste aldentzea 
ondo dago. Baina maskulinitate alter-
natibo horietan ere, zu gizon bezala so-
zializatzen bazara, ez duzu bortxatuko, 
parranda batean ez zara gehien ligatzen 

duena izango, ezta babosoa ere, 
baina seguraski zaintza lanak 

ez dituzu zuk egingo, segu-
raski espazio publikoetan 
beldur bat eragingo duzu 
zuk nahi ez izanda ere, 
gizarteak irakurriko zai-
tu botere gehiagoko per-
tsona moduan, bileretan 

arreta gehiagoz entzungo 
zaituzte, familian posizio 

jakin bat izango duzu, zure 
estetikak ez du sistema binarioa 

hautsiko...
Nahiz eta ez normatiboa izan, gizon 

bezala sozializatzen garen heinean –ho-
nek niretzako ere balio du, noski–, bo-
tere bat daukagu, eta horrek, bere bai-
tan, biolentzia dakar. Pasiboki baldin 
bada ere. Horregatik diot, berez, ez dela 

alternatiba bat. Maskulinitate berriak 
aurkezten dira soluzio gisa, eta ez dira 
soluzioa. Trantsizioa dira. Marika bezala 
ere, gizon sozializatzen gara eta gaituzte 
espazio eta testuinguru askotan, eta ho-
rrek ere boterea ematen digu. Hemen ez 
dago inor biolentzia gorpuztetik salbu. 

16 І iñigo etXeZarreta

Izena emateko
epea zabalik,
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Beste edozein botere 
harremanetan bezalaxe, 

zuk, pribilegiodunaren 
posiziotik bide bat egin 

behar duzu parekoa 
ulertzeko”
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Turkiar herriak ez ziren inoiz Kau-
kasotik joan. Halere, SESB sortu ze-
netik Turkiako Estatua Kaukasotik 

kanpo egon da, 2020ra arte. Karabakh 
Garaiko gerran Azerbaijanek eta Tur-
kiak Armenia garaitu dute, horri esker, 
Ankarak ehun urte eta gero bere armada 
zabaldu du Kaukasoan, Azerbaijanek Ar-
meniaren lepotik berreskuratu duen lu-
rraldean; eta Istanbuletik Bakura lurral-
de jarraikortasuna izango dute turkiar 
herriek. Azerbaijan eta Armenia arteko 
su-eten akordioaren arabera, Azerbaija-
neko enklabea den Nakhitxevango Erre-
publika Autonomoa konektatzeko auto-
bide bat igaroko da Armeniako lurretik 
Azerbaijaneko gainontzeko lurraldeekin 
konektatuz. 

Recep Tayyip Erdoğan Turkiako pre-
sidentearen estrategia espantsionista-
ren ardatzetako bat panturkismoa bul-
tzatzea da Europako eta Asiako herri 
turkoen artean, izan estatuak, lurralde 
autonomoak edo gutxiengoak. Adibidez, 
2009an sortu zen Turkiar hizkuntzako 
Estatuen Lankidetza Kontseilua.

Erdoğanek beste bi ardatz erabiltzen 
ditu Turkiako eragina zabaltzeko: neo-
tomanoa eta erlijiosoa. Otomandar inpe-
rioaren lurralde izandakoetan Ankarak 
bere eragin ekonomiko, politiko eta kul-
turala garatzeko ubide natural bat du, 
baina honek askoz hobeto funtzionatzen 
du eskualdearen edota talde etnikoaren 
erlijio nagusia musulman sunita denean. 

Halere, gaur egun Turkia gai izaten 
ari da bere eragin ekonomikoa indar-
tzeko Serbian, Montenegron, Georgian 

eta Ukrainan, aprobetxatuz Europar Ba-
tasunak sortzen duen frustrazioa inoiz 
iristen ez den integrazioagatik. Gauza 
bera gertatzen da gehiengo musulmane-
ko herrialdeetan, Albanian, Bosnia-Her-
zegovinan eta Kosovon, nahiz eta kasu 
hauetan harremana askoz ere hertsia-
goa den. Neotomanismoak nonbaiten 
aurrera egiten badu Balkanetan da, 
Turkiako presidenteak arazo politikoak 
izaten dituen bakoitzean bere aldeko 
mobilizazioak egon dira Pristinan, Tira-
nan eta Sarajevon. Azken honetan mitin 
erraldoi bat eman zuen orain bi urte. 

Turkia Kaukasoan eta Balkanetan 
bueltan dago, baina baita ere Ipar Afri-
kan eta Asian. Erdoğanen Justizia eta 
Garapenaren Alderdia Anaia Musulma-

nen oso gertukoa da eta praktikan, Qa-
tarren laguntzarekin, sektore politiko 
horren lidergoa hartu du. Udaberri Ara-
biarretan rol oso garrantzitsua jokatu du 
mobilizazioekin, muturreko islamismo 
armatuarekin eta armadarekin. Anka-
raren eraginpeko Egiptorenak ez zuen 
denbora asko iraun Al Sisiren Abdelfa-
tah-en estatu kolpeak bukatu zuelako 
Anaia Musulmanen gobernuarekin. Bai-
na Turkiak errebantxa hartu du Libian 
eta orain armada du zabalduta Afrikako 
herrialdean. Bestalde, Ankarak hortzak 
erakutsi dizkio Greziari eta Siriako ipa-
rraldea okupatzen jarraitzen du nazioar-
teko legedia hautsiz. 

Turkiak egin duen ia guztia musu truk 
atera zaio Mendebaldeak bere beharra 
duelako. Ikuspegi geopolitikotik oso he-
rrialde garrantzitsua da Europa, Asia 
eta Afrika arteko zubi bezala, kostalde 
zabala du eta NATOko bigarren arma-
darik indartsuena. Errusiak maiz egi-
ten du talka Ankararekin, baina Moskuk 
Turkiarekin duen harremana zaintzen 
du negozioengatik eta aliantza atlanti-
koa pitzatzeko ematen dion aukeragatik. 
Halere, Erdoğan borroka geopolitikoan 
maisuki jokatzen ari den arren, etengabe 
atzeratzen joan den arazo ekonomikoak 
geroz eta tamaina handiagoa hartu du. 
Hortik etor daiteke Erdoğanen amaiera, 
zorrak itotako ekonomia da Turkiakoa. 
Koma egoeran dagoen sistema finantza-
rio turkiarra izan daiteke Mendebaldea-
ren tresna nazioarteko turkiar eragina 
baretu eta aliatu deserosoa motzean lo-
tzeko. 

asier blas meNDoZa
eHu-ko irAkAsLeA

turkia Kaukasoan eta 
balkanetan bueltan 

dago, baina baita ere 
ipar afrikan eta asian. 
Erdoğanen Justizia eta 
Garapenaren alderdia 

anaia Musulmanen oso 
gertukoa da eta praktikan, 

Qatarren laguntzarekin, 
sektore politiko horren 

lidergoa hartu du

turkia bueltan da
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Paula EstÉVEz

bea salaberri
irAkAsLeA

Ikustekoa, sinesteko

Etxe-aldiak eta komertzioen hes-
teak, dirudienez, prentsa saltegien 
poza egin duke. Izan ere, azken biz-

pahiru asteetan prentsa dendako apa-
lategia xuhur kausitzen dut, ausa eta 
jakitate goseak, kontsumoaren paliati-
bo moduan, agortu izan balitu bezala. 
Hainbesteraino non behakoa lerratu eta 
eskua luzatu baitzaizkidan Le Chasseur 
Français hostokatzeko. 

Egia aitortzeko, hilabetekari hau za-
baltzea ez diot arrunt serendipiari zor, 
ezaguna zait Le Chasseur Français, ze-
ren eta ehiztari familia batetik bainator, 
hainbesteraino non haur eta gazte den-
bora guztian gutxitan baizik ez baitugu 
aprobetxatu ahal izan igandeetako fami-
lia bazkaria, denak oilaskoaren itzulian 
bildurik, nork izterra nork hegala tira, 
desorduetan baitziren heltzen aitatxi, 
aita, anaia, kideekin tripatzeak bukatu 
eta aperitifa gozatu ondoan. Bego horre-
tan detaile hori. 

Horra begien parera heldu zitzaidala 
Pirinioetako bortuetako biztanle-ehizta-
ri-laborari baten elkarrizketa kitzikaga-
rria, oihartzun egin zidana luzaz. 

Zioena laburtuko dut. “Ehiztariok 
abere taldeek eskertzen gaituzte. Abere 
talde guztiek, izan ardi, izan basurde ala 

ahuntz, harrapariarekin kontatzen dute 
kide eri, ahul, zahar, hots epe ertainean 
ez bizigarrien baztertzeko. Eta kontua 
ez da predatzaileak identifikatzen di-
tuela mantsoago laster egiten dutelako, 
urrats tipitan edo hatsanka, baizik eta 
taldeak ematen dituela” –elkarrizketan 
sentitzen da, dudarik gabe, isiltasun une 
bat markatu zuela, efektuaren hanpatze-
ko–.“Hasieran taldeak harrapariari buru 
egiten dio, batera, normala den bezala, 
gero ihes egiten du, hau ere oldar seina-
le bat da. Baina ororen buru, une batean, 
taldea immobilizatzen da eta tanpez no-
rabidez aldatzen du, ahulak ehiztariaren 
meneko utziz lekuan berean”. –isilune 
bat markatu zukeen berriz ere segitu 
aitzin–. “Okerrena da, abere eriek beren 
burua sakrifikatzen dutela” –isilunea–. 
“Badakite! Abandonatzen dute berehala! 
Batzuetan etzanez edo tirorako agerian 
geldituz. Ikusi beharrekoa da, sinesteko”. 

Aho biko labanaren sarraskia. 
Egia da azkarra, zalua edo ozen min-

tzo dena gutxitan dela mehatxatua, 
nehork ez du horretarako ausardiarik. 
Selekzio naturalaren araua da nolazpait. 
Halabeharraren gordina. Lanjerosa da, 
entzutera ematen baitu patua saihes-
tezina dela, galtzailea izatea tokatzen 

denean, ez dela erremediorik, jokoak 
eginak direla. Eskuindarren parasito so-
zialaren izaera azpimarratzera dator. Eta 
bide beretik dio taldeak ez zaitzakeela 
salba, borondaterik hoberenarekin ere, 
momentu batean elkartasuna ezina edo 
debaldekoa dela loteria handiaren argi-
tan. Artaldearen kontzeptua inutila dela, 
kideak oro, goiz ala berant, ustel ziki-
nak direlako. Aldi berean, proposamen 
lanjerosa da, hortik gutxi falta baikenu-
ke ondokoen erratera heltzeko biktimei 
edo baztertuei begira: zure falta da eraso 
bazaituzte, aski zenuen ez han ibiltzea, 
zure falta da kalte egin badizute, zure 
jarrera ez zelako egokia, zure destinoa 
halakoa zelako, zure bizia porrota bada, 
kausitzerik ez baduzu, zure buruari bai-
zik ez diozu zor, ahula izanagatik, ez aski 
abila, ez aski langilea, ezin zenuen ongi 
atera bizian. 

Hots, denek gehiago eta gehiagotan 
irakurri beharko genuke Le Chasseur 
Français, gure buruaz ikasteko ez bada, 
izan dadila gogoetatzeko doia, neurtze-
ko ea edozein artalde edo basurde tropa 
baino gehiago balio ote dugun, erabaki-
tzeko predatzailearen irakurketa bidez-
koa eta egokia zaigunez. “Ikusi behar da, 
sinesteko”. 
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JoN aloNso
idAzLeA

eDu Zelaieta aNta
irAkAsLeA etA idAzLeA

Nahi dugu hitz eta jolas

Buztanikarez beterik

Kontatu zidanak ez du publizitaterik 
nahi; historiako protagonistek ez 
dakite artikulu hau egin behar du-

danik ere. Horrek azalpen aparteko ba-
tzuk ematera behartuko nau. Har ezazue 
pazientzia pixka bat, arren.

Historia euskara etxean jaso duen 
gazte musikazale batek kontatua da.

Adiskide duela musika taldea eratu 
duen beste gazte bat –euskara eskolan 
edo ikastolan ikasitakoa–, Euskal He-
rriko hiri batekoa –ongi ikasi eta landu 
duen horietakoa, e?, zehazten du herriko 
euskaldunak–; taldea lotu dela diskoe-
txe batekin diskoa ateratzeko. Euskaraz. 
Taldekoen ustez, badela “puntx”-a duen 
kanta bat diskoan, eta kanta haren leloa 
dela, demagun, X aditz izena + nor-nork 
aditz laguntzailea + objektu zuzena (“X 
du Y”, nolabait esan); hain sinesten du-
tela taldekoek kantuarekin ze diskoa-
ren izenbururako ere egoki ikusi dute-
la, pixka bat laburtuta; objektu zuzena 
kendu dute izenburutik (elipsia eginez), 
eta izenburua honela gelditu da: X aditz 
izena + nor-nork aditz laguntzailea (“X 
du”). Diskoetxeari jakinarazi diote beren 
erabakia.

Orduan hasi da sesioa. Diskoetxeko 
arduradunak ezetz, izenburu hori ez 
dela gramatikalki zuzena. A aditzak, ob-
jektu zuzenik gabe badoa, ez duela nor
-nork erako laguntzailerik onartzen; nor 

erako laguntzailea behar duela, eta hor-
taz, diskoaren izenburuak behar duela X 
aditza + nor erako aditz laguntzailea (“X 
da”). Izenburua horrela aldatuta, kan-
tuaren erreferentzia galtzen dela, talde-
koek; ez duela zentzurik, irrigarria dela.

Hor dabiltza taldekoak, esaten dit 
gazte euskaldun musikazaleak, zoroen 
pare, entseguak egiteko beharko lituzke-
ten orduak galtzen beren izenburuaren 
aldeko argudioak bilatzen eta diskoe-
txeko arduradunarekin telefonoz ez-
tabaidatzen. Halakorik! Bidal dezatela 
diskoetxeko arduraduna haizea hartze-
ra, sujeritu diot. Diskoa hark ordaindu 
behar du, ordea, lagunak.

Aste batzuk pasatu dira. Lehengoan 
denda batean sartu, eta han ikusi dut 
diskoa. Izenburua: X aditza + nor erako 
aditz laguntzailea (“X da”).

Gutxienekoa da gramatikaren ikus-
puntutik arrazoia nork duen, noski. Gra-
matika eta perfekzio formala adieraz-
kortasunaren gainetik jartzen dituen 
hizkuntza ez da sekula erabilgarria izan-
go. Batzuek ez dute ezer ulertu 40 ur-
tean, eta gaurgero ez dago arrazoirik 
inoiz deus ulertuko dutela uste izateko.

Aldarri ederrak egiten trebeak gara: 
euskaraz bizi, sortu, kantatu, jolastu! 
Behin aukera hori eginez gero, egon 
trankil; laster zikiratuko dizkizute go-
goak. 

Urteak daramatza inguruan ikus-
ten dituen txoriak eta bestelakoak 
nahasten. Aspaldi etorri ziren hi-

riaren bihotzetik kanpoaldera, kale ize-
nak Europako erreferentziaz jositako 
auzo berri horietako batera. Orduan-
txe ikasi uste zuen, aita bihurtu ondotik, 
buztanikarak egiten duen soinu bereiz-
garriaren atzean ez zegoela txoriaren 
zintzurra, haren buztan luze ikaratia bai-
zik: isatsa dardaratuz lortzen omen du 
dezibelio partikularrak askatzea.

Horrela, urteak daramatza inguruko 
buztanikarak eta mikak nahasten. Men-
de berriko lehen hamarkadan ikasi uste 

zuen kultura berri horren partaide egin 
zuen semea, hain zuzen ere, krisi ofizia-
letik krisi ofizialera joan den bitarteko 
epean: buztanikarez beterik daude orain 
nerabearen begiak. Halako batean, koro-
nabirusaren bigarren erasoaldia bukatu 
gabe zegoela, hara non, istripuz –oke-
rrak zuzentzeko nahiz zuzenak okertze-
ko istripuak espresak izaten dira– ohar-
tu den egunero inguruan ikusten dituen 
txori ugari horiek ez direla buztanika-
rak, mikak baizik. 

Eta konturatu berri den moduan, be-
learen familiakoak dira mikak, eta ka-
rranka egiten dute. 
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Espainiako Estatuko Hezkuntza lege 
berria onartu zuten egunean, EAJk 
eta Junts per Cat-ek, biek elkarre-

kin, zuzenketa bat aurkeztu zuten. Hel-
burua, eskola publikoaren garrantzia 
urardotzea eta eskola kontzertatua 
segurtatzea. Zirt edo zarteko zuzenke-
ta zen: egunean aurkeztu eta egunean 
bozkatu. Berehala egin ziren bloke bi. 
Ezkerrekoan, eskola publikoa indartzea-
ren alde, PSOE, Podemos, ERC, CUP, Más 
País, BNG eta Nueva Canarias: 174 boto. 
Eskumakoan, eskola publikoa indar-
tzearen kontra, proposatzaile biak gehi 
PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Ca-
naria eta PRC: 170 boto. Abstentzioan, 
Teruel Existeko bakarra.

Munduko edozein txokotan bezala, 
ezkerra publikotasunaren alde (baita 
hezkuntzan ere), eskuina azpikontra-
tazioaren alde. Tira, mundu guztia ken 
Euskal Herria, hemen ezkerreko sektore 
batek pribatuaren alde egiten jarraitzen 
baitu, bakar-bakarrik hezkuntzarako 
bada ere.

Zenbakiak horrela, EH Bilduren bost 
botoak erabakigarriak ziren: haien esku,  
zuzenketak aurrera egitea. Blokeetako 

partaideen zerrenda ikusita gezurra ba-
dirudi ere, bazegoen zalantza egiterik 
bost diputatuek zer bozkatuko ote zuten.

Proposamenaren alde eginez gero, 
lege berritik ezabatuta geratuko zen ad-
ministrazioak “plaza publikoen eskain-
tza nahikoaren bidez” segurtatu behar 
duela hezkuntzarako eskubidea. 

