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Europako tortura-gunerik handienetakoa 
da Intxaurrondoko koartela. Ezin konta 
ahala euskal herritarrek ezagutu du 
Espainiako demokraziaren alderik 
zintzoena: bainera, poltsa, elektrodoak, 
mehatxuak, GAL, hilketak, euskarafobia, 
Galindo, narkotrafikoa, jazarpen sexuala... 
Orain 35 urte han izan zen Mikel Zabalza 
eta egun batzuetara hilik zen ibai bazter 
batean. Kasua ez da argitu eta inork ez du 
ardurarik hartu bere gain. Bertsio ofiziala 
lehen eta orain berbera da: Euskal Herrian 
Guardia Zibila askatasunen defentsan 
aritzen da. Hemen ez baita torturatzen, 

beste guztia "ETAren gidaliburuari" 
jarraitzea da. 

PSOEk itxiaraziko du gure 
Guantanamoa? Podemosek sustatuko 
du Intxaurrondoko psikopaten zigorra? 
EAJk proposatuko du Eusko Jaurlaritzako 
barne sailburu eta Ertzaintzako buruen 
ikerketa? "Egia, justizia eta erreparazioa" 
hori egitea delako. Irudian: Donostiako 
Altzan memoria txokoa inauguratu dute 
Zabalzaren 35. hilketaren urteurrenarekin 
batera larunbatean, goizean lehen aldiz 
Donostiako Udaleko alderdi guztiek, PPk 
eta PSOEk barne, ere Zabalza omendu dute.

  Juan Carlos ruiZ / Foku        aXier lopeZ

Euskaldunon 
Guantanamoa itxi
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G asteizko Udaleko oposizioko talde guztiek EAJ-PSE udal gobernuari eskatu diote 
Gasteizko Armentia-2 putzuan gasa dagoen ikertzeko lizentzia ez emateko. Hu-
rrengo egunean, Arabako Batzar Nagusietan, PSEk ere bozkatu du gas putzua 

ustiatzearen aurka. Aste honetan mozioa eztabaidatuko da Gasteizko Udalean, eta or-
duan ikusiko da PSE eta EAJren arteko apurketa gauzatzen den. Berriztu mugimenduak 
protestara deitu zuen joan den larunbatean, erregai fosilen ustiaketaren aurka eta bes-
telako eredu energetikoaren alde.

Gasteizko lurretan dagoen Subillako Armentia-2 putzuan gasa erauzteko bai-
menak lortu nahi ditu EAJk, Eusko Jaurlaritzaren SHESA hidrokarburoen sozietate 
publikoaren bitartez –urtetan frakinga bultzatzen aritu zen berbera–. Mugimendu 
ekologistak salatu du Armentia-2koaren atzetik beste putzu asko etorriko liratekee-
la. Arabako Aldundian eta Gasteizko Udalean agintean dagoela baliatu nahi du EAJk, 
baina aste bakarrean gutxiengo nabarian geratu da bi erakundeetan.

Gasteizko alkate Gorka Urtaranek Klima Ekintzarako udal batzordean hartu zuen 
hitza. Gasaren erauzketa defendatu zuen, %100 berriztagarriak izango diren ener-
gien bidean “trantsizio” gisa: “Trantsiziorako energiarik onena da”. Oposizioko talde 
guztiek (EH Bildu, Elkarrekin eta PP –PSErekin batera gobernatzen du EAJk Gastei-
zen, gutxiengoan–), baimena ez ematearen alde agertu ziren. Indarrean dagoen Hi-
rigintza Antolaketa Plan Orokorrak ez du ahalbidetzen baimen hori ematea, eta une 
honetan udal gobernuak ez du gehiengorik hura moldatzeko.