Legetik ezabatuko zen segregazioa-
ren kontrako asmoa, honako hau kendu-
ta: “Nolanahi ere, gizarte-kohesioaren 
helburua lortu nahi da, bai eta ikasleen 
heterogeneotasuna hezkuntza-auke-

ratzat hartzea ere”. Segregazioarekin 
amaitzea zergatik ote da batzuentzat 
arazo?

Honako hau ere ezabatuko zuten: 
“Hezkuntza-administrazioek titularta-
sun publikoko ikastetxeen sarean gero 
eta ikaspostu gehiago sortzea sustatuko 
dute”. Negozioaren kontrakoa, agian?

Eskuin guztiek gura zuten hezkun-
tza-legea aldatu, ez zezan gehiago esan 
administrazioek ziurtatu behar dutela 
“behar adina plaza publiko” badagoela. 
Haien ustetan, administrazioek ziurtatu 
behar dute “behar adina plaza publiko 
nahiz hezkuntzaren zerbitzu publikoa 
bermatzen duten plazak” badaudela, 
eskola kontzertatua publikoaren parean 
jarrita.

Zorionez, Bilduk ezezkoa eman zion 
eskola kontzertatuaren aldeko eta hez-
kuntza publikoaren kontrako propo-
samenari, eta ez da legean jaso. Bilduk 
diot, ez EH Bilduk, Aralarreko militante 
izaniko diputatua abstenitu egin baitzen, 
Teruelgoarekin batera.

Balioko ahal du herri honetako ezker 
guztiak has daitezen publikoaren aldeko 
defentsan… baita hezkuntzan ere. 

Bildu eskola publikora

EH bilduren bost botoak 
erabakigarriak ziren: 

haien esku, zuzenketak 
aurrera egitea. 

blokeetako partaideen 
zerrenda ikusita gezurra 
badirudi ere, bazegoen 

zalantza egiterik

mikel basabe kortabarria
irAkAsLeA
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azaroaren 20an Gasteizko 
Udalak mozioa onartu zuen, 
Frankismoaren Krimenen 
Kontrako Euskal Plataformak 
aurkezturik, eta EAJ, EH Bil-
du eta Elkarrekin Podemosen 

aldeko botoekin. Espainiako Estatuari es-
katzen zitzaion beharrezko neurriak har 
ditzala, auzitegiek ikertu eta epaitu ditza-
ten Francoren diktaduran eta Trantsizioa 
deituriko garaian izandako gizateriaren 
kontrako krimenak, “bereziki Rodolfo 
Martín Villaren erantzukizunpean egon 
daitezkeenak”. 

Ministro ohi frankistaren izena hedabi-
deetan sarritan ikusi dugu, María Servini 
de Cubría epaile argentinarrak 2014an 
atxilotzeko agindua eman eta Interpolek 
gaizkile bilatuen zerrendan sartu zuene-

fRANkIsMoAReN kRIMeNeNgATIk 
eRANTzuTeko oRduA

rodolfo Martín Villa (santa María del Páramo, león, 
1934), poliziak Euskal Herriko historia hurbilean 
egindako sarraski odoltsuenen arduradun 
politikoa da, 70eko hamarkadan ministro izan 
zen garaian. Frankismoaren Krimenen aurkako 
argentinako Kereilan inputatua, biktimen 
elkarteek auzipetua izatea eskatzen dute. bere 
itzalak eta eragin politikoak baina, gaur arte iraun 
du, eta horri esker bizi da inpunitate osoz, enpresa 
handietako administrazio kontseiluen abaroan.

  urko apaolaZa avila

Martín Villa

22 І historia 
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tik. Beste hainbat goi kargu eta polizia 
ohirekin batera, Francisco Francoren 
erregimenak egindako giza eskubideen 
urraketak ikertzen dituen kereilaren ba-
rruan galdekatu nahi zuen Servinik. Bere 
ardurapean poliziak hamabi lagun hil-
tzea leporatzen dio, ia denak Euskal He-
rrian: 1976ko martxoaren 3an Gasteizen 
sarraskituriko bost langileak, 1977ko 
maiatzeko Amnistiaren Aldeko Astean 
hildako bost manifestari, urte horretan 
talde parapolizialek Madrilen hildako 
ikaslea, eta Germán Rodríguezen herio-
tza 1978ko Sanfermin odoltsuetan. 

Baina 2015eko martxoaren 13an 
Espainiako Ministroen Kontseiluak 
ezezkoa eman zion Martín Villa Argen-
tinara estraditatzeari, delituak preskri-
bituta zeudelakoan. Eta Espainiako Au-

zitegi Nazionalak ere erabaki bera hartu 
zuen, 1977ko Amnistiaren Legeak ba-
bestuta zegoela argudiatuz.

Gorabehera eta urte askoren ostean 
(ikusi kereilaren kronologia), azkenean 
Martín Villak irailaren 3an deklaratu 
zuen Serviniren aurrean, bideokonferen-
tzia bidez eta zalaparta mediatiko handi 
batez inguratuta. Iruñean kontzentrazio 
jendetsua egin zen Justizia Jauregiaren 
aurrean, elkarte memorialistek ez ezik 
udal ugarik ere deituta –gero eta luzea-
goa da Martín Villa non grata pertsona 
izendatu duten tokien zerrenda–, “egia 
eta justizia, hemen eta orain” eskatzeko.  

Francoren garaiko eta osteko minis-
troa giltzarria izan zen urte haietan, 
errepresioan oinarrituriko estatu po-
litika aurrera eramateko. Baina denek 
ez bide dute horrela pentsatzen: Espai-
niako lau presidente ohik gutuna bidali 
zioten epaileari, agintari frankistak “de-
mokraziaren sorreran” egindako lana 
defendatuz. Nondik dator baldintzarik 
gabeko babes itsu hori? Galderari eran-
tzuteko, hitz egin genezake “Trantsizioa” 
deiturikoaz egin den kontakizun intere-
satuaz, baina baita Martín Villak azken 
lau hamarkadetan izan duen eragin po-
litikoaz ere. Azken hori gabe ezin uler li-
teke estatuko aparatuek gaur arte eman 
dioten inpunitatea. Baina ez gaitezen 
aurreratu, goazen apur bat atzera.

ErrEgimEnarEn irEkiEra 
antzEztEn
Frankismoaren amaieran, agintean zeu-
den familia ezberdinen arteko tentsioa 
areagotu egin zen, batez ere gobernuko 
Opus Deiko “teknokraten” eta alderdi 
bakarra kontrolatzen zuten falangista 
edo “urdinen” artean. Denak zeuden beti 
batean erregimenarekin, baina bigarre-
nek sistema ideologizatu eta politiza-
tuagoa nahi zuten. Azken horietakoa zen 
gure gizona.

1934an Leongo Santa María del Pá-
ramo herrian jaioa, aita trenbideko lan-
gilea zuen, CNTkoa; baina Rodolfok az-
kar ahaztu zituen erroak eta sindikatu 
bertikalean eman zuen izena. 1962an 
Unibertsitate Sindikatu Espainiarraren 
(SEU) buru jarri zen eta hurrengo urtee-
tan boterea pilatzeko anbizioa erakutsi 
zuen: Industria Ministerioko zuzendari 
nagusi, gorte frankistetako prokuradore, 
Erreinuko Kontseiluko kide… Lehen kar-
gu inportantea, ordea, 1974ko ekainean 
bereganatu zuen: Bartzelonako gober-
nadore zibil izendatu zuten.

Sàpiens aldizkariak azaldu dizkigu 

Martín Villaren ibilerak konderri hartan. 
Salvador Puig Antich anarkista garro-
tetik pasa zutela ez zen denbora asko 
eta, Bartzelonan, polizia oso gogor ari 
zen ikasle grebak eta langile manifesta-
zioak jazartzen. Carlos Arias Navarroren 
gobernu berriak –ETAk Carrero Blanco 
airetik bidali ondoren presidente izen-
datua– erreforma antzeko zerbait bul-
tzatzeko imintzioa egin zuen eta Martín 
Villa zen erregimenaren “irekitze” ho-
rren aurpegia. “Bazekien alkandora mo-
mentu egokian aldatzen, ez baita ahaztu 
behar, askok saihestu egiten zuten arren, 
bera oraindik agurtzeko besoa altxatzen 
zuen horietakoa zela”, esan dio aldizka-
riari Josep M. Solé i Sabaté historialariak. 

“Ez naiz gobernadore autoritarioa 
izango, baina bai autoritatea duena” hi-
tzeman zuen karguari zin egitean. Aze-
narioa eta makilakada. Anbibalentzia 
horrekin egin zien aurre bogan zeuden 
katalanismoari, langile mugimenduari 
eta bizilagunen asanbladei, disidentzia 
antifrankista txikiena pertsegituz. Esa-
terako, Bartzelonako bizilagun elkarteen 
federazioan ezkerreko jendea sartu ze-
nean, ez zuen zalantzarik izan poliziak 
infiltratu edo batzarrak asaltatzeko.

Eskuak langilEEn odolaz 
zikinduta
1975ean Franco hil eta hogei eguneta-
ra –jadanik Juan Carlos Borboi estatu-
buru zela–, Martín Villak jauzi mortala 
egin zuen karrera politikoan: hankak 
airean zabaldu eta Harreman Sindikalen 
ministro izendatu zuten akrobata. Hu-
rrengo hilabete eta urteak oso nahasiak 
izan ziren, frankismoaren jarraipena edo 
haustura baitzegoen jokoan, eta jendar-
tea kalera atera zen demokrazia eskatuz. 
Gainera, 1976an langileen greba ziklo 
ikaragarria ere hasi zen, aldarrikapen 
anitzekin. Espainiako Estatuan urte har-
tan 3,5 milioi beharginek gelditu zituz-
ten makinak eta Euskal Herria izan zen 
gune beroetako bat: Bizkaian soilik 361 
greba eta gatazka zenbatu ziren. 

Araban antolaketa berezia izan zen, 
asanbladetan biltzen hasi ziren langi-
leak, sindikatuen kontrolpetik at, eta 
horrek erabat jokoz kanpo harrapatu 
zituen agintariak, baita Harreman Sin-
dikalen Ministerioa ere. Gasteizen, mar-
txoaren 3an, Zaramagako San Frantzisko 
elizan babestuta zeuden zientoka lagu-
nen kontra poliziak egindako eraso ba-
satia ez zen kasualitatea izan. Geroztik, 
bost langileren zerraldoak hiriaren oroi-
menean geratu dira betirako.
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Gertaera horiei buruz Eusko Legebil-
tzarrak 2008an onartu zuen memoran-
dumak garbi dio armak modu “ardura-
gabe eta erailean” erabiltzeko ordena 
aginte-lerroko instantzia batetik zetorre-
la, eta Espainiako Gobernua zela horren 
“gailurra”. Servini epaileak Martín Villa 
jo du “errepresioaren arduradun” eta 
gizateriaren kontrako krimenak egitea 
egozten dio. 

ProfEsionalak Eta 
kondEkoratuak
Urte haietako indarkeria polizialari bu-
ruz, “agian kasu isolaturen bat” egon 
zela dio José Luís Rodríguez Zapatero 
Espainiako presidente ohiak, ministro 
ohi frankistari babesa emateko  bere ida-
tzian. Baina ikusiko dugunez, hurrengo 
urteetan poliziak izan zuen berregitura-
ketak –Polizia Armatuak eta Brigada Po-
litiko-sozialak izenez aldatu zuten– giza 
eskubideen urraketak eta tortura siste-
matikoak “profesionalizatzeko” baino ez 
zuten balio izan. Martín Villa, izan zen 
estrategia horren diseinatzaile eta bul-
tzatzaile nagusia, Gobernazio ministro 
izendatu ostean –1977tik aurrera izena 
aldatu zioten ministerioari eta Barne mi-

nistro izatera igaro zen–, ez alferrik deitu 
zioten Trantsizioko borra.

Garai haietan, haur txikienek ere ba-
zekiten grisez, berdez edo marroiz, po-
liziak lepo beretik zuela burua: 1976ko 
martxoan Gasteizko eliza gaseatu zute-

nak, 1977ko maiatzean Errenteria eta 
beste herri asko tiroz josi zutenak, edo 
1978ko uztailean Iruñeko zezen-plaza-
ra arrapaladan sartutakoak, berdinak 
ziren herritarren begietara. 1978ko Po-
liziaren Legeak, “posizio partidista oro-

rodolfo Martín Villak bere karre-
ra politikoarekin izan duen inpu-
nitatea eta eragiteko gaitasuna 
hobekiago ikus liteke, alderdi eta 
instituzioetan ez ezik, Espainiako 

Estatuko enpresa handietan azken ha-
markadotan izan duen pisua eta presen-
tzia aztertuz gero. 

Kataluniako Crític hedabideak erregis-
tro merkantilean arakatu du eta 1990eko 
hamarkadatik agintari frankista ohiak 45 
enpresetan karguak izan dituela baiez-
tatu ahal izan du, horietako batzuk oso 
ezagunak. Denera, 93 kargu korporatibo 
bete ditu Martín Villak 30 urteotan, az-
kena 2019ko ekainean Técnicas Reuni-
das eraikuntza eta industria enpresako 
kanpo kontseilari izendatu zutenean; lan 
horrengatik urtean 115.000 euro gordin 
irabazten ditu oraindik. 

Enpresa munduarekin lehen harre-
manak Francoren erregimeneko goi kar-

guak hartzearekin batera hasi zituen, 
falangista deklaratua zenean. Hala, 
1973an Banco de Crédito Industria-
leko (BCI) presidente izendatu zuten. 
1979an Barne ministro izateari utzi eta 
1980an Lurralde Administrazioko mi-
nistro egin zuten arte Ibercobreko zu-
zendaritzan egon zen, Espainiako Es-
tatuan kobrea erauzteko monopolioa 
zuen konpainian –“paroan dauden mi-
nistroentzako erresidentzia” ere dei-
tua–.

Ondoren, PSOEren agintaldiak iraun 
zuen bitartean hainbat mutua eta ase-
guru konpainietako goi karguak esku-
ratu zituen –eskandaluren bat edo bes-
terekin– eta Burgosko la Cellophane 
españolako presidente ere izan zen, 
Banco de Bilbaoren jabetzakoa. 1993tik 
1997ra Caja Madrid-en Kontrolerako 
Kontseiluaren buru izango da Martín 
Villa. Hain justu, urte haietan hasi ziren 

black txartel ezagunak erabiltzen, eta 
auzi horrengatik 2018an egin epaiketan 
ministro ohi frankistaren testigantza es-
katu zuten askok. 

Baina negozio handienak 90eko ha-
markadan egin zituen, bere lagun Jose 
María Aznar boterera iritsi zenean. 
1997an endesako presidente jarri zen, 
oraindik publiko, baina pribatizatzeko 
prozesu betean. Bera buru zela, espai-
niar konpainia elektriko handiak Txilen 
jarri zituen hatzaparrak enersis filia-
larekin, eta maputxeen Biobío bailaran 
presa erraldoia eraiki zuen, genozidio 
natural ikaragarria eraginez; horreta-
rako pinochetista ezagunen “laguntza” 
izan zuen gainera. Garai horretan Au-
gusto Pinochet diktadorea Londresen 
zegoen, nazioarteko atxilotze agindu 
baten ondorioz atxikia, bada, Endesako 
presidenteak hainbat gestio egin zituen 
aske utz zezaten.

Orduko orbainak, egungo ordainak



tik aldentzen” zituen indar armatuak, 
Martín Villak segurtatu zuenez, baina 
agenteak borrero frankista berak izaten 
segitzen zuten, irratitik no os importe 
matar (Ez izan axolarik hiltzeko) esaten 
zuten horietakoak.

Trantsizioaren inguruko kontakizun 
konstituzionalistak maiz nabarmentzen 
du epe horretan militarren sektore za-
bal batek –bunkerra ere deitua– eginda-
ko presioa sistema demokratiko batera 
ez igarotzeko, eta frankismoko kume 
ziren hainbat politikarik izandako “au-
sardia” mehatxu horiei aurre egiteko 
–1981eko estatu kolpe saiakera jarri 
ohi da adibidetzat–. Baliteke, diskurtso 
horren barruan, iraganeko egiturak de-
segin eta torturatzaile edo hiltzaileak 
purgatzea erraza ez izatea, baina hor-
tik haiek kondekoratzera alde handia 
dago: 1977ko ekainaren 13an Martín 
Villak 35 agente saritu zituen, tartean 
Antonio González Pacheco Billy el Niño 
torturatzaile ezaguna.

CurriCulum Ezkutu bat
Barne ministro izandakoaren curricu-
lum ezkutua egingo bagenu, bertan ja-
rri beharko genuke, baita ere, bera izan 

zela 1977ko hauteskundeetan D’Hondt 
legea ezartzeko indar gehien egin zue-
na, boterea baliatuz, bere alderdiari 
(UCD) bozetan mesede egiteko; edo be-
rak agindu zuela Falangeren artxiboak 
deuseztatzea iragan kriminalaren fro-
garik ez uzteko; bera zela polizien ardu-
radun Batallón Vasco Español bezalako 
talde para-polizialak nahieran aritzen 
zirenean kaleetan terrorea zabaltzen. 
Barne ministro izan zen garaian 44 la-
gun hil zituzten estatu indarkeriaren 
ondorioz –Mariano Sánchez Soler kaze-
tariak La Transición sangrienta (Tran-
tsizio odoltsua) liburuan dioenez–; 
tartean da, adibidez, Gladys Del Estal 
militante ekologista, guardia zibilek Tu-
teran tiroz hila.

Baina curriculum ofizialean ez da ho-
rrelakorik ageri, bai, aldiz, Felipe VI.a 
erregeak 2017an –jadanik bere kontra-
ko kereila martxan zenean– emandako 
domina 1978ko Konstituzioa onartu 
zen gorteetan parte hartzeagatik. He-
men ikusten dugu berriz Espainiako Es-
tatuko goi mailako pertsonek babestu-
rik, berriz zigorgabetasunaren altzoan, 
eta berriz galdera bera egin behar: zer-
gatik?
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"tRaNtSIZIOKO BORRa"
Frankismoan azkar bereganatu zituen karguak martín 

Villak, eta gero, indarkeriaren bidez inposatu zuen 
ordena. ezkerrean, Francoren aurrean erreinuko 

kontseiluko kide bezala zin egiten 1971n. goian, 
polizia errenteria asaltatzen 1978an.

rodoLFo mArtin ViLLA 
juAn sáncHez cALero endesAko 
presidenteAren ondoAn.  EFE

Sogecable (2004-2010), Sareb 
(2013-2018) edo MGO taldea (2013-
2019) izan dira gure falangistaren hu-
rrengo lurreratze pistak. Baina bere 
enpresa familiarrak, Polinmarpe Sl-k 
irudikatzen du ondoen influentzia po-
litikoekin lortu litekeena. Kapital gutxi-
koa den arren, horren bidez Cliner Sa 
garbiketa enpresarekin lotura estuan 
dago Martín Villaren sendia, akzioen 
%21 baitauka. Cliner 1985ean sortu 
zuten Alianza Popular alderdi inguruko 
hainbat kidek –Martín Villa barne– eta 
banku eta erakunde publiko ugarire-
kin ditu zerbitzuak kontratatuta: BBVA, 
Santander, Valentziako garraioak, Kan-
tabriako Gobernua... 

Asko izan dira ministro ohi frankis-
tari jaten eman dioten gobernu eta en-
presak. Zeren truke? Noraino iristen 
dira Trantsizioko borra kolpeen orbai-
nak eta ordainak? 
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frankismo ostEan
Ez da sekretua Martín Villa oso 
abila izan zela Francoren herio-
tzaren osteko lehen gobernuetan 
pino puentea egin eta boterea ku-
deatzeko; horren erakusgarri dira 
CIAk edo AEBetako Estatu Depar-
tamentuak nolako arreta jartzen 
zien bere ibilerei, orain deskla-
sifikaturiko kableetan ikus dai-
tekeenez. Barne ministro kargua 
hartu eta gutxira, 1976ko irailean 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara 
egindako bidaia baten berri eman 
zuten Madrilgo enbaxadatik: 
“Euskaldunen kezkei entzun bai, 
baina ordena publikoa bermatuko 
duela esan du”. 

Ministro izateari utzi eta dipu-
tatu gisa bigarren le-
rrora igaro zenean 
ere, itzalpeko politi-
kagintzatik eragiten 
jarraitu zuen. Manuel 
Fragak Alianza Popu-
lar alderdia oraingo 
Partido Popular bihur-
tu zuenean, adibidez, 
batzorde exekutiboan 
zegoen gure falangista, 
alkandoraz aldatuta, eta 
gero José María Azna-
rren aholkulari bihurtu 
zen. Hain zuzen, askoren 
ustez, honek 1996an izan-

dako garaipenaren zati bat Martín 
Villari zor dio. Urte horretatik au-
rrera, enpresa publikoetako kargu 
ugaritan ikusiko dugu (ikusi koa-
droa), baita bere “aholku” balio-
tsuengatik kobratzen ere, Prestige 
petrolio-ontziaren hondoratzea-
ren kasuan bezala: 76.998 euro 
jaso zituen 2003an, Sàpiens-ek 
Gardentasunaren Atarian kontsul-
ta eginez baieztatu duenez. 

Martín Villari zor diogu, ez ba-
karrik frankismoko polizia eredu 
autoritario eta erreakzionarioak 
iraun izana –2017ko urriaren 1eko  
Kataluniako erreferendumean 
mundu osoko pantailetan ikusi 
zena–, baita 80ko hamarkadatik 
aurrera GALek segida eman zion 
gerra zikinari atea zabaltzea ere, 
sigla askotako talde para-polizia-
lekin Barne ministerioak izandako 
konplizitatearen ondorioz. 

“Egia da huts egite larriak egon 
zirela –azaldu dio ministro ohiak 
Servini epaileari irailaren 3ko de-
klarazioan, 1976ko Gasteizko ger-
taerez–, baina gauza bat da bik-
timen mina ulertzea eta bestea 
Espainiako Trantsizioan gizadia-
ren aurkako krimenak egin zire-
la onartzea”. Ezin gehiago espero 
argazkietan eskuin besoa jasota 
ateratzeko lotsarik izan ez zuena-
rengandik. 

2010eko apirilak 14: Frankismoaren 
biktimen bi senidek salaketa 
aurkeztu zuten buenos Airesko 
epaitegi batean, gizateriaren 
aurkako krimenengatik. Argentinako 
kereilaren hasiera izan zen.

2014ko urriak 31: maría servini 
de cubría epaileak rodolfo martín 
Villa ministro-ohi frankista inputatu 
eta atxilotzeko agindua ematen du. 
egun batzuk geroago interpolen 
Argentinako atalak gauza bera 
egiten du, baina espainiako 
interpolek agindua blokeatuko du 
argudiatuz ezin duela bete.

2015eko martxoak 13: espainiako 
ministroen kontseiluak justizia 
argentinarraren estradizio eskaria 
atzera botako du, ustezko delituak 
“preskribituta” daudelako bere 
esanetan.

2016ko martxoak 22: servini 
epaileak lehen erregu diplomatikoa 
tramitatuko du, inputatuak 
espainian galdekatu ahal izateko. 
martín Villak hedabideetan dio 
deklaratzeko prest dagoela, baina 
bere abokatuek trikimailu juridikoak 
erabiliko dituzte atxilotua izan ez 
dadin. 

2018ko urriak 25: espainiako 
Auzitegi nazionalak agintari 
frankista ohiaren deklarazioa 
eragotziko du, 1977ko Amnistiaren 
Legea urratzen duela esanez.

2020ko irailak 1: 
espainiako lau presidente 
ohik gutuna bidaliko diote 
serviniri, babesa adieraziz 
martín Villari.

2020ko irailak 3:  
Aurreko hilabetetan 
hainbat aldiz saiatu 
ostean, martín Villak 
bideokonferentziaz 
deklaratuko du 
Argentinak madrilen 
duen enbaxadan.

Justiziaren 
aurrean

MOBIlIZaZIOaK. martín Villa epaitzeko kanpaina eta mobilizazio ugari egin dira azkenaldian. 
goiko irudian, iruñeko justizia jauregiaren aurrean. beheko irudi txikian, Felipe gonzález psoe-ko 
buruak gasteizen hildako langile baten senideei 1976an bidalitako babes gutuna, egun hauetan 
martxoak 3 elkarteak zabaldua. FoKu / idoia zabalE ta
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Oraingoz bederen, ez dio Afrika-
ko hizkuntzak ikasteari ekin, 
baizik eta euskarari, amonaren 
jatorrizko hizkuntzari, alegia. 

Carmen Landa Garmendiak 1962an 
frankismotik ihes egin zuen 21 urte-
rekin eta Aljerren joskintza izan zuen 
bizibide. 58 urte geroago amona-bilo-
bak lehenengo aldiz euskaraz mintza-
tu ziren telefonoz. Amona harro dago 
bilobak familiaren historia josi duela-
ko. Hizkuntzaren jostun gazteak, berriz, 
haria eta jostorratza hartu eta euskal 
gizartea batzen lagundu nahiko luke 
orain, edo behintzat, euskaraz biziz hiz-
tun kopuruari bat gehitu. Ez da erronka 
makala, baina puntada arrakastatsua 
izan da: duela urte eta erdi iritsi zen 
Euskal Herrira eta Ahotsa.info eta Hor-
dago-El Salto-n ari da kazetari lanetan. 
Amets amerikar madarikatua ordezkatu 
du eta orain euskaraz amesten hasi da.

Zein hizkuntza entzuten zen 
Marseillako zuen etxean?
Frantsesa gehienbat. Egia da nahasketa 

berezia zegoela. Nire gurasoak arabie-
raz ere mintzatzen dira eta beste se-
nide batzuekin gaztelaniaz hitz egiten 
genuen.

Zer dela eta gaztelaniaz?
Nire lehengusinak Alacanten [Herrialde 
Katalanak] bizi zirelako. Hara joaten gi-
nen udatan eta beraien hizkuntza ikas-
teko grina sortu zitzaidan.

hainbat lekutan bizi izan zara. 
Bizilekuak hizkuntzaren arabera 
erabaki dituzu, alegia, bertako 
hizkuntzara ohitzeko?
Bai, baina ñabardura batekin: ingelesa 
praktikatzera Eskoziara joan nintzen 
eta gaztelaniara ohitzeko Salamanca-
ra; ondoren, Galizian, nire pentsamol-
dea pixka bat aldatu zen. Han gazte-
lania jakinik eroso bizitzeko aukera 
neukan; hala ere, joan aurretik galego 
eskolak jasotzeko izena eman nuen, 
argi neukalako hizkuntza txiki baten 
hiztunen errealitatea barrutik ezagutu 
nahi nuela.

Euskara 
mitifikatu dugu, 
komunikatzeko 
balio duen 
hizkuntza ez 
balitz bezala”

Euskaraz gain, frantsesez, 
ingelesez, gaztelaniaz, 
portugesez eta galegoz 
egiteko gai da 24 urteko 
marseillarra (Frantzia). urte 
eta erdian ikasitako euskarari 
esker kazetari lanetan ari da 
iruñean. nerabea zenean 
ingelesa menperatzea zen 
bere ametsa. orain, aljeriatik 
Frantziara migratutako 
gurasoek arabiera eta 
amazigera irakatsi ez izanaren 
pena du. dena den, inoiz ez 
da beranduegi “arbasoen 
historia berridazteko”.

  mikel urabaieN otameNDi
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Katalanari eta euskarari  heldu 
diezu geroztik. Zergatik hartu duzu 
hizkuntza minorizatuak ikasteko 
erabakia?
Bertako hizkuntzei ez ikusia egitea to-
kian tokiko errealitateari uko egitea de-
lako. Gogoan dut 16 urterekin ingelesa 
ondo ikastea zela benetan ilusioa egiten 
zidana, gaur egun gazte gehienei gerta-
tzen zaien moduan. Politikariak horre-
taz aprobetxatzen dira ingelesezko PAI 
hezkuntza sistema kaskarra saltzeko eta 
euskara zokoratzeko.

horretaz demagogia egin ahal 
izateko herritarren onespena behar 
da. Zergatik onartzen dugu hori 
guztia?
AEBetako bizimoduaren ametsa buruan 
sarturik dugulako. Gainera, atzerrira bi-
daiatu nahi dugu, baina tokiarekin gehie-
gizko harremana izan gabe. Horregatik 
daude hegaldiak geroz eta merkeago.

Zuk pentsamolde horri buelta eman 
diozu. Noiz piztu zitzaizun bidaiatu 
eta beste hizkuntzak ezagutzeko 
interesa?
20 urte nituenean eta komunikabideen 
bitartez Kataluniako prozesu indepen-
dentistak hizkuntzarekin zeukan lotura 
ikusi nuenean. Frantziako Estatuak hiz-
kuntza ofizial bakarra dauka, frantsesa; 
espainiarrak, aldiz, gaztelaniaz gain bes-
te batzuk onartzen ditu. Desberdintasun 
horrek interesa piztu zidan.

Zertan datza diferentzia hori 
praktikan?

Hizkuntza administrazioan erabiltzeak 
gauza anitz aldatzen ditu. Bestela, hiz-
kuntza ikusezin bihurtzen da eta gu-
txika galtzen doa. Argi ikusten da eus-
kaldunak sekulako esfortzua egiten ari 
direla beraien hizkuntza zabaltzeko eta 
penagarria da erabaki politikoek gizar-
tearen nahiari jarraipenik ez ematea. 
Dena den, oso agerikoak diren eskubi-
de urraketez aparte, ofizialtasun ezak 
bizitzaren edozein xehetasunetan izan 
dezakeen eraginaz jabetzeko duela gu-
txi sare sozialetan ikusi nuen adibidea 
etorri zait burura: Pertsona batek kon-
finamenduan kalera atera ahal izateko 
baimena euskaraz idatzita edukitzeko 
aukerarik ba al zegoen galdetu zuen eta 
idazle frantziar batek bere baimena la-
tinez idatzirik izan nahi zuela erantzun 
zion...

Galdetzaileari iseka egiteko asmoz, 
alegia.
Noski! Gainera, erantzunak ikusita, ofi-
zialtasun ezak mespretxua normaliza-
tzea eragiten duela esango nuke.

Mespretxua, edo kasurik onenean, 
folklorea.
Ipar Euskal Herrian folklorea gauza oro-
tan dago: arkitekturan, ikurretan… Esa-
te baterako, duela gutxi Ezpeletan egon 
nintzen eta dena lauburuz beteta ikusi 
nuen. Hizkuntzarekin gauza bera ger-
tatzen denez, euskara idealizatuta da-
goela dirudi, baina instituzioetatik ez 
du inolako babesik jasotzen. Dena den, 
hein batean, Hego Euskal Herrian ere 
horixe bera gertatzen da.

Nola?
Denok ezagutzen dugu hainbeste zabal-
du den euskal hitz politen jatorriaren 
inguruko gaztelaniazko bideoa. Ondo 
dago lehen pauso bezala euskara zabal-
tzeko, hau da, hasiera batean Espainiako 
Estatuko beste lekuetako bizilagunak 
gure hizkuntzara erakartzeko eta inte-
resa pizteko. Baina bideoa hainbestetan 
errepikatzeak zera esan nahi du: eus-
kara eremu sakratuan utzi dugula, eta 
hortaz, ukiezin bihurtu. Azken finean, 
mitifikatu dugu, komunikatzeko balio 
duen hizkuntza bizia ez balitz bezala. 
Horregatik, euskara gizartean jostea da 
euskaldunon ardura, ondoren kanpora 
zabaldu ahal izateko. 

ez al gara hizkuntzaren folkloriza-
zio horren konplize bihurtzen mezu 
bera gaztelaniaz edo frantsesez eta 
ondoren euskaraz idazten dugunean, 
alderantziz edo hizkuntza bakarrean 
jarri ordez? 
Ados nago. Arazoa da euskaraz ikusita-
koan jendea mintzen dela; euskara hu-
tsean badago ez dutelako ulertzen, eta 
euskara aurretik jarri bada inposaketa 
gora eta behera hasten dira.

Zer esanik ez Nafarroan…
Bai, eta ez bakarrik oso agerikoa denean, 
adibidez euskarafobia duten horien ar-
tean. Ahotsa.info-ko bideoez askotan ja-
sotzen ditugu haserre dauden pertsonen 
komentarioak, zera esanez: “Ez dut uler-
tzen, jar ezazue gaztelaniaz”. Baina ez al 
dituzte jadanik nahi bezain beste komu-
nikabide gaztelaniaz?

azpitituluak: alde edo kontra?
Komunikazioaren munduan ukaezina 
da publikoa kontuan hartu behar dela, 
baina komunikatzaile euskaldunon esku 
dago euskarari lehentasuna ematea edo 
gaztelaniaren bitartez jende gehiago-
rengana heltzen saiatzea. Ahotsa.info-n 
Nafarroa osoari zuzendu nahi gatzaiz-
kio, eta noski, honen inguruko eztabaida 
izan dugu.

Azkenean, batzuetan euskara eta 
beste batzuetan gaztelania erabiltzea 
erabaki zenuten.
Bai. Euskarazko bideoak gaztelaniara 
itzuliko bagenitu, alderantzizkoa ere 
egin beharko genuke. Baina, noski, Na-
farroako euskaldun guztiek gaztelania 
jakin badakite, beraz, horrek ez dauka 
zentzurik. Kontua da guk uste dugula 
etorkizunean gaztelaniaz dakiten nafar 
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AMoNA-bIlobAK. “carmen landa Garmendia Yasmine Khris Maansriren amona da, usurbildarra. 
1962an, frankismo betean alde egin zuen aljeriara 21 urte zituela. bilobak euskara ikasi duenez hizkuntza 
horretan telefonoz aritzeko aukera izan dute.
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guztiek euskara jakin behar-
ko luketela eta azpitituluak 
ez doaz norabide horretan. 
Hori da gure erronka. Azpi-
tituluak eskatu baino gehia-
go exijitzen dituzten horiei 
esango nieke beste edozein 
komunikabidetara jotzeko, ez 
baikaude derrigortuta dena 
itzultzera.

Eskaintza ez da murritza, 
gainera.
Edukian hamaika aukera 
dago; ez, ordea, euskal mun-
duan. ETB1 pizten dudanean 
saio batzuk lotsagarriak iru-
ditzen zaizkit. Ez dut uste 
euskaldun guztion beharrak 
asetzen dituenik, inondik 
inora.

adibiderik jar zenezake?
Koronabirusaren berri emate-
rakoan, esate baterako. Lehe-
nengo luze eta zabal EAEko 
egoerari buruz informatzen 
gaituzte; gero, Nafarroari bu-
ruz; eta, azkenik, astirik baldin 
badago, Ipar Euskal Herriari 
buruz labur-labur. Frantzia-
ko Gobernuak konfinamen-
dua ezarri zuenean ere, Tele-
berrian hogei minutu baino 
gehiago itxaron behar izan 
genuen. Argi eta garbi uzten 
du erabateko nazio ikuspun-
tu falta.

azkenaldian euskara batuaren eta 
euskalkien inguruko eztabaida 
zabaldu da.
Amonarekin euskaraz hitz egin nuen 
lehen aldia oso hunkigarria izan zen bion-
tzat, eta bera oso harro dago nitaz. Ni-
retzako zaila da Usurbilgo bere euska-
ra itxia erabat ulertzea, baina elkarrekin 
mintza gaitezke. Ikaragarria iruditzen zait 
gaztetatik Aljerren bizi izanik ere, bere 
ama hizkuntza ederki gogoratzea. Gaine-
ra, frantsesa eta gaztelania menperatzen 
ditu eta arabieraz moldatzen da. Bestal-
de, pena ematen dit bere euskara mailaz 
gutxiagotasun konplexua duelako. Nire 
euskara berea baino askoz politagoa eta 
garbiagoa zela esan zidan.