Baina kolpe handiena Arabako Batzar Nagusietan jaso du EAJk. Osoko bilkurak 
baztertu egin du gas putzua ustiatzeko proiektua. Mozioa EH Bilduk aurkeztu du 
lehenbizi, PSEk hori ordezkatzeko zuzenketa batzuk egin ostean, alde bozkatu dute 
PSEk, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek. PP abstenitu egin da, eta EAJk soilik boz-
katu du aurka. Mozioak dagokien erakundeei eskatzen die “Gasteizen interes gorena 
defendatzeko, indarrean dagoen araudia betez, Subillan hidrokarburoak esploratze-
ko eta ustiatzeko edozein lizentzia eskabideren aurrean”. Espainiako Kongresuari 
eskatu dio Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Legea ahalik eta 
azkarren onartzeko, “debekatuko duena hidrokarburoak esploratzeko eta ustiatzeko 
jardueretarako baimen berriak ematea”. Eusko Jaurlaritzari, azkenik, eskatu dio ere-
du energetiko berri baten alde egitea.

  Zigor oleaga

EAJ, bakarrik gas 
zundaketaren defentsan
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EukaliptoarEn aurkako 
gErra txikia hasi dugu 
BErriatuan. hostozaBal 
ElkartEa sortu Eta hErri 
lurrak BErrEskuratzEn 
hasi gara, auzolanEan. 
lurrak Erosi Eta puBliko 
EgitEko pausoak Eman 
dira. Eta gaur, auzolana: 
pagoa, astigarra, 
haritza, intxaurrondoa, 
urkixa landatu ditugu

@sagarzulo

txiolandian ikustEn ari 
naizEnEz, soraluzEn, 
EiBarrEn, urdaiBain 
Eta orain BErritxun. Ea 
zaBaltzEn jarraitzEn 
duEn BEstE hErriEtara

@goraxaho

ondo lEgokE argi 
gEratzEa zE udalErrik 
zaintzEn dutEn 
ingurunEa. zEintzuk 
BaloratzEn dutEn 
ingurunE naturala Eta 
BErarEkin gurE osasuna. 
datozEn hamarkadatan 
izango ditugun arazoak 
aurrEikusita, ondo dago 
nork zaindu gaitzakEEn 
jakitEa

@astigar3

gogoratzEkoa da 
Eukaliptoa landatzEn 
dutEnak Eta 
kontsumitzEn dutEnak 
gu BEzalakoxEak dirEla 
(Eta gu garEla). zuEn 
lurrEn ardura hartu 
Eta halako EkimEnEi 
Ekin (Eta landatzEtik 
ondorEngoko lanEkin 
jarraitzEa) EdErra da

@Urteotxo
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huManitatearen une gorenak eZ hanka eZ buru

  adur larrea
www.adurlarrea.com

aritZ galarraga

Oda bat 
maskarari

Maska, maskara, maskarilla, pandemia honetako heroi 
umila, bestelako protagonista izarren aldean, gel, distan-
tzia sozial, txerto, mundu mailako krisi honen biktima 

isila, bizitzak salbatu dituzu hamar, ehun, mila, nork merezi duen 
kale, estatua, txalo zaparrada bat, ez segi bila, zu gabe jendea le-
goke gaixorik, ZIUn, hila, zu gabe kalean sentitzen naiz biluzik, 
denen bistara makila, hainbeste tontakeria, hainbeste katramila, 
izan neskatiko, izan mutila, erabili burua, izan sotila, abila, jantzi 
ezazu, ez ukondo, ez kokots, ez papadan, jantzi ezazu modu ego-
kian maskarilla.

Maskara, maskarilla, maska, zergatik sortzen duzu hainbeste 
gatazka, zurekin babestuta daude Dolores, Miren, Gaizka, jendea 
aldiz zutaz gaizki esaka, builaka, zer ez duzun sufritu, sufrituko, 
jaten badut ajoarrieroa, jaten badut baratxuri, pinazi, albahaka, 
isiltasunean beti, banaka, bihotza pilpiraka, omenaldi guztiak 
merezi dituzu ordea, ez ibiltzea purrustadaka, eta batez ere 
erabil zaitzaten, eman diezazuten hats, egin diezazuten kili-kili, 
harramazka, ezen jendea ikustea kaletik zu gabe, ahobizirik, ze 
nazka, haika mutil, haika neska, beste kanpaina hartan esango 
luketen moduan, jar ezazu, jar iezaiozu maska.