Orain badirudi preseski batua dagoela 
gutxietsia.
Bai, sormen artifizial hutsa dela diote. 
Nire amona ez da konturatzen gaur egun 

bere euskalkiak nortasun handia dauka-
la. Berak frankismo garaiko mespretxua 
jasan zuen, eta orain, ordea, euskal mun-
duan batuarekiko gutxiespena zabaltzen 
ari da, baita beste hizkuntza askotan ere. 
Ukaezina da euskara batuaren beharra, 
euskalkiak babestea ezinbestekoa den 
bezalaxe. Horrelako liskarrek banatzen 
gaituzte, baita euskaldunberri eta eus-
kaldunzahar kontzeptuek ere. Iruditzen 
zait euskaldunok eztabaidatzeko arazo 
handiagoak baditugula. Esan bezala, fol-

kloreak edo mitifikazioak ez 
digute ikaste prozesuan gau-
denoi inolako onurarik egiten, 
eta askotan, euskaldunzahar 
gutxi batzuen jarrerak ere ez.

Zuzenketengatik?
Nolakoak diren. Zerbait gaizki 
esan badut zuzen nazazu eta 
eskertuko dizut, baina ez zai-
tez purista izan.

Non dago muga?
Erdarakadatan. Batzuetan 
beharrezkoa da horiek onar-
tzea hiztun berriek hizkuntza 
batetik bertzera trantsizioa 
egin dezaten. Ez da hizkuntza 
pururik existitzen, hura bizi-
rik baldin badago behintzat.

Zuk jada trantsizioa 
gainditu duzu.
Pasa den astean euskaraz 
amestu nuen! Ez nuen espero 
eta asko poztu ninduen. Ho-
rrek esan nahi du euskaraz 
pentsatzeko gai naizela.

Zein hizkuntzatan 
pentsatzen duzu 
normalean?
Frantsesez, baina egia da ba-
tzuetan gaztelaniazko esamol-
deak sartzen ditudala, baita 
amarekin hitz egiterakoan ere.

euskaran erabat 
murgilduta zaudela esan zenezake?
Bidean naiz, baina oraindik ez.

Zure burua euskara ikasleen eredutzat 
duzu? 
Egia esateko goraipamenaz pixka bat ne-
katuta nago. Noski, pozik eta harro nago, 
baina uste dut nire kasua eredu gisa har-
tzea kaltegarria izan daitekeela. Izan ere, 
nire lanerako onuragarria izan da euskara 
ikastea eta halaxe izan beharko luke guz-
tientzat. Zoritxarrez, orokorrean ez da 
horrela eta ahalegin handia egin behar da 
Iruñean bertan euskara ikasi ahal izateko. 
Gainera, tituluak ondo daude, baina eus-
karaz bizi nahi dugu eta oztopo gehiegi 
ditugu. Horregatik, beldurra ematen dit ez 
ote diegun gehiegi eskatuko euskara ikas-
ten ari direnei ni eredutzat jarriz. Norba-
nakoen esperientzia ikaragarriak miretsi 
baino gehiago, Euskaraldia eta Errigora 
bezalako proiektu kolektiboak bultzatze-
ko batu behar ditugu indarrak. 
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batetik bertzera trantsizioa 
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1996an atera zinen espetxetik. 
Zergatik dator liburua 25 urte 
geroago?
Orain nahi izan dudalako. Baina tartean 
badira beste arrazoi batzuk ere: beste 
egoera bat bizi dugu, erakundea ez dago, 
Espainiatik kontakizun bakarra finka-
tu nahi da… eta, testuinguru horretan, 
neuk ere nire kontakizuna egin nahi 
nuen. Zergatik ez kontatu gauzak nik bizi 
izan nituen moduan?

Duela 25 urte ez nuen neure burua 
ikusten halako liburu bat idazteko mo-
duan. Espetxeko irteera nahiko trauma-
tikoa izan zen –niretzat, etxekoentzat 
eta lagunentzat–, gu  erakundetik kanpo-
ratuak izan ginelako. 90eko lehen erdial-
dean gure bospaseiko taldeak publiko 
egin zuen ETAk zeraman estrategiare-
kiko desadostasuna: funtsean, borroka 
armatua amaitu behar zela eta gure hel-
buruak lortzeko beste bide batzuk erabi-
li behar genituela. Herri Batasunan ere 
eman zen prozesu hori, Oldartzen eta 
Iratzar ponentzien artekoa. Kanporatu 
gintuzten eta ni Palentziako espetxera 
eraman ninduten, bakarrik. Handik Ba-
saurira ekarri ninduten eta hemendik 
atera nintzen kalera.

Urte luzez ezker abertzaleak, ETAk, 
marjinatu, iraindu eta bazterrean utzita-
ko jende baliotsu askorentzat idatzitako 
liburua ere bada. Guri zera esan ziguten: 
“Kanporatuak zaudete eta berba egiten 
baduzue badakizue zer duzuen”. 25 urte 
egon gara isilean, oztoporik jarri barik, 
herrian askorentzat “putaseme batzuk” 
izanda… horientzat guztientzat idatzi-
tako liburua ere bada. Eta, oro har, garai 
konbultso haiek bizi izan zituzten oro-
rentzat.

erabiltzen dituzun presoen izenak 
egiazkoak dira guztiak?
Bost izan ezik, denak egiazkoak. Eta bost 
horienetan hala jokatu dut badaezpada, 
oraindik ere, haiei buruz esan dezake-
danak ez diezaien kalte egin. Bigarren 
ediziorik ateratzen bada, horienak ere 

“1990 arteko etarekin
 harro egon naiz,

 ondorengoarekin ez”

Funanbulistaren beldurra (Erein) 
liburua idatzi du Gorrindok 
(Gernika-lumo, 1958) bere 
hamasei urteko espetxealdiaren 
(1980-1996) testigantza emanez. 
Eta ez da ohikoa preso ohien 
artean hala idaztea. agian 
Etatik kanporatu egin zutelako. 
agian dagoeneko denbora 
asko pasatu delako. agian, bera 
horrelakoa delako. Kontakizun 
garratza da, gatazkari buruzko 
bat gehiago, berak dioen gisan. 
Hitzaurrea egin dion Joseba 
sarrionandiaren esanetan, “nahi 
badugu iragana konprenitu ezin 
da Errelato bat inposatu, beste 
ikuspegiak entzun behar dira”. 

 Xabier letoNa biteri    iñigo aZkoNa

karloS gorrindo
EUskAL PrEsO POLITIkO OHIA
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egiazkoak izango dira: Juan Lorenzo 
Lasa Txikierdi (liburuan Lauterdi), Iñaki 
De Juana (La Luna), Isidro Etxabe (Ku-
blai), José Mari Sagardui Gatza, (Mamia) 
eta José Miguel Latasa Getaria (Lakasa).

bakean bizi zinen orain, lasai. Honek 
ez dizu arazorik ekarri berriz ere? 
Garai gogor haiek, hainbat izen 
publikoki aipatzea, une gordin 
ugari…
Ez, kalean ez dit arazorik ekarri, alde-
rantziz, askok esan didate liburua oso 
ongi dagoela. Baina pertsonalki oso ga-
rai gogorretara eraman nau. Ni 17-18 
urterekin sartu nintzen ETAn, ideolo-
giak baino emozioek eta maitasunak 
bultzatuta, jende gehiena moduan. Or-
duan Euskal Herria euskaldun eta in-
dependentea nahi nuen eta gaur egun 

ere bai. Hori guztia era batean bizi izan 
genuen espetxean, garapen bat izan zen, 
eta horren ondorioz egoera gogorrak 
bizi izan genituen. Egoera gogor horie-
tara egin dut ostera ere liburua idaztean 
eta batzuetan oso mingarria izan da ni-
retzat. Zenbat negar egin dudan liburua 
idazten! Bere garaian ez nuen inongo 
apunterik hartu eta espetxeko bizipenak 
idatzi ditut orain buruan dudanarekin. 
Dena iltzatuta geratu zitzaidan, eta nola!

Goazen 1980ra. Torturatu zintuzten, 
espetxera sartu… Zein aldarterekin 
sartu zinen kartzelara?
Ni harro eta pozarren nengoen neure 
buruaz, Euskal Herriaren alde borro-
katzen ari nintzen, eta haren alde bizia 
emateko prest nengoen. Komisariatik 
Carabanchelera eramatea zeruan sar-

tzea zen. Ni sartu nintzenean 300 bat 
pertsona izango ziren han, ETA m-koak, 
pm-ak… Harrera beroa izan zen, baina 
ezer ez jakiteak etorkizunaz, espetxeaz… 
ezinegona sortzen zuen. Hala ere, han 
dena zen kuadrilla handi bat, alaitasun 
handia zen, kartzela permisiboa… geuk 
antolatzen genuen gure egunerokota-
suna, otorduak adibidez, txabolo-etako 
[ziegako] sarrera-irteera libre samarra 
zen... 

Egoerak gogortzera egin zuen: Soria, 
Puerto de Santa María, Herrera de 
la Mancha… liburuan diozunez, leku 
horiei buruz hobe ez hitz egitea.
Soria benetako kartzela zen, askoz gogo-
rragoa, eta Puertokoa are eta gogorra-
goa. Azken hau militarista zen eta asko 
sufritu genuen fisikoki eta psikologikoki. 
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Hiru urtetan hiru gose greba luze egin 
genituen. Tortura psikologikoa handia 
zen. Gero Herrerara eraman gintuzten, 
eta Puertotik joanda, ez zen horren go-
gorra. Han ere borroka luzeak egin ge-
nituen, batez ere komunikaziokoak –ia 
bi urte txabolo-tik irten gabe–, gose gre-
bak… eta presoen arteko liskar handiak 
izan ziren. Kanpotik gose grebak luzatu 
behar zirela esaten ziguten, gutako ba-
tzuek ezetz, beste batzuek baietz, “trai-
dore batzuk zarete”… gure artean zarta-
koka hasi ginen. 

ordura arte, tentsioa espetxearen 
aldetik zetorren, baina une batetik 
aurrera zuen arteko liskarrak 
ere tentsio handia ekarri zizuen, 
liburuan diozunagatik.
Batzuentzat ETAren borrokaren helbu-
rua independentzia eta marxismoa zen, 
beste batzuentzat ez. Marxismo-leninis-
moa defendatzen zuten batzuek gero 
egunerokoan ez zuten halako praxirik… 
ETAk bakarrik nola lortuko zituen bere 
helburuak, EAJrekin aritu beharra inde-
pendentziarako, burujabetza lortzeko 
bideak… denetik hitz egiten zen gure 
artean. Nik eta beste askok  indepen-
dentzia nahi genuen, eta gero herriak 
erabakiko zuen nolakoa izango zen bere 
gobernu moldea. Gero Hipercor-eko 
atentatua eta beste ekintza asko etorri 
ziren, gure arteko banaketa areagotuz, 
kale borroka, zerga iraultzaile-aren es-
kaera jende gehiagori zabaltzea… De 
Juanari [Iñaki] zera esan nion behin: 
“Zure ETA eta nirea ez dira berdinak”. 
ETA helburu bilakatu zen eta ez helbu-
rura iristeko baliabide.

Era guztietako une latzen ondoren, 
une batean honakoa diozu: “Ni 
espetxean hilko naiz”. Benetan 
pentsatu zenuen hori?
Bai, erabat. Nik urte askotako espetxe
-zigorra nuen, nahiz eta gero dena 30 ur-
tean gelditzen zen.  Gainera, lagunak ere 
hiltzen ari ziren: Kirruli [Joseba Asen-
sio], Krakas [Juan Carlos Alberdi]… Ma-
kalaldietako batzuetan espetxean jaio 
nintzela ere sentitzen nuen, haren parte 
nintzela. Valentzian egon nintzenean bu-
rutik pasatu zitzaidan nire buruaz beste 
egitea: goizean iratzarri, goiko leihora 
eta barroteetara begiratu eta… “ez, ez, 
ez, oso koldarra naiz horretarako”. Baina 
burutik pasatu bai.

Denbora aurrera doa, 
desadostasunak handiak dira, 

liskarrak… eta une batean etak 
erakundetik kanporatu egiten 
zaitu, horrek esan nahi duen 
guztiarekin, presoen kolektibotik 
kanpo… espetxean bizi izandako 
une gogorrenetakoa moduan 
deskribatzen duzu hori jakinarazi 
zizuten unea.
Bai, oso injustoa izan zelako. Kanpoan 
desadostasun handiak ziren ezker aber-
tzalean, hainbat korronte ziren, hainbat 
proposamen. Kartzelan ere berdin ger-
tatu zen presoen artean. Guk gure ana-
lisia bidali genion ETAko zuzendaritzari, 
isilean joango zelakoan, baina Latasa Ge-
tariak –satorra zen hau– txostena zuzen-
dariari eman zion eta hurrengo egunean 
El Mundo-n agertu zen. Mundua gainera 
jausi zitzaigun. Funtsean, esaten genuen 
borroka armatua alboratu behar zela eta 
beste bide batzuk jorratu behar zirela.

Gu ez genbiltzan gure irtenbidea bi-
latzen, hausnarketa kolektibo osora za-
baldu nahi genuen. Ordurako hainbatek 
utzi zuten kolektiboa eta euren bidea 
landu, oso errespetagarria zena, baina 
ez zen hori gure asmoa. ETAkoak iza-
ten jarraitzen genuen, muinetaraino. Or-
duan ez gintuzten kanporatu oraindik. 
Idatzi genuen beste artikulu bat Euskal-
dunon Egunkaria-ra, esanez bat egiten 
genuela Patxi Zabaletaren ikuspegiare-
kin eta abar. Eta orduan bai, kanporatu 
egin gintuzten. Esan ziguten kanporatu 
gintuztela “lerro ofiziala ez jarraitzea-
gatik, insolidarioak izateagatik eta gure 
iritzia argitaratzeagatik”. Ez gintuzten 
traidoretzat hartu, baina gero hori za-
baldu zen Euskal Herriko herrietan.

langraitzen kanporatu zintuzteten, 
eta gero zu Palentziara bidali 
zintuzten bakarrik. Han zinela, ETAk 
berriz kolektiboko kide egiteko 

proposamena egin zizun.
Kanporatu nindutenean idazki bat bi-
dali nien, neure duintasuna defendi-
tzen. Direnak eta bi esan nizkien. Palen-
tzian nengoela jaso nuen proposamena, 
familiarekin izandako bisean biseko ba-
tean, eta halako amorrua eman zidan, 
ez niela erantzun ere egin. Ordurako 
espetxe zigorraren hiru laurdenak be-
teta nituen jada –ohiko espetxe onurak 
medio, ikasketak, liburuak idaztea...– 
eta baldintzapeko askatasuna eskatzea 
pentsatu nuen. Presoen kolektiboan 
ezin zen horrelakorik egin, debekatuta 
zegoen, baina ni kanporatu egin nin-
duten eta ateratzea erabaki nuen. Ho-
rretarako, jadanik ezker abertzaletik 
kanporatua izan zen Iñaki Esnaolarekin 
egon nahi nuen, baina ez nuen lortu eta 
Txema Monterorekin bideratu nuen ir-
teera. Ez erantzun izanak amorru han-
dia eman zion erakundea-ri eta kalean 
nengoela aparatuko jendeak behin bai-
no gehiagotan esan zidan: “Zure egoera 
konpontzeko badakizu, gora jo behar 
duzu”. Eta nire erantzuna: “Nik ez diot 
azalpenik zor inori, egin zenidatena 
egin zenidaten eta lehen bezala orain 
nahikoa naiz bakarrik ibiltzeko”.

espainiako Gobernuak jarritako 
bideak baliatuta atera zinen? Zer 
baldintza eskatu zizuten?
Ez, niri ez zidaten ezer eskatu. Preso 
ororen eskubidea zen baldintzapeko 
askatasuna sinatu nuen eta listo. Hila-
bete eta erdian hamabostero joan nin-
tzen Ertzaintzarengana sinatzera eta 
kito. Gerora, gero eta neurri gogorra-
goak joan ziren ezartzen baldintzapeko 
askatasunean ateratzeko, eta gaur egun 
preso daudenei jarritako baldintzak 
inongo pertsona dezentek ez lituzke 
onartuko.

Zer pentsatzen zenuen Gernikan 
damutu deitzen zizutenean?
Niri, aurrez aurre, inork ez dit halakorik 
deitu Gernikan. Inork ez. Jakina, bada-
kit esaten zela hori, pasatu Arrano al-
botik eta... “ese hijoputa qué hace aquí?”. 
Duela lau urte EH Bilduko mitin batera 
joan nintzen eta pertsona batek nire la-
gun bati hauxe esan zion: “Ese hijoputa 
qué hace aquí?”.

espetxean Yoyesen kasuak zuen 
artean eragin handia izan zuela 
aipatzen duzu, ez zela ulertu... Zuk 
izan duzu noizbait etaren beldurrik?
Ez, inoiz ez, batez ere, kartzelan nengoe-

“Valentzian burutik pasatu 
zitzaidan nire buruaz 
beste egitea: goizean 

iratzartu, goiko leihora eta 
barroteetara begiratu eta... 
‘ez, ez, ez, oso kobardea naiz 

horretarako’”
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la ETAk berak eskatu zidalako berriro 
kolektiboan sartzea. Baina beste batzuk 
bai, kalean zehar joan eta atzera begira 
ibiltzen ziren.

Abokatuen figura ere askotan 
aipatzen duzu liburuan. Zer ziren 
zuretzat?
Gaur egunetik ikusita, komisario politi-
koak, eta azken urteetan ETAko militan-
teak. 80ko hamarkadan gure abokatuak 
izan ziren Iñaki Esnaola, Txema Monte-
ro, Iñigo Iruin eta Kepa Landa. Gero eto-
rri ziren gazteak, zubi lana egitera, infor-
mazioa hartu eta ETAra erematen zuten.

Gaur egunetik, zelan ikusten duzu 
etako militante izan izana?
Ni garai bateko ETArekin harro egon 
naiz beti –1990era arte edo–, baina on-
dorengoarekin ez. Harro baita ere Herri 
Batasunarekin, Espainiako Kongresuan 
80ko hamarkadan sei diputatu atera zi-
tuenean batzuek negar egiten genuen 
pozez, bidea hori zelakoan eta hortik ne-
goziazioa etorriko zelakoan.

liburuan ematen du zu sartu zinen 

ETA idilikoa zela, baina ordurako 
etan tira-bira eta iskanbila asko 
egon ziren, eta hildako asko eragina 
zen. 
Idilikoa ez, baina erromantikoa bai. 
Hala ere, ez nuen onartzen ETAren mi-
tifikazioa, mitoak pertsonen gaineko 
izakiak direlako, eta gu ez ginelako kan-
pokoak baino gehiago kartzelan ego-
teagatik. Asko ginen ETA V.-eko erro-
mantikoak, Txomin [Iturbe] zaleak, ez 
Artapalorenak. Azken honek kanporatu 
gintuen gu ETAtik, eta hamar urte on-
doren ETAk bera kanporatu zuen guri 
egotzi zizkigun arrazoi berdinekin.

Zer esango zenieke orain etaren 
biktimei? Zuk eragindako biktimei?
Politika egiteko hil behar izatea deni-
grantea dela, onartezina, inhumanoa. 
Mina sentitzen dut egindako minagatik, 
baina barkamenik… ez, urte haiek tes-
tuinguratu behar dira derrigorrean zer 
gertatu zen jakiteko, garai haiek uler-
tzera iristeko, egin zirenak zergatik egin 
ziren jakiteko. Trantsizio ondorengo ur-
teak eta 80ko hamarkadakoak utopia-
ren urteak izan ziren; garai konbultsoa 

zentzu guztietan: ETA, antimilitaristak, 
ekologistak, feministak, antinuklearrak. 
Gizarte berri bat eraikitzeko gai ikusten 
genuen geure burua ETAren bitartez.

ezker abertzaleari eskatzen zaio 
autokritika egin behar duela, 
“hiltzea gaizki egon zela” esatea... 
Zerbait gehiago esan beharko luke.
Egindako mina aitortu du dagoeneko. 
Areago, orain Espainiako aurrekontuak 
onartu ditu. Hori da ulertzen ez dudana, 
bide berriak eskatzeagatik ni traidore-
tzat jotzea eta haiek orain hori egitea. 
Eta, hori esanda, horrek balioko balu 
preso eta erbesteratuak ekartzeko, edo 
gure burujabetzan urratsak emateko, 
bejondeiela!

eta oraindik ehunka pertsona daude 
preso edo erbestean. Zer esaten dizu 
horrek?
Ezker abertzaleak errukirik gabe aban-
donatu dituela, trukean ezer eskatu 
gabe. Gehien eman dutenak txartoen 
tratatu dituzte. Sasoi hartan gure etsai 
naturalak ziren pm-ak askoz duintasun 
handiagoarekin atera ziren espetxetik. 
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Padua (Italia), 1678ko ekainaren 
25a. Elena Cornaro Piscopia hiri 
hartako unibertsitateko filosofia-
ko doktore izendatu zuten; lehen 

emakumea izan zen unibertsitateko 
doktoretza titulua jasotzen.

Elena 32 urte lehenago jaio zen Ve-
neziako Loredan jauregian, San Markos 
plazan bertan, 1646ko ekainaren 5ean. 
Aitak errepublikako kargu garrantzi-
tsuak izan zituen, besteak beste, San 
Markoseko diruzaina izan zen. Elena ala-
ba ez-legitimoa zenez, ez zuen noblezia 
titulurik jasotzeko aukerarik izango; bai, 
ordea, formazio akademiko aberatsa. 
Zazpi urte zituenerako latina eta gre-
koa ikasten ari zen. Hebreera, gaztela-
nia, frantsesa eta arabea ikasiko zituen 
aurrerago, baita hainbat arlotan trebatu 
ere: matematika, teologia, filosofia… Mu-
sika ere ikasi zuen: han eta hemen kon-
tzertuak eman zituen eta konposatzeko 
gai ere bazen. 19 urte zituela Italiako 
emakume jantziena izendatu zuten eta 
oso gazte zela hasi zen inguruko erudi-
tuen zirkuluetan parte hartzen. 24 urte 
zituela, esaterako, Veneziako Accademia 
dei Pacifici elkarteko presidente izenda-
tu zuten.

Bere tutoreek gomendatuta sartu zen 
Paduako unibertsitatean eta, emaitza 
bikainak lortuta, esan bezala, 32 urte-
rekin lortu zuen filosofian doktoretza 
titulua, Aristotelesen pasarte batzuk az-
tertu ondoren. Unibertsitateko karguez 

eta irakasleez gain, Veneziako senatari 
gehienak eta beste unibertsitate batzue-
tako gonbidatu ugari bildu ziren Paduan. 
Horregatik, ekitaldia unibertsitateko 
egoitzetan egin ordez, Paduako katedra-
lean egin zuten, jende gehiago sar zedin.

Baina Elena Cornaro Piscopiak ez 
zuen nahi zuena lortu, ezta beste ema-
kume batzuei bidea ireki ere. Berez, Ele-
naren interes nagusia teologia zen eta 
arlo horretan doktoretza lortzeko joan 
zen Paduara. Baina bere asmoen berri 
jakin zuenean, Paduako apezpiku Gre-
gorio Barbarigok debekatu egin zion, 
emakumea zelako. Teologian doktore 

izateak ofizialki predikua egiteko auke-
ra emango zion eta eliza katolikoak ez 
zuen onartzen –eta oraindik ere ez du 
onartzen– emakumeak zeregin horretan 
aritzerik.

Unibertsitateko doktoretza lortzen 
lehen emakumea izan zen, baina azke-
na ere bai, luzaroan. 200 urte geroago 
lortuko zuten Sofia Kovalevskaia mate-
matikariak eta Stefania Wolicka histo-
rialariak beren doktoretza titulua. Eta ia 
beste mende bat joan zen, XX. mendea-
ren bigarren erdialdean Paduako uni-
bertsitateak bigarren emakume dokto-
rea izendatu arte. 
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elena Cornaro Piscopia 
salbuespena izan zen

labar artea eta droga haluzinogenoak
Kaliforniako (AEB) Pinwheel Cave ko-
bazuloan Datura wrightii landarearen 
arrastoak topatu dituzte eta landarea-
ren lorea leizearen hormetan marraz-
tuta ageri da gainera. Datura espezie 
horrek, besteak beste, eskopolamina 
dauka: nerbio-sistemaren depresorea 
da eta, beraz, efektu psikotropikoak 
dauzka. Gainera. kobazuloan agertuta-

ko arrastoak murtxikatu egin zituztela 
ondorioztatu dute New Mexikoko uni-
bertsitateko ikerleek.
 Labar pinturak dituzten kobazuloe-
tan erritualak egiten zirela eta droga 
haluzinogenoak kontsumitzen zituztela 
dioen hipotesiak indarra hartu du az-
ken 30 urteetan eta, orain, hipotesiaren 
lehen frogak topatu dituzte. u
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SOLASALDI ZIKLOA

Printzipioak, baloreak, saldu eta 
erosi ote daitezke? Zerbaitek, 
saldu edo erosteko, materiala 

izan behar du normalean, fisikoa, uki-
garria. Zer gertatzen da, ordea, ele-
mentu horrek atzetik dituen printzi-
pio eta balore horiekin? Ez zuzenean, 
baina operazioan eman edo jasotzen 
dugun produktu horrekin, zeharka, 
berorrek oinarrian dituen balioak 
bultzatuko ditugu. 

Erraza egiten zaio Argiari sal-
gai dituen produktuak defendatzea. 
Atzetik osotasuna ematen dieten ba-
lio horietan sinesten duelako. Diskur-
tso bat duelako. Ez delako kasuali-
tatea. Ez duelako edozein produktu 
zabaltzen merkatura.

2020ko nobedade bezala aurkeztu 
dira "Lurra herriari deika" kanpainari 
lotutako kamisetak, Etxeko landareak 
Jakoba Errekondoren liburu berria, 
Ilargia eta landareak agenda 2021 
eta, noski, urtero Durangoko Azokan 
stand-a betetzen duen egutegia. Bai-
na ez dira Argiak erakusleihoan di-
tuen bakarrak. Hor dira "Inor ez da 
ilegala" lemadun kamiseta, jertse eta 
poltsak edo Xapoketan, Euskal He-
rrian ditugun ekosistemak eta bizidu-
nak ezagutzeko karta-jolasa, Argiak 
azken urteetan argitaratu dituen bes-
te hainbat libururekin batera. 

nola ikusarazi azPian 
dagoEna?
Argiako salgaiek oinarri sendoak di-

tuztela sinetsita, aprobetxatu dute 
abenduan Puska dezagun izotza kan-
paina martxan jartzeko. Produktuak 
aitzakia polita izan dira azpian dute-
naz hitz egiteko eta, aldi berean, gaiak 
mahai gainean jarrita produktuaren 
salmenta bultzatzea da helburua. 
Urte bukaerara arte luzatuko dira hi-
tzaldi eta mahai-inguruak. Ondoko 
zutabean irakur daiteke zein egune-
tatik aurrera dauden ikusgai argia.
eus webgunean. 

Oreka bat behar du bien artean. 
Produktuak erakargarria izan behar 
du material bezala, ez hori bakarrik, 
ordea; oinarrian mezu bat behar du. 
Eta alderantziz, mezu bat bai, bai-
na produktu bezala gustagarri izan 
behar du, funtzionatuko badu.

Pena handia izan da Argiaren-
tzat Landakon ez izatea, abendu ha-
sierako egun horiek garrantzitsuak 
baitira salmentari begira, baina 
baita Argia Jendearekin zuzeneko 
harremana izateko ere. Aurtengo 
formatu digitalean ez zen erraza 
ikusgarritasuna lortzea eta Duran-
goko Azokaren webgunean bere 
presentzia segurtatu badu ere, in-
darrak salmenta modu propioan 
jarri ditu: zuzeneko harremana 
sendotzeko ahalegina egiten ari da 
herri eta auzoetako hainbat den-
datan, azoka.argia.eus Interneteko 
denda berritu du eta bidalketa gas-
turik gabe erosi ahalko da bertan 
abendu osoan zehar. 

Balioek zenbat balio dute?

  itsaso Zubiria etXeberria
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Sagardoa botilaratu berria dugu. 
Aurten sekula baino lehenago. 
Uda bero eta lehorrak sagarra 
lehenago ekarri zuen, eta udazke-

na epeletik joan da. Bost aste lehenago 
dugu aurten sagardoa botilan, barrikote-
koa, barrikakoa, bukoikoa eta upelekoa, 
denak! Sagardoa botilakoa dela uste du-
gun horietakoak gara, eta zorrotz zain-
tzen dugu botilaratzea. Botilan findu eta 
txinparta punttua osatu behar du, eta 
bizitzeko bidea ez hartu. 

Lanak hilabete lehenago egin beha-
rrak zer pentsatuan jarri behar gintuzke. 
Landareek erritmo naturaletan egiten 
dute dantza. Eguzkiaren, lurraren, ilar-
giaren eta kosmosaren erritmoak eta 
neurriak ez dira aldatuko; egun argia 
moztu eta luzatuko da, negua etorriko da 
urtero bezala aste honetan. Neguko sols-
tizio guztietan bezala eguna luzatzen ha-
siko da, eta martxoan egunak eta gauak 
hamabina ordu izango dituzte. Baina 
galdera da, zer-nolako negua etorriko 
da? Beroa? Hotza? Eta horrela hemendik 
atzera datorkigun sasoi eta garai guz-
tiekin. Zer datorkigu? Neguko atseden 
sasoian, ez eta bai, eztabaidarako gaia...

Bitartean, gure ingurunearen kultura-
ren erritmoari eutsi behar, eta lanak ere 
ezin ipularrean utzi. Hona sasoi honeta-
ko lan nagusiak. Ekin! 

 Negutegia baduzu, aireberritu egun 
argietan; kanporatu hezetasuna ahalik 
eta gehien; bestela, ederki sartuko da 
izotza barruraino. Ondoren berotu. 

Negutegirik ezean, babestu loreon-
tzietan bizi diren landare hozberak. 
Eraman toki babesera garrazkiak, gera-
nioak eta abar, atari, aterpe edo antze-
koren batera, izotzak harrapa ez ditzan. 
Toki hori ere hotza bada, berotu inguru-

nea: jarri belar ondua, orbela, luar on-
dua edo antzekoren bat loreontziaren 
inguruan eta gainean. Landareak bildu 
eta estali, ito gabe. 

Lurrean landatuta bizi badira, egin 
azpiak inguruan, eta bildu eta estali lan-
darea bera gozo-gozo egoteko moduan; 
egin estalki bat izotza kentzeko, betiere 
ito gabe. 

Landatu baratzean eta soroan fres-
kotarako baratzuriak (Allium sativum), 
tipulinak (Allium cepa var. cepa), uda-
berrirako aza jendea (Brassica olera-
cea) eta marrubia (Fragaria vesca). 
Erein laboreak, baita baba handia eta 
baba txikia (Vicia faba), ilarra (Pisum 
sativum) eta udaberriko porrua (Allium 
porrum). Estali zurituz gozoago egin 
nahi ditugunak: kardua (Cynara car-
dunculus), endibia eta eskarola (Cicho-
rium endivia).

Bildu orbelak luarretarako edo lan-
dareen azpiak egiteko. 

Hauxe da sasoi onena fruta arbolak, 
zuhaitzak eta zuhaixkak landatzeko. 
Era berean orain da garaia su egurre-
tarako edo zur materialetarako enbor 
gehienak botatzeko. 

Urte sasoirik hotzenean, landareetan 
izerdi gutxiena dabilen honetan, mugi-
tu zeurea eta berotu zaitez. Gero esker-
tuko duzu. Gero berokoak. 

etxeko 
landareak
Hitzaldia antolatzeko
osasun neurriak zainduta zure 
herrian Jakoba Errekondoren hitzaldia 
antolatu nahi baduzu, idatzi:  
bizibaratzea@bizibaratzea.eus

nEguko lanEtan



2019ko apirilean sortu zuen Mut-
turfin proiektua Donamartiriko 
Guilhem Marrimpoey sukalda-
ri gazteak. Herri batetik bestera 

mugitzen duen sukalde ibiltaria da Mut-
turfin food truck-a, baina badu berezita-
sun bat: hurbileko ekoizleen produktuak 
dira nagusi bertan. “Aski gauza sinpleak 
egiten ditugu Mutturfineko kamioian: 
bio hanburgesak, astero aldatzen goazen 
plater bat… hori bai, hemengo ekoiz-
leekin lan egitea da proiektuaren ideia 
nagusia”, dio egitasmoaren sortzaileak. 

bErtako hamalau 
EkoizlErEn osagaiak
Hanburgesak eta eguneko platerak es-
kaintzen dituzte Mutturfineko kideek 
astean zehar mugitzen diren herrietan, 
eta erabiltzen duten produktu guztia 
Ipar Euskal Herrikoa izan dadin saiatzen 
dira: Donapaleuko La Ferme Elizaldia 
etxeko eta Mauleko Axuria kooperati-
bako haragiak, Irisarriko ogia eta baraz-
ki ekologikoak, Donazaharreko gasna… 
“Alimaleko aukera daukagu hemen”, dio 
Marrimpoeyk. Erabiltzen dituzten pro-
duktuen zerrenda eskuragarri dute web-
gunean; guztira, inguruko 14 ekoizleri 
hartzen dizkiete osagaiak. Eta produktu 
horietako asko jasotzera, gainera, zuze-
nean pasatzen dira Mutturfineko kideak. 
 Gertutik bizi izan du ekoizpenaren 
alderdia proiektuaren sortzaileak: “La 
Ferme Elizaldian aritu nintzen lanean, 
bertako txerriak ekoizten dituen enpre-

san”. Sukaldean aritu zen zenbait urtez, 
eta han hasi zen sumatzen jendeari asko 
interesatzen zitzaiola haragia eta beste 
produktuak nondik zetozen jakitea. “Ba-
dago horrekiko ardura, asko galdetzen 
didate orain ere ea nola moldatzen nai-
zen bertako ekoizleekin lan egiteko”. 

barrualdEko hErri txikiEi 
bizia EmatEn
Bertan ekoiztutakoa bertan kontsumitzea 
ahalbidetzen du Mutturfin food truck-ak. 
Izan ere, beraien plateretarako osagaiak 
datozen zenbait herritatik pasatzen da as-
tero: asteartetan Donamartiritik eta Izturi-
tzetik, asteazkenetan Irisarritik eta Heleta-
tik, ostegunetan Ortzaizetik eta ostiraletan 
Hazparnetik. “Donamartirikoa naiz ni, eta 

hasieratik nuen hemengo herriei eta jen-
deari zerbait eskaintzeko gogoa, barneal-
derako proiekturen bat egitekoa”. 
 Lapurdiko kostaldean eta hirietan zer-
bitzu eta eskaintza askoz handiagoa da-
goela ikusita, barnealdean zerbait sor-
tzeko mugitzea zegokiola pentsatu zuen 
Marrimpoeyk. Ideia horretatik sortu zen 
Mutturfin, eta buruan zuen proiekturako 
food truck-aren forma zen egokiena. “As-
teartetik ostiralera furgonetarekin aritzen 
gara, eta asteburuetan, berriz, jendearen 
etxeetan pintxo bidezko otorduak edo afa-
ri klasikoak prestatzen ditugu”. Jendearen 
beharretara egokitzen dira Mutturfineko 
bi lankideak. Momentuz, urte eta erdiko 
ibilbidean izan duten erantzunarekin oso 
pozik dago sukaldaria. 

abenduak 20, 2020WWW.BIZIBARATZEA.EUS

 37

garaZi Zabaleta
@tirikitrAnn

MutturFin

janaria tokiko ProduktuEkin 
PrEstatzEn duEn kamioia



abenduak 20, 2020

38 І kultura

Nahi nuke diskoa entzutearekin 
inarrosaldia biltzea entzuleak”

Planeten lerroa bigarren bakarkako diskoa atera berri du 
Paco Etxebers baxenabartarrak. Entzun bezain laster hitzordua 

jarri dugu, azken sorkuntza honetaz eta orokorkiago kantari 
eta musikari gisa duen ibilbide luzeaz solastatzeko. inondik ere 

xerkatzen ez duen aipamentxoa merezi duelako sare sozialetatik 
eta komunikabideetatik urrun hobeki bizi den artista honek.