Maskarilla, maska, maskara, oda bat egin dizute azkenerako, 
hara, gutxiago ez zenuen merezi, bai lehentxeago, zer den esker 
txarra, utzi dezagun erosotasuna, pasa gaitezen ekintzara, mun-
du guztia oroitzen da hildako, gaixo, konfinatuekin, birusetik 
libratzen gaituen trapua, berriz, darabilgu nahi gisara, erabili eta 
bota, zerrien askara, sarri zikin, sarri arre, sarri horikara, ez ote 
zaren bide-erakusle baina, iparrorratz, ez ote zaren gaur egungo 
gizartearen dardara, etorkizun hobe baten esperantza galdara, 
esan dezagun ozen, kontxo, egin dezagun algara, maskara naiz, 
maskara gara, ala ez gara. 

“oinarriZko eskUBideen aUrkako 
erasoa da BateraGUnekoak ePaitZea”
DEMOKRAZIA EKIMENA
“espainiako auzitegi Gorenak Bateragune auzia delakoagatik zigortutakoak 
berriro epaitzeko hartutako erabakiak kezka handia eragin du, oinarrizko eskubide 
demokratikoen aurkako erasoa dela ulertzen den heinean. Horren larritasunak 
hausnarketa bateratua eta kolektiboa eragin du eaeko, nafarroako eta ipar euskal Herriko 
alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialen artean”. Horren aurrean, “erabaki judizial 
horri erantzun irmo eta zeharkakoa” ematera deitu dituzte herritarrak. 2020/12/16
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analisia

COVID-19ren aurkako txertoaren 
lasterketa erakusten ari da bizitza-
ren aldeko borroka horren atzean 

negozioa eta desberdintasuna ere ba-
dagoela, pertsona eta herrialde guztiak 
ez garela berdinak. Enpresa biotekno-
logikoak (Moderna, Cure Vac, Novavax 
eta BioNTech) eta farmaziako erraldoiak 
(Pfizer, AstraZeneca, Jonhson & Jonhson, 
Sanofi eta GSK) negozioa bilatzen duen 
kapitalismoaren parte dira, eta ez zaie 
axola sortzen duten desberdintasuna.

Lau enpresa bioteknologiko handi 
horiek, Bloomblergen kalkuluen ara-
bera, 2020an 1.205 milioi dolar gas-
tatu dituzte, baina 12.000 milioi euro-
ko mozkinak izango dituzte hurrengo 
bi urteetan: 6.035 milioi 2021ean eta 
5.970 milioi 2022an. Aipatutako enpre-
sa farmazeutikoek, bestalde, 24.750 mi-
lioi dolarretan haziko dituzte beren sal-
mentak. AstraZenecak aurreikusten du 
7.000 milioiko irabaziak izango dituela 
2022an. Negozio borobila. Konpainia ho-
riek ehunka milioi jaso dituzte AEBeta-
ko Gobernutik eta Europar Batasunetik, 
bai txertoaren ikerketa eta garapenerako 
zuzeneko diru-laguntzetan, bai hornidu-
ra-kontratuen bidez. Hainbat kalkuluren 
arabera, ikerketak 5.000 milioi dolar in-
gururekin finantzatu dira.

Ondorioz, pandemiak irauten duen bi-
tartean, logikoa, bidezkoa eta beharrez-
koa izango litzateke gobernuek neurriak 
hartzea patenteak ezabatzeko eta osasun 
publikoa lehenesteko merkataritza-in-
teresen aurrean. Indiak, Hegoafrikak eta 
beste ehun herrialdek dagoeneko eskatu 
diote Munduko Merkataritza Erakundea-
ri Covid-19ren kontrako produktuekin 
zerikusia duten patenteak kentzeko. Per-
tsonen eta herrialdeen arteko berdin-
tasuna bermatu eta txertoak denok aldi 
berean eskuratzea nahi badugu, hortik 
hasi beharko genuke. Txertoak mundu 
osoan garatu, ekoitzi eta hornitu beharko 
lirateke, munduko ondasun publiko gisa. 
Kapitalismoa, ordea, berean. 
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Txertoa eta 
negozioa