  JeNoFa berhokoirigoiN

Bakarkako bigarren diskoa atera 
berri duzu. Garai berezi honetan 
sorturiko kantuak dira?
Bada denetarik. Euskaraz diren kantuak 
berriak dira, joan den urtekoak. Ingele-
sezkoak aldiz zaharrak dira, hamar ha-
mabost urte dituzte, orain arte maketa 
moduan nituen, jogurtak ziren, hau da, 
hitzik gabekoak, eta joan den urtean az-
ken ukituak eman nizkien. 

Zer dela eta argitaratu dizutu orain 
duela hamabost urteko kantuak?
Hauen gisara baditut beste anitz esku 
artean eta badakit noizbait erakutsiko 
ditudala. Lehen diskoarentzat egindako 
maketan banituen 60 kantu. Kondatu ge-
nituen eta baziren 60! Hauetarik hamar 
hautatu genituen diskoan grabatzeko. 
Oraindik anitz gelditzen dira, oraindik 
zirriborro.

Disko gehiago etorriko direnaren 
esperantza atxiki dezakegu beraz.
Bada pasta, behintzat [irriz].

Planeten lerroa izena jarri diozu 
diskoari. Diskoan den kantu 
baten izenburua ere bada, piano 
konposizioa dena, hitzik gabekoa. 
Nola burutu da hautaketa?
Lehenik diskoari eman nion izena. Pla-
neten lerroa…. planeten lerrokatzea 
erran nahi nuen; gauzak berriz koka-
tzen direnaren sentsazio hori banuen. 
Hori duela urte bat zen, diskoa lantzen 
hasten nintzenean, eta justu ondotik 
entzun nuen arras gutxitan gertatzen 
den planeten lerrokatzea gertatuko 
zela 2020an. Kasualitate horrek are 
gehiago kokatu ninduen gogo horretan. 
Maiana Irigoyeni galdetu nion piano 
aire bat idaztea eta jotzea. Egin zidan 
eta ez zuen titulurik. Kantuen nahas-
keta denboran, kantu hau entzutean, 
berriz ere planeten lerrokatzea irudi-
katzen nuen: mugimenduak eta nahas-
menduak ikusten nituen, eta ondotik 
datorren tenpestaren gelditzea. Pro-
posatu nion aire hori Planeten lerroa 
deitzea eta onartu zuen.

ederra da doinua.
Bai. Pausoz-pauso doa, mugimenduak 
badira... zartatzen da eta bukaeran bada 
arintze bat. 

Justuki mugimendua aipatzen 
duzula, biziki presente da 
mugimenduaren ideia hitzetan ere. 
besteak beste, azken kantuan, ready 
to go edo “joateko prest naiz” argiki 
errepikatzen duzunean.
Ez nuen horrela analizatu, baina orain 
hori diozula, bai egia da. Bigarren kan-
tuak “joan giten” dio, The trip kantua 
ere bidai bat da, azken kantua aipatu 
duzu…

Ohartu gabe egin da.
Bai ohartu gabe. Egia badela lotura hori 
kantuen artean. Ready to go-n ez dut nik 
kontatzen joatearena, ni naiz istorio ho-
rren aktorea edo kontalaria, ez naiz bai-
tezpada pertsonaia... Baina bai, pertso-
nak argiki dio prest dela joateko. Nora 
joateko haatik ez dakit…

paco etxeberS BAkArLArIA
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Kantuetan barnekoa ateratzen duzu, 
anitz dira lehen pertsonan idatzitako 
kantuak.
Prozesuaren bukaeran ohartu naiz, es-
tudioan nahasketa egiterakoan, eta egia 
erran, horrek nardatu nau. Aldi berean, 
ez naiz hobendun sentitzen, pertsonaia 
bat delako mintzo. Ni kontalaria naiz eta 
horrek nonbait lasaitzen nau… Baina 
bai, badu horren antza: norberaz min-
tzatzeko beharrarena, eta astuna edo 
trabagarria egin zait. Justuki, kasu egin 
dut Soldier Kapo kantuarekin, jogurtez 
lehen pertsonan zen eta idatzi dugularik 
hirugarrenean jarri dugu.

Zuretik ari zinela pentsatuz, galdetu 
nahi nizun barnekoa zuzenekoetan 
ezezagunei plazaratzea ez ote 
zitzaizun zaila… Baina agian 
galderak ez du balio.
Disko honetako kantu bakar batean egi-
ten dut neure “ni” hori: Mikel Laboaren 
Lore sortu orduko. Terapia bat da nire-
tzat, zerbait aitortzearen urratsa, non-

bait. Lehen diskoko Haizegoaren oihua 
gauza bera da, ene kantua da, ni naiz. 
Baina besteetan “ni” hori ez naiz ni. 

hitzik gabeko kantuak ere 
badira diskoan. Zer gordetzen da 
hitzik gabekoak eta hitzezkoak 
tartekatzeko hautu horren gibelean?
Ingelesezko kantuen gisara, baditut pila 
bat erreserban eta aldi guztiz bat edo 
bi sartzen ditut. Bestalde, Mikel Laboaz 
inspiratzen naiz, bere diskoetan baziren 
Lekeitio deitzen zituen kantuak eta aldi 
oro inprobisazioak ziren. Gauza bera 
egin dut, Doinua izena jarriz. Paco eta 
Marieder taldearekin plazaratu diskoan 
ere bagenituen.

laboazale handia zara eta sendi da 
zure ibilbidean. aipatu duzu Lore 
sortu orduko kantua, aspaldian 
kontzertuetan berriz hartzen duzuna 
eta Paco eta Marieder-ren diskoan 
ere badena. Zergatik kantu hau?
Hitzengatik. Jean Baptiste Elizanburu 

Harlouchirenak dira hitzak. Lehen al-
dikoz Laboaren diskoan hitz hauek en-
tzun nituelarik haluzinatu nuen, kantu 
horretan erabat erraten zuen erran nahi 
nuena: justu hogei urte nituen eta gauza 
bera sentitzen nuen. Ene begietatik pun-
ta-puntako testua da, eta horregatik aldi 
guztiz berriz erabiltzen dut. Aldi hone-
tan airea aldatu diot, ene aire berri bat 
eman diot, baina kontu honetan horrek 
ez du inportantziarik, hor hitzek dute 
guztia. 

testuaren aldetik zure lehen diskoan 
den Oihartzuna kantuaren eitea du, 
ezta?
Oihartzuna kantua ez dut nik idatzi, Elo-
rri Lamberten hitzak dira, beraz ni naiz 
mezularia. Kantua ez dudanez nik idatzi 
komentatu dezaket: iduritzen zait ero-
menetik baduela Oihartzuna-k, suizidio 
historio bat da ere, baina Lore sortu or-
duko baino bortitzagoa dela iduritzen 
zait. Lore sortu orduko garbia da, suizi-
datu nahi duela erraten du, ordua due-
la baina aldi berean lasai da. Erraiten 
dituen gauzak nik arras modu berean 
pentsatzen nituen hogei urterekin.

hitzak hor dira baina zure moldaketa 
eman diozu doinuari. hor ere 
zartatzen da, metalerantz tiratzen du 
azkarki. 
Bai, metal giroa edo orkestra sinfonikoa 
irudikatzen nuen nik ere. Hastapeneko 
xedea zen, baina teknikoki ez zen posi-
ble izan eta horrela utzi behar ukan nuen 
gitarra eta ahotsarekin bakarrik, baina 
frustrazio handiarekin. Ez ditut atzeman 
musikalariak, batzuei eskatu diet baina 
inor ez zen libre. Denbora pasa da, lehen 
konfinamendua ere hortik pasa da eta 
antolaketagatik ez da egin. Nik ez da-
kit orkestra batentzat idazten, eta bada 
ere sos kontua, nik ezin dut orkestra bat 
pagatu, beraz laguntzaile moduan egin 
beharko zen eta ez da gertatu. Nahi nuen 
baina ez dut lortu. 
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Metalzale ere bazara.
Maite ditut estilo anitz baina egia da me-
tala dela gehienik ezagutzen dudana. 
Horretarako hemen bizi naiz.

Suhuskunen. Irakurleak ez baldin 
badaki, metalaren hiriburu gisa 
izendaturik duzuen herria, buru 
Beltz Fest festibala duzuelarik urteko 
hitzordua.
Hori da [irriz]. Baina, Laboaren giroa 
eta metalarena lotuak dira, sentsazioak 
berdinak dira, eta metala eta orkestra 
sinfonikoarekin gauza bera. Metalean 
badira espezialitate anitz, baina tripeta-
tik ateratzen den guzti horri dagokionez, 
Laboak egiten duena berdina da.

Zein da euskal herriko metal 
taldeetan zure kuttuna?
Anestesia… Buf, tripetatik ateratzen da, 
biziki sanoa, garbia eta egiatia da.

Ingelesezko kantuak ere badira 
diskoan. Nola ateratzen zaizu 
ingelesa?
Jogurtez ateratzen zait hastapenean. 
Ateratzen da bakarrik, ez dut kalkula-
tzen. Ondotik kantuak idazten ditut edo 
ditugu lagunekin, jogurt hori entzunez 
egiazko esaldiak eta hitzak ateratzen 
dira. Ez dakit nola esplikatu. 

Ingelesarena ez da hautu bat?
Ez, ez zait bururatzen “kantu hori egi-
nen dut ingelesez edo euskaraz”. Ate-
ratzen da gitarran riff batzuk ateratzen 
diren bezala, inprobisazio batzuk dira 
eta momentu baten buruan inprobisa-
zioa kantu bihurtzen da, baieztatzen da. 
Hitzekin berdina da. Jogurtak erran 
nahi du hitzek iduri dutela in-
gelesez edo euskaraz dire-
la, baina errealitatean ez 
dute deus erran nahi. 
Silaba batzuk dira, soi-
nu batzuk. Euskaraz 
ere gauza bera egiten 
dut. Ez naiz bakarra, 
anitzek egiten dute 
horrela.

Baina jogurtaren 
gibelean bada mezu 
bat jada? ala jogurtak du 
mezua ondorioztatzen?
Irringarria da zeren nik ezin dut espli-
katu eta besteei ere galdetzen badiezu 
anitzetan ezin dute esplikatu. Gitarra-
rekin ala pianoarekin gertatzen denean 
ulertu daiteke. Hitzentzat gauza bera 
da, musika tresna bat bezala da, zentzua 
baino lehen ateratzen dira ozentasunak, 
melodiak. Thierry lagunak laguntzen 
nau ingelesezko kantuak idazteko or-

duan, eta aldi oro erraten diot esku ar-
tean dudan ingelesko kantuarentzako ez 
dudala hitzik, jogurta dudala bakarrik… 
Erantzuten dit ezetz, dena badudala eta 
hasteko kantatzen. Hasten naiz eta arra-
zoi, kasik osatua zen, hor ziren hitzak, 
bizpahiru salbu eta horiek moldatzen 

ditugu. Baina ez dut aitzinetik fin-
katzen zer aipatu nahi dudan, 

zein hizkuntzatan idatzi-
ko dudan. Sonoritateak 

dira ateratzen lehenik, 
baina beharbada zen-
tzua lotua da sonori-
tateei? Aldiz, disko 
honetan badira bi 
kantu non ez ditu-

dan nik idatzi hitzak, 
Larrain Joko Aguxtin 

Alkhatek idatzia da eta 
Kuskua Amaiur Epherrek. 

Bi kantu horientzat nik eman 
nien gaia; aipatu nahia banuen 

baina ez dudanez ontsa idazten, galdetu 
nien haiei. 

Ingelesez kantatzen duten bertako 
talde batzuei antzematen diet fama 
gosea, euskaldunon publiko ttipia 
baino gehiago hunkitzeko gosea. 
Zurekin ez dut hori sendi. Zein da 
bilatzen duzun publikoa?

Mikel Laboaren 
giroa eta metalarena 
lotuak dira, sentsazio 
berak dira, tripetatik 
ateratzen dira biak”
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Erantzunak bi alde ditu: diskoarena eta 
zuzenekoarena. Diskoari dagokionez, 
jendeei erakusteko argitaratzen dut eta 
espero dudana da sentsazio batzuk sor-
tzea; entzulea hunki nahi dut. Ni hunkia 
izan naiz Laboa, Unama edo Saioarekin 
eta sekulako inarrosaldiak bildu ditut. 
Nahi nuke diskoa entzutearekin entzu-
leak inarrosaldia biltzea. Nor diren? Ez 
dakit, eta ez zait inporta; berdin du ez 
badira anitz, bi ala bost badira aski zait. 
Anitz badira hobe, baina ez dut hori bi-
latzen, nahiago dut jende gutiago hunki 
baina azkarki hunki.

horri lotua legoke sare sozialetan ez 
egotearena. 
Entzule gisa ere ez dut hori 
guztia baliatzen. Nik badi-
tut hogei bat disko edo 
kasete, beti berdinak 
dira, ez dut egunero 
musika berria eza-
gutzen. Prozesua bi-
ziki motela dut, idu-
ritzen zaidalako ez 
dela kantitatera jo 
behar. Baina bai, ba-
dira interneten milaka 
artista... Biziki ongi, bai-
na ez dut denbora ukanen 
guztiak ezagutzeko! Nahiago 
dut entzun hamaika aldiz Laboaren 
diskoa ontsa ezagutu arte, ez eta egun 
bakarrean alde guztietatik etorritako 
hamaika kantu. Joankorra ez dut maite 
–ez dut maite kantitatea, ezta joanko-
rra ere–. Horregatik ez ditut baliatzen 
bitarteko horiek. Espero dut nik egiten 
dudan diskoa joankorra ez izatea. Biziki 
guti saltzen ditut, baina espero dut eros-
ten duenak hogei urteren buruan berriz 
entzunen duela. Ez dut buzz-a bilatzen, 
ez dut joko hori nahi, ez naiz horretan. 
Hor elkarrizketatzen nauzu, baina ez dut 
bilatu. Gainera, nahi banu ere ez nekike 
egiten, komunikazioan oso txarra naiz 
eta ez nau batere interesatzen. Energia 
osoa eman dut gitarra ongi akordatze-
ko, ez sobera gaizki kantatzeko, mikroa 
ongi kokatzeko, hitzak hautatzeko… eta 
hortik landa ez dut batere energiarik ko-
munikazioa egiteko. 

Diskoa interneten entzungai dugu 
hala ere, tartean badok-en.
Bai. Duela urte bat, disko horri lotu nin-
tzean ez nuen hori nahi, baina ohartu 
nintzen diskoaren formatua gutik due-
la baliatzen. Beraz diskoak atera ditut, 
oso guti, eta interneten eman dut. Nahi 

dut jendeek entzutea ene diskoa eta ho-
rretarako badakit disko dendan baino 
gehiago interneten bilatuko dutela. Nahi 
badut jendea hunki interneten egon 
behar naiz, errebeldearena puntara arte 
egiten banu diskoa ez litzateke biziko. 
Ez naiz bakarrik planeta honetan, beraz 
jendeak hori nahi badu horrela emanen 
diot.

Eta zuzenekoari dagokionez, 
kontzertuak badituzu 
programaturik?
Xerkatzen ditut… pixka bat. Ez dut kon-
tzertu anitz egin nahi, urtean bizpahiru 
kontzertu aski zaizkit. Haatik baldintza 
onak hautatzen ditut. Zein diren? Edo 

norbaiten etxean, edo eliza ba-
tean. Badira baldintza ba-

tzuk ez direnak egokiak 
enetako, besta batera-

ko animaziorik ez dut 
eginen. Horretarako 
ez dut data anitz, eta 
ez dudanez komu-
nikazio lanik egiten 
ez ditut atzematen! 

Jendeek ez zaituzte 
haien baitarik deituko, 

ez pentsa! Baina bai, nahi 
nituzke kontzertuak. Frus-

tragarria da zeren data bat du-
zunean urteko misioa da, iragaiten 

da eta bukatu da... eta nahiko zenuke 
ondoko asteburuan beste bat! [irriz]

Kontzertuak gozatzen dituzu?
Bai! Kristoren izua dut, harrigarria da, 
geroz eta gehiago gainera! Beharbada 
astero baldin badituzu kontzertuak hori 
ere pasatzen da? [irriz]

euskaldun berria zara. Gurasoek ez 
zizuten euskara pasa?
Ez nekien hitz bat euskaraz eta hama-
zazpi urterekin ikasi nuen. Aita garaz-
tarra dut ama biarnesa, baina ez dakit... 
ez dugu ikasi. Eskola pribatuan nintzen 
Donibane Garazin, ez nintzen batere 
ikastolen mundukoa, Herri Urrats eta 
hori guztia hamalau urteak arte ez nuen 
ezagutzen. Hamabi eta hamalau urte ar-
tean erabaki nuen euskalduna izan nahi 
nuela. Ez dakit nolaz baina hori horrela 
da. “Zer da hori ‘euskalduna’? Nahi dut 
hori izan!”, horra nola pasa zen! Euskal-
duna izateko hartu nuen euskara ikaste-
ko erabakia.

euskaraz idazten eta kantatzen duzu. 
Frantsesez sekula?

Ez, ez dut maite. Maite ditut kantari fran-
tses batzuk, adibidez Bashung, baina nik 
ezin dut frantsesez kantatu, biziki traba-
garri zait. 

Gerora begira, bakarrik segitzeko 
gogoz zaude?
Nahi nuke hardcore talde batean jo edo 
kantatu, baina ez nuke engaiatu nahi ez 
bada seriosa eta horregatik ez dut orain-
dik deus. Egiten balitz nahi nuke biziki 
biziki bortitza izatea: bortitza izan behar 
bada biziki bortitza izan dadila. Ametsa 
da, ez da konkretua. Baina Paco izenare-
kin bakarrik segitzearena, hori bai. Nahi 
nituzke kontzertu batzuk egin eta badi-
tut hirugarren disko batentzako ideiak. 
Izanen da. 

Kultura ez omen da funtsezkoa, hala 
diote agintariek eta kasik urtebete 
daramagu kontzerturik gabe. 
Hori pitokeria da. Haiek diote zer den 
funtsezkoa eta zer den osasuntsua… bai-
na nik baino hobeki inork ez daki zer 
den niretzat osasuntsua. Ez ditut hitzez 
hitz entzuten, kontzertu bat ala liburu 
bat behar baldin badut ez didate haiek 
erranen zer den niretzat funtsezkoa. 
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Ez dut aitzinetik 
erabakitzen zer 

aipatuko dudan eta 
zein hizkuntzetan; 
sonoritateak dira 
ateratzen lehenik”
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Mabi Revuelta artistak (Bil-
bo, 1967), partida histori-
ko horretan gertatutakoa 
hartu du abiapuntu bere 

lan berria aurkezteko Akromatikoa. 
Partida hilezkorra erakusketan. Xa-
kea, hainbat arau eta mugimendu-
tan multzokatzen den jokoa, oraingo 
honetan bere lana egituratu eta aur-
kezteko ardatz nagusi bilakatu du, 
xakearen sistema binarioa eta akro-
matikoa birpentsatuz. Artista bilbo-
tarraren ibilbide oparoa aurkeztea 
du helburu Bilboko Azkuna Zentroan 
aurkituko dugun erakusketak. Ia 30 
urteko bidea, zeinean diziplina ugari 
uztartu eta elkar gurutzatu dituen: 
pelikulak, koreografiak, jantziak, 
apunteak, argazkiak eta eskulturak, 
guztiak batzen dira Susana Blas his-
torialari eta komisarioak finki ehun-
du duen erakusketa biziki adimentsu 
honetan. 

Jokoa izan da Mabi Revueltak sa-
rritan landu duen gaia, bere corpus 
artistikoa ildo honetatik garatu du. 
Oraingo honetan, xakearen uniber-
tsoan murgildu da, dela metafora so-
zial gisa, dela hizkuntzari buruzko 
hausnarketarako espazio gisa, dela 
gerra-joko gisa, edota konbentzioa 
eta araua zalantzan jartzeko aitzakia 
gisa. Xake-taula hartu eta pieza guz-
tiak astintzen dituela esan dezakegu. 

Has gaitezen partidarekin.

“Jokoaren irekiera: Irekierak 
partidako lehen jokaldiak 
hartzen ditu. Hasierako 
posiziotik abiatuta, bando 
bakoitzak bere piezak gidatzeko 
dituen aukerak aztertzen ditu”
Natura hila perla beltzekin instala-
zioak ongietorria ematen digu era-
kusketara. Aretoaren sarreran koka-
tuta, 2002. urtean egindako lanaren 
birbisita da. Laka beltz distiratsuz 
estalitako ehunka objektu aurkituko 
ditugu bertan –frutak, barazkiak, for-
ma geometrikoak eta etxeko tresnak, 
besteak beste–, oholtza handi baten 
gainean. Garai bateko bodegoiak go-
gora ekartzen dituen tamaina handi-
ko obra da. 

“Joko erdia. Une horretan, 
bi bandoak, beren piezak 
jada garatu dituztenak, 
gatazka-maila gorenean 
sartzen dira” 
Interesgarria eta laudagarria da nola 
ebatzi den aretoaren diseinu espa-
ziala erakusketa honetan. Adibidez, 
aretora sarbidea ematen duen horma 
zurian lau karratu zulatu dira eta ber-
tan dotore jantzitako hiru maniki ko-
katu dituzte. Primeran funtzionatzen  JoNe alaitZ uriarte

1851. londresko kafetegi ilun eta 
ketsu bat. adolf anderssen eta 
lionel Kieseritzky xake-jokalari 
trebatuak aurrez-aurre daude. 
Horien erdian xake-taula dago eta 
32 piezak dagozkien laukitxoetan. 
Partida hasi eta azkar doa forma 
hartzen, abiadura bizian garatzen 
da lehia, mugimendu ederrez 
egindako koreografia sortu da. 23 
mugimendutan jokoa erabakita 
dago. Partida hilezkorra izenez 
pasa da historiara anderssen eta 
Kieseritzkyren arteko lehia mitiko 
hura, inoiz jokatu den xake-partida 
ederrena izategatik ezagutzen 
dena. Eskola erromantikoaren 
erakusle, jokaldi ezinezkoak eta 
eraso harrigarriak egiteagatik 
bilakatu da ospetsu partida hura. 

Fin de partie 
edo jokoaren amaiera

MAbI ReVueLTAReN LAN beRRIA 
AzkuNA zeNTRoAN
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duen keinua da. Lehen espazio honetan, 
Revueltak bere azken proiektua aurkez-
tu du, Akromatikoa, partida hilezkorre-
tik abiatutako unibertso propio eta opa-
roa. 64 laukitxoz osatutako xake-taula 
dirdaitsua aurkituko dugu espazioaren 
erdian; bertan, zutik eta giza-tamainan, 
bando bateko dama eta erregea daude; 
beste bandoko laukitxoetan, erregea eta 
gaztelua besterik ez. Pieza hauek, baina, 
kolore biziz estalitako arropak darama-
tzate soinean, Ibai Labegaren sinadu-
ra dutenak. Ohikoa den zuri-beltzetik 
aldenduz, kromatismo bizia erakusten 
duten xake pieza partikularrak dira eta 
eskuz egindako prototipo txikiago ba-
tzuen bitartez ere ikus ditzakegu. 

Nabari da artistak urteak darama-
tzala gai honetan lanean. Xake-taularen 
albo batera hainbat eta hainbat apun-
te aurkituko ditugu; horietan, garai ez-
berdinetan xakearen gainean egindako 
hausnarketak, elkarrizketak eta irudiak 
jaso ditu Revueltak, zinea, artea, filoso-
fia eta literaturako hainbat adierazpen 
ikuslegoarekin konpartitzeko asmoare-
kin. Aipu eta bitxikeria interesgarriak 
aurki daitezke hemen, Nabokoven Lo-
lita-tik hasita Blade Runner-en zenbait 
pasarteraino.

Hurrengo sarbidetik igaro eta dia-
gonalean espazioa bitan mozten duen 
pantaila erraldoia aurkituko dugu. Ber-
tan, Revueltak zuzendutako bi pelikula 
daude ikusgai, biak sinkronizatuak, irau-
pen berekoak eta Mursegoren eta Itziar 
Madariagaren soinu bandak dituztenak. 
Alde batean, aurreko gelan ikusi ditugun 
xake-piezak haragiztatzen dituzten dan-
tzarien koreografia neurtua dago ikus-
gai. Pauso koreografiatu eta dotoreen 
bitartez taulan barrena hainbat mugi-
mendu markatzen dituzten piezak dira, 
partida hilezkor hartan eman ziren mu-
gimenduak imitatzen dituztenak. 

Bigarren filmak, Marcel Duchamp ar-
tista berpiztu du eta xake partida bera 
jokatzen ikusten dugu, bere burua-
ren aurka lehian. Jakina da abangoar-
dietako artista hark xakearekiko izan 
zuen zaletasuna, 1923. urterako esan 
baitzuen artea utziko zuela xakera de-
dikatu ahal izateko, hura artea baino 
ariketa intelektualagotzat jotzen zuela-
ko. Frantziako Xake Federazioak Xake 
Maisu titulua eman zion 1933an eta V. 
Xake Olinpiadarako Frantziako taldeko 
kide ere hautatu zuten. Urtebete lehe-
nago, L’opposition et les cases conjuguées 

sont réconciliées eskuliburua idatzi zuen 
partiden amaierak aintzakotzat hartuta. 
Duchampen itzala presente dago joko 
erdi honetan. 

“Partida amaiera. Pieza gutxi 
ditu. Abiapuntuko beste fase bat 
da, eta teknika funtsezkoa da” 
Partida amaieran, Revueltaren ekoizpen 
artistikoan atzera-begirakoa egiteko au-
kera ematen zaigu Denbora-lerroaren 
bitartez. Bertan, berriz ere, 2016. urtean 
Gure Artea saria jaso zuen artistak urte 
hauetan guztietan egindako lan mardula 
berresten da. Lan horietako batzuk ikus-

gai egon ziren Artiumen 2015. urtean 
izan zuen erakusketan. Gustatu zait ga-
rai eta diziplina ugaritako lanak sailka-
tzeko jarraitu duten sistema. Berriz ere, 
xakearen metaforan murgilduz, jolaste-
ko dauden lau moduak edo aroak hartu 
dituzte kontutan: erromantikoa, zien-
tifikoa, hipermodernoa eta dinamikoa. 
Keinu azkar honen bitartez, artistaren 
diskurtsoaren eraikuntza agerian utzi 
dute eta artistaren sortze-prozesuak 
lotu dituzte xakearen historiaren aro ez-
berdinekin, joskuntza lan eder batean. 

Kuriotsitatea duenarentzat, 1851 
partida hura Adolf Anderssenek irabazi 
zuen. 
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 liburua

Nik kantatu eta dantza egiten du 
mendiak eleberria iaz kaleratu 
zen katalanez. Lan honekin Irene 

Solàk, idazle izateaz gain artista plas-
tikoa denak, lau sari irabazi ditu orain 
arte. Azkena Europar Batasunaren lite-
ratura saria izan da eta horri esker Joxan 
Elosegik itzuli eta Alberdaniak argitara-
tu du aurten.

Solàk elkarrizketa batean esan du 
ederto pasa zuela liburu hau idazten, 
jolasa eta esperimentazioa izan dela be-
rarentzat ariketa literario hau. Eta hortik 
dator liburu honek duen alderik erakar-
garriena. Ohituta gaude ahots narra-
tzaileen bidez munduak eta pertsonak 
ikuspegi desberdinetatik ikusten. Baina 
oraingoan ikuspegiak askoz ugariagoak 
dira, eleberri korala izateaz gain, ez di-

relako pertsonak narratzen duten ba-
karrak. Espirituak, animaliak eta natura 
ere izango direlako kapituluetan barna 
irakurlea gidatuko dutenak. Bestelako 
ikuspegiak, bestelako hizkerak, beste-
lako iruditeriak izango ditugu orriotan.  

Mendialdeko bizitza(k) d(ir)a liburu 
honetako protagonista, Pirinio katalane-
ko historia eta mitologia zehazki. Horre-
tarako bertako gertaera historikoak, ipui-
nak eta kondairak harilkatu ditu idazleak 
eta eleberria hala osatu. Bertan bizi eta 
hil diren hainbat belaunalditako pertso-
naiak agertzen eta desagertzen zaizkigu. 
Batzuk menditik herrira edo hirira joan 
dira, besteek alderantzizko bidea egin 
dute. Bizimodu tradizionala eta “alterna-
tiboa” dutenak auzokide dira, mendiko 
izaki mitologiko, bizitza eta heriotzaren 

arteko mamu, basoko animalia eta lan-
dareekin batera. Mendikatea bera ere 
pertsonaietako bat da eta bere ahotsa 
entzungo dugu eleberriaren erdigunean. 

Beste begi batzuekin naturari begi-
ratzeko eta naturan kokatzeko saiakera 
honen harira, burura etorri zaigu Lati-
noamerikako feminismo komunitarioa-
ren diskurtsoa. Haien hitzetan, gorpu-
tza eta lurra bat dira eta bien defentsan 
dihardute. Liburu honetan lotura hori 
ikus daiteke, zentzumenak esnatzen dira 
eta gorputzean aztarnak geratzen dira 
bertako biztanleak mendian gora edo 
basoan barna ibiltzen direnean. Aberas-
tasun eta irudimen ariketa honek ordea 
irakurle aktiboa eskatzen du, hitzei ja-
rraitu eta loturak egingo dizkiena. Prest 
zaude? 

Mendiarekin jolas-solasean

  amaia alvareZ uria

niK Kantatu eta 
dantza egiten du  
mendiaK
egilea: irene solà
itzultzailea: Joxan elosegi
albErdania, 2020
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 musika

Azken garai luzean bizitza tristea 
tokatu zaigu, edonor amorratzeko 
modukoa; hainbeste, ezen irudi-

katu nahi ez genuen europar kutsuko 
etorkizun antisozial, etxetik-lanera-la-
netik-etxera, lagun, garito eta rock-and
-rollik gabekoa bertan baitaukagu. Eta 
ez dakigu buelta noiz eman ahal izango 
diogun. Bada, halako testuinguruan, es-
karmentu dezente eta izen onik ez duten 
Arabako bost musikarik izan ginena lur-
petik berriro ateratzeko asmoz hondea-
makina martxan jarri dute eta bazterrak 
nahasteko asmo sutsua daukate. Izan 
ere, ez daukate ezer galtzeko!

Gatillazo eta La Polla taldeetan luza-
roan aritutako Txiki kantak idazten hasi 
zen eta Gatillazo, Rockaina eta Salvate Si 

Puedes-eko partaide eta lagun Angelillo 
idazteari batu zitzaion gero. Handik gu-
txira heldu ziren Buton (Gatillazo, Al Ka-
rajo), Mikel (Childrain, Vicepresidentes) 
eta Pela (Obligas, Sumision City Blues, 
Marky Ramone…), bakoitza bere etxe-
koa, baina egoeraz nazkatuta beren alea 
jarri eta emaitza aberasteko gogoz.

Txikiren kantek Arabako lautadako 
punk-rock etiketadun oinarria dute –
ezin du hori ezkutatu–, baina kantei ña-
bardura askoz gehiago batzen zaizkie, 
tartean hard-rocka eta rock urbanoa, 
kaletarra deitzen zaiona. Boskoteak lor-
tu du soinu borobila. 

Hala, Arabako lautadako eta 1977ko 
punkaren riff itsaskorrak batez ere 
Mala música eta Ceniza piezatan agertu 

arren, badira bestelakoak ere: hauspo-
tu eta punk-rock oldarkorragoa egiten 
dute Kimika, La fábrica de gas eta Ani-
malesen gisako kantetan. Ukitu kale-
tarra nagusitzen da gainontzeko kan-
tetan. Hitzetan erabat gordinak dira 
Futuro eta Viejas mentiras de viernes, 
Perder el vicio-k 80ko hamarkadako 
arrasto handia dauka, Contra el suelo 
balada bat da, La reina de la fiesta se 
hace esperar su garrak dituen hard-roc-
kean biderkatzen da, La excavadorak 
keinu berezia egiten die rock-and-roll 
garitoetan batzen ziren langileei, eta 
azkenik, Tiempos diferentes hainbat be-
launaldi batzen dituen hit-a da.

Diskoa urtarrilaren bukaeran izango 
da eskuragarri. 

Izan ginena lurpetik atera

  iker baraNDiaraN

la excavadora
la excavadora
MauKa MusiKaGintza
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Biopic baterako proposamena egi-
na du Gorka Bereziartuak, Urre-
txuko bardoaren “rockstar” bizi-
tza kontatu asmoz bere jaiotzaren 

200. urteurren honetan. Morgancrea 
konpainiak, bere musika berrasmatzeko 
lana egin du, zortzi pieza batuz aban-
goardia eta tradizioaren hari finean.

Alberto Lizarralderen gidaritzapean 
dream team ederra elkartu da. Pianoa, 
ganba biola, ahotsa: Sorkunde Idigoras. 
Gitarra, biolina, mandolina, koruak: Ar-
kaitz Miner. Saxo baritonoa eta sopra-
noa: Josetxo Silguero. Nyckelharp, bio-
lina, koruak: Xabi Zeberio. Abeslariak: 
Beñat Axiary eta Lide Hernando. Dantza: 
Amaia Elizaran.

Saioa Elizaran dantzariak irekiko du 
–baita itxi ere–musikarien konpainiaz. 
San Telmoko bobeda  bezain dotoreak 
diren arkuak eskaini dizkigu, mugimen-
du pausatuak eta espasmoak nahas-
tuz. Musikaren erritmoan hazten da, 
zuhaitzaren igoera irudikatzera iritsiz. 
Gernikako Arbola ikus daiteke atzeko 
planoan, baina zuhaitzetik harago Eliza-

ranek eskuak zabalago eskaini dizkigu, 
dotoreziaz borobilduz.

Anbientalagoak diren musiketatik 
lehen bertsiora igaro da banda osoa, 
Gora Euskera! zortziko zoragarrian es-
kainiz. Mundu osotik beat modernoak 
inportatzen ari garen honetan, gurean 
urte luzeko tradizioa duen erritmo dan-
tzagarri eta frenetiko bat eskaini dute.

Dagoeneko badakigu ez gatozela Ipa-
rragirreri gorazarre egiteko ekitaldi soil 
batera. Minerrek gitarra distortsiona-
tuekin egingo ditu atmosferak, Silgerok 
saxoarekin pianoren sokak mugituko 
ditu, Idigorasek biolarekin baxuak ate-
rako ditu eta Zeberiok ukitu tradiziona-
lagoa bermatuko du. Musikarien artean 
Silgeiroren melodiak gainontzekoen 
gainetik nabarmendu dira, indarrez eta 
edertasunez betez aretoa. Baina Silgei-
rok askatasun hori eduki zezan gainon-
tzeko hiruen oinarria ezinbestekoa izan 
da. Sotilak eta finak.

Ahotsetan Axiaryren inprobisazio ba-
sati eta neurtuek hunkituko gintuztela 
gauza jakina zen aldez aurretik. Euskal 

tradizioa eta abangoardiaren iparrorra-
tza dugu donapaleutarra, eta nahiz eta 
beharko lukeena baino onarpen txikia-
goa izan, maila soberan duela erakutsi 
da.

Bere ondoan musikarien artean gaz-
teena den Lide Hernandok paper zaila 
jokatu du erraldoien ondoan. Bere aho-
tsaren indarra ezagun zaigu Liher musi-
ka taldean, baina oso bestelakoa da esze-
na hau. Bada, ahoa bete hortz utzi gaitu, 
beti bezala. Axiary txiki uztera iritsi da 
Zibilek esan naute bezalako pieza hunki-
garrian. Saio bakoitza ezberdina izango 
da, baina hemen hobeto ezin da egin.

Hutsune bat jartzekotan ekitaldiari, 
formatua izan da. Batezbesteko adina 
hirurogei urteren bueltakoa izango da, 
proposamenaren berrikuntza estetiko 
eta musikalarekin ez oso koherentzian. 
Saio gehiago izango dira, eta agian beste 
publiko mota batengana errazago iri-
tsiko da horrela. Iragana etorkizunean 
proiektatzeko saiakera ederra baita. 
Oteizaren arraunlariak oroituz: atzera 
begira, aurrera egiteko. 

 Xalba ramireZ     morgaNCrea

Iparragirre Rework 
aurrera egiteko

iparraguirre 7  
noiz: azaroak 22. 
non: donostiako san telmo museoa.
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Arin, azkar
-----------
Pilotan 

jokatzeko 
tresna

*Izen 
artistikoa

-----------
Elkargune

Hitzez
Ez eme

-----------
Aukera

Presio-
unitate
-----------

Zein 
tokitan

Deiadarra, 
auhena
-----------
Noizetik 

..., noizean 
behin

Izutzera 
behartu
-----------

Etiopiako 
herritar
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-----------
Atzizki 

femeninoa

Beldurkor, 
beldurti
-----------
Diruzain

Gogoratu
-----------
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erromatar 
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Kasik
-----------
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telezen-

troak

Elikatu
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-----------
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egoera -----------
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-----------
Bizkaiko 
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Legez
-----------

Suari 
dariona

-----------

Oxigenoa
-----------
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-----------

Pozkor, 
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-----------
Iratze

Su, lama
-----------

Irrintzika 
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Ote-mota 
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-----------
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na adieraz-

teko
-----------

Azken letra

Giga
-----------

Musika nota 
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tziz)

  
          Frantzioa

-----------
Jokamolde

Zorraren 
ordaina

Fluorra
-----------

Samarioa

  
          

*Izena
-----------

Horrez gain

Lagundu
-----------
Anperea

Azpizun

Hitz gezidunak

5x5
zeHArretArA etA goitik beHerA, 

Hitz berA.

1. abar
2. dira, bizkaieraz

3. balio gutxiko diru zahar
4. Keinada
5. iztarte

Sudokua
bete itzAzu geLAxkAk 1etik 9rAko 

zenbAkiAk idAtziz, zutAbe, Lerro etA 3x3 
koAdro bAkoitzeAn errepikAtu gAbe.

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

ebaZpeNak

5X5:
 1. AdAki
2. direz
3. Ardit
4. keinA
5. iztAi

258743961
914856327
673219548
467138259
139625784
582974613
321587496
846392175
795461832

ZHAABAI

PALAHERNANDEZ

LOTSOROROITU

KUTXAZAINIAIA

UEKZOR

JANESPA

LEZFRUIZ

KEOALAI

GAROBGFR

IRRINTZILARIF

IDOIASOROTSI

GAINERASOLOMO

* Errenteriako musikaria 

Zakur
-----------

Azido sulfu-
rosoaren 

gatz

dAni bLAnco
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Igone Mariezkurrenarekin 
batera, emakumeen kontrako 
indarkeriak biltzeko egitasmoa 
duzu eskuartean. 
Hala da, bai. Igone kazetaria eta an-
tropologoa da, eta ni aldiz argaz-
kilaria. 2018. urtean gogoetatzen 
hasi ginen gaiaren inguruan, eta 
berehala, ilusio handiz ekin genion 
lanari. Urte hartan motxila hartu 
eta Palestinara joan ginen. Han bi 
aste pasa ostean, egitasmoari for-
ma ematen hasi ginen. Han ikusi, 
bizi eta bildutakoak lagundu gin-
tuen. 2019an Indian izan ginen. Eta 
aurten, pandemia lehertu aurretik, 
AEBetan egon ginen, Hego Dako-
tan, natiboekin. 
 Gatazka egoerak bizi dituzten 
emakumeen bizipenak biltzen di-
tugu, halakoetan ere emakumea 
izaten baita zapalduena eta az-
piratuena. Jakina da emakumeok 
jasaten ditugun zapalketa ugari 
ikusezinak direla, eta azaleratzen 
ez badira bere horretan jarraitu-
ko dutela mendez mende. Hedabi-
deetan albiste ugari ateratzen da, 

bereziki indarkeria fisikoa mutu-
rreraino eramaten den gertakarien 
ingurukoa. Guk ordea, agertzen ez 
den azpiko sarea ezagutarazi nahi 
dugu proiektuaren bitartez. Kultu-
ra askok, oraindik ere, justifikatu 
egiten dute emakumeen kontrako 
indarkeria. Indarkeria zuzena ba-
tzuetan, eta zeharkakoa besteetan. 

Nola lortzen duzu irudi batek 
islatzea emakume bat jasaten ari 
den zapalketa?
Kasu horretan, hagitz zaila da. Be-
reziki indarkeria mota ikusezinez 
mintzo garenean. Horregatik uz-
tartzen ditugu argazkia eta testua, 
dena ongi azaldua egon dadin. 
 Emakumetik emakumera konpli-
zitatea sortzen da. Hagitz polita da 
sortzen den magia. Hasiera batean 
aski izututa geunden. Izan ere, ema-
kumetik emakumera aritzen gara, 
baina lan honetan gu posizio pribi-
legiatu batetik ari gara, emakume 
zuri eta mendebaldar gisa. Hala ere, 
bada zerbait elkartzen gaituena, eta 
horrela lan egiten dugu.

Kolonbia, Kurdistan, Grezia, india… Munduko txoko 
anitz ezagutzeko aukera izan du irantzu Pastorrek (1985, 
lesaka), plazerragatik eta baita lanagatik ere. argazkilaria 
da. Mugarriak markatu dizkio bidaia bakoitzak. “inoiz 
ez zara berdin itzultzen”, esan digu usu elkarrizketak 
iraun bitartean. begiradak biltzea du gustukoen. 
Emakumeenganako indarkeriak biltzen ari da uneotan. 
atzerrian hasi du lana, eta pandemia garai hauetan, 
etxeko, Euskal Herriko errealitatea aztertu nahian dabil. 
behin lana osatutakoan, liburu batean biltzea da asmoa.

“Gatazka egoerak bizi 
dituzten emakumeen 
bizipenak biltzen ditugu”

argazKi KamerariK 
gabe deus ez!

Elkarrekin aritzen gara irantzu eta biok 
arGiako atal honetan. Kamera eskuan 
heldu izan da beti elkarrizketetara. Egun 
batean, elkarrizketatua bera izatea pro-
posatu nion, bere buruari autorretratuak 
eginez; berehala eman zidan baiezkoa. 
“Ez da hain erraza autorretratua, baina 
eginen dut”. denbora erdiz jarduten du 
argazkilaritzan hainbat mediotan, eta 
beste erdiz baztan eta bidasoako uda-
len turismo teknikari. “ongi dago horre-
la, behar dudan oreka lortzen dut”. bere 
lanez gozatzeko aukera duzue www.
irantzupastor.com atarian edota @iran-
tzupastor kontuan instragramen.

  aitZiber ZapiraiN     iraNtZu pastor

indarKEria Mat xistarEn 
isla arGazKiE tan izoztEn

Irantzu Pastor Ordoki



abenduak 20, 2020

argi-koNtra І 49

Orain arte egindako lanaren 
adibiderik? 
Indiako bidaia oso gogorra izan zen. Pen-
tsa, kanpotik ikusita gogorra dela esa-
ten da, baina hango kaleetan barrena ibili 
ostean, are gogorragoa da. Hamarnaka 
errealitate gogor eta gordin ikusten geni-
tuen egunero, baina ni prostituzioak mar-
katu ninduen bereziki. Ahmednagarren 
egon ginen; historikoki prostituzioaren 
zentro bezala ezagutua da, eta pertsonen 
trafiko handia dago bertan. Emakume bat 
ezagutu genuen. Garaian prostituzioan 
aritzen zen, baina gaur egun beste aldean 
dago, prostitutak laguntzen aritzen da. 
Harekin, burdel batean ere sartu ginen. 
Imajinaezina da ikusi genuena. Horrela 
bizi behar izatea, benetan latza da. 
 Horrez gainera, emakume nekazari ba-
tzuekin egoteko aukera izan genuen. Kli-
ma aldaketaren eta produktu kimikoen 
erabileraren ondorioak jasaten eta paira-
tzen ari dira. Lurra idortzen ari da. Gizo-
nezko askok ezin dute egoera jasan, beren 
buruaz beste egiten dute, eta emakumea 
bakarrik gelditzen da familia aurrera ate-
ra beharrean. Eta jakina da, emazte batek 
nekez eginen duela bere buruaz beste se-

me-alabak bakarrik utziz. Hori indarkeria 
da, ikusezina, eta hori azaleratzeko lana 
egiten ari gara. 

halako indarkeriak jasaten dituen 
emakume bat kamerari parez-pare 
begiratzeko gai da?
Bai, eta horrekin ere asko harritu naiz 
ni. Leku hauetaraino heltzeko zenbait 
GKErekin harremanetan jartzen gara, 
haiek ongi ezagutzen dute lekuan lekuko 
errealitatea. Argazkiak ateratzeko itxa-
ropen gutxi eman ziguten. Baina orain 
artean behintzat, beti lortu izan dugu ar-
gazkiak ere egin ahal izatea. Magia sor-
tzen da. Emakumeek kontatu beharra 
izaten dute. Une batez, kamera begiratu 
eta munduko duintasun guztia islatzen 
dute begirada batean. Aurpegia ematen 
dute. 

Egitasmoa ez duzue amaitu, 
osasun krisiak harrapatu zaituzte 
bete-betean. Zein puntutan zaudete?
Afrikara joan nahi dugu ahal bezain 
pronto. Genitalen mutilazioagatik eta 
beste hainbat arrazoirengatik. Badakigu 
zaila izanen zaigula, baina guk kontinen-

te guztietan jorratu nahi dugu gaia. Egia 
da geroz eta afrikar emakume errefu-
xiatu gehiago dagoela gure artean, eta 
haiekin ere lan egiten ahal dugula. Baina 
ahalaz, hara joatea da asmoa.

emakumeen aurkako indarkeria ez 
da atzerriko kontua bakarrik, ezta?
Ez noski. Ez dugu atzerrira joan beha-
rrik, emakumeen kontrako indarkeria 
bizi, ikusi eta pairatzeko. Etxean ere 
badugu zoritxarrez halakorik. Konfi-
namenduan pentsatzeko denbora izan 
dugu; urrutiko bidaia batzuk egin ahal 
izan ditugu eta orain etxera begira ari 
gara. Etxean beti da zailagoa baina. Ira-
kasle batek esan zidan behin, zirujauak 
ez duela inoiz senidea operatzen. Ba gu 
orain horretan ari gara.

Zein euskarri duzue buruan?
Argazki eta testigantza liburu bat. Erraz 
kontsumitzekoa, lasaitasunez begiratze-
koa, patxadaz. Bitartean argitalpenak 
egin ditugu hainbat euskal hedabidetan. 
Argazkien eta emakume horien testigan-
tzen erakusketa bat ere egin nahiko ge-
nuke. Baina azken helburua liburua da. 

"emakumeek kontatu beharra 
izaten dute. une batez, 
kamera begiratu eta munduko 
duintasun guztia islatzen dute 
begirada batean".
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Erosi 
herrian

Zuzenean ARGIAn erosteko
www.argia.eus/azoka

943 37 15 45 

Ez gaudela zure denda kuttunean? 
Deitu diezagula dendariak eta ziztu bizian bidaliko ditugu: 
679 81 73 54  /  okorta@argia.eus

Liburu-dendak
Kioskoak
Papertegiak
Kale-saltzaileak
Jostailu dendak
Denda ekologikoak
Nekazarien kooperatibak
Pentsu dendak
Loradendak
Belar dendak
...
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kronikA seriosA egiteko

bidALi zure HArrikAdAk: beraNDuegi@argia.eus

sareaN arraNtZatua

"aniMo, oraindiK PixKa bat GEHiaGo lan EGin dEzaKEzu", Esan diotE PaziEntE Honi 
ErrEaniMazioan laGunduKo duElaKoan.

"Ekonomia eta osasun-neurriak bate-
ragarriak izan daitezen, neurri berriak 
hartuko ditugu urtarriletik aurrera", 
adierazi dute Euskal Herriko erakunde 
publikoek eta patronalak prentsaurreko 
bateratuan. Eguberrietan tabernak ireki 
eta kontsumoa bultzatzeko erraztasun 
guztiak eman ondoren sortuko den hi-
rugarren COVID olatua aurreikusiz, for-
mula berrien momentua dela uste dute. 
"Tabuak hausteko ordua da: ZIUko ohe 
batetik lan egin daiteke", adierazi du 

Francisco Ustiatuk enpresarien izenean. 
COVIDak eragindako "absentismo labo-
rala" kritikatu du, bereziki "ZIUko ohe 
batean daudelako lanik egin ezin dutela 
dioten horien jarrera". Ustiaturen ustez, 
"gehiago egin daiteke" zainketa berezien 
unitatean egon arren eta horrek "efektu 
positiboak izango ditu ekonomian; guz-
tion onerako izango da". Ospitaleetan da-
goeneko beharrezko moldaketak egiten 
ari dira, azken hatsa eman arte ekonomia 
bultzatzea posible izan dadin. 

utzi bakea, 
alde hemendik

Donostiako Mari Domingi haserre, 
umeek euskara batuan idatzi diotelako

Zainketa Intentsiboen unitatetik 
telelana egin ahal izatea bermatuko 
dute eguberrien ondoren

“Umeek ulertu behar dute Donostian 
euskara batua erabiltzea ez dela natu-
rala, eta bertoko euskalkian idatzi behar 
dizkigutela mezuak, Lasarte-Orian, Ur-
nietan edota Errenterian egiten duten 
moduan”, azaldu digu Mari Domingik, 
buru gaineko kukurutxoa atontzen duen 
bitartean. "Bestela, hor ibiltzen gara 
beste kupel-handi hori eta biok opari 
zerrenda ezin deszifratu, ikastoletako 
maistra nazionalistek duela bi egun as-
matutako euskara artifizial hori ez baita-
go ulertzerik. Mila trumoi, eskola zaha-

rreko donostiarrak gara gu, duela 2.000 
urte jaioak! Ez idatzi batua moderno 
horretan, mesedez! Donostiak altxorrik 
badu, hori bere euskalkia da”. Gutunak 
batuan bidali dizkioten umeek oparirik 
ez dutela izango azaldu digu berdintasu-
naren izenean Olentzerorentzat asma-
tutako azafatak. “Urtzi Urrutikoetxeak 
esaterako ikatz puska bat besterik ez 
du jasoko. Lander Garrok bai, hari pun-
ta puntako beyblade ziba bat oparituko 
diogu, bere hitz jario ederraren metafo-
ra gisa”. 

black lives Matter

doMinGi, KoPEta bEltz, EusKararEn EtorKizunaz 
HausnarrEan, Kalabaza bati bEGira.
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oparitu argia 
zaindu nahi duzun horri

Oharretan adierazi 
oparia dela eta urtarriletik 
aurrera hasiko gara 
aldizkariak bidaltzen.

943 37 45 15   www.argia.eus/eginargiakoa



Ilarg
iaren

 egu
tegia

2021

Jakoba Errekondok garaiko uztak eta baratzea,  fruitu arbolak eta basoko lanak.

Pello Zabalak aukeratutako esaerak.  

X a b i e r  O r m a e t x e a  A k i z u k  i l a r g i a r e n  e r a g i n a  e t a  s a i o a k .  

Maria Thunen egutegi  biodinamikoarekin osatua.

Ilargia
ren eg

utegia

2021

Jakoba Errekondok garaiko uztak eta baratzea,  fruitu arbolak eta basoko lanak.

Pello Zabalak aukeratutako esaerak.  

X a b i e r  O r m a e t x e a  A k i z u k  i l a r g i a r e n  e r a g i n a  e t a  s a i o a k .  

Maria Thunen egutegi  biodinamikoarekin osatua.

Ilargiaren e
gutegia

2021

Jakoba Errekondok garaiko uztak eta baratzea,  fruitu arbolak eta basoko lanak.

Pello Zabalak aukeratutako esaerak.  

X a b i e r  O r m a e t x e a  A k i z u k  i l a r g i a r e n  e r a g i n a  e t a  s a i o a k .  

Maria Thunen egutegi  biodinamikoarekin osatua.

14 €

Norberaren egunerokoa 
ilargiarekin eta 
lurrarekin uztartzeko 
erraminta da agenda hau. 

Ilargia eta landareak
Agenda 2021
Jakoba Errekondo
Antton Olariaga

7 €

Loreak etxeko poza dira. Ongi 
zaintzen dituenak bizitzaren 
edertasuna jasotzen du 
opari. Liburu honetan 
deskubrituko dituzu 
bakoitzaren jatorria, 
beharrak eta gustuak. 

Ilargiaren 
egutegia 2021

Etxeko landareak
Jakoba Errekondo

25 €

943 37 15 45
argia.eus/azoka

Jakoba Errekondok garaiko 
uztak eta baratzea, fruitu arbolak 

eta basoko lanak. Pello Zabalak 
aukeratutako esaerak. Maria Thunen 

egutegi biodinamikoarekin osatua.