Josu Urrutikoetxeak Berriari emandako elkarrizketan (abenduak 16) ondo 
irudikatzen da zein ahul joan zen ETA 2006ko su-etenera. Kontatzen duenez, 
Espainiako Gobernuarekin izandako elkarrizketetan lortutakoarekin ETAko 

zuzendaritzarengana joan zenean, hauek harrituta geratu ziren: “Ostia, hau lortu 
da?”.  Aitortzen du berak sinesten zuela prozesuan, baina giroa hasieratik ezkorra 
zela, eta bere sinesmen hori hankaz gora joan zela erakundeko zuzendaritzako 
kide batek Genevara atera aurretxotik esandakoarekin: “Ohartu nintzelako hark 
zuen pentsamoldea negoziaketari buruz eta nirea, punta batean eta bestean zeu-
dela. Konturatu nintzen erakundean zerbait gertatu zela”. Eta elkarrizketan bertan 
azaltzen du aurreko urteetan berarekin ados zirenak erortzen joan zirela eta zu-
zendaritzako kide berriak ez zirela ados aurreko negoziazio eskemarekin.

Hala ere, 2006ko udako ETA-gobernua negoziazioetan parte hartu zuen, orain-
goan Javier López Peña ETAko zuzendaritzako kidearekin batera. Hor utzi zuen 
prozesua berak, bere negoziazio kideari buruzko oso ikuspegi bereziarekin: “Ez 
zuen prozesuan [hartan] sinesten”. Saio guztiaz ere oso gogor mintzo da: “Hura 
hankaz gora joan bazen, ez zen bakarrik Madrilen jarrerarengatik. Ez baduzu 
negoziaketa batean sartzeko gogorik eta ez baduzu sinesten, orduan zer egingo 
duzu?”.  T-4ko atentatuarekin apurtu zuen su-etena ETAk, artean tregoa formalki 
hautsi barik: “Nik pentsatzen nuen su-etena apurtuko zela –dio Urrutikoetxeak–, 
baina ez ekintza bat eginda su-etenean. Euskal Herrian sekulako garrantzia eman 
izan zaio erakundearen hitzari”.

Arnaldo Otegik argi zuen Espainiako Gobernuak ez zituela bete hartutako kon-
promisoak, baina ezker abertzaleak pazientzia gutxirekin jokatu zuela ere bai, “ze-
ren eta, hiru hilabetean krisian baldin badago [prozesua], oso oinarri ahulak ditu. 
Eta, horretarako, ez gara sartzen horrelako prozesu batean” (Loiolako hegiak). 
Jakina, ordurako egosten ari ziren 2009an dibergenteak izango ziren ikuspegiak, 
oinarrian zutenak borroka armatuarekin jarraitu ala ez.

Beste garai batzuetan ere indarrez entzun zen ezker abertzalean borroka arma-
tuarekin amaitu beharraz, Karlos Gorrindo preso ohiak Funanbulistaren beldurra 
liburuan kontatzen duen moduan (ikusi Argia astekariaren 2.713 zenbakian). 
Horietako denetan galtzen du lepoa norbaitek. Denbora gupidagabea da: orain 
borrero, hurrena biktima; gaur heroi, bihar traidore. Hainbat ikusmolde, hainbat 
errelato. Horregatik da horren interesgarria Joseba Sarrionandiak Gorrindoren 
liburuaren hitzaurrean dioena: “Nahi badugu iragana konprenitu ezin da Errelato 
bat inposatu, beste ikuspegiak entzun behar dira (…) Bakoitzaren memoria kon-
partitzea eta besteenekin kontrastatzea hiriaren sarrera garbitzea bezala da”. 

  Xabier letona biteri

Errelatoa
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aitor EtxartE. aitor etxarte Berezibar hil 
da, koronabirusaren ondorioz. Besteak 
beste, iruñeko udal ikastolen sortzailee-
tako bat izan zen, Hegoalde ikastolako 
zuzendaria eta nafarroako eskola kontsei-
luko lehendakaria. euskararen alde egin 
zuen lan handia nabarmendu dute.

katalunia. kataluniako hezkuntza siste-
ma osoan eskola-orduen %25 gaztelaniaz 
izan behar duela ebatzi du kataluniako 
Justizia auzitegi nagusiak. “Beste eraso 
bat kataluniako murgiltze ereduaren aur-
ka; eskola-orduen laurdena gaztelaniaz”, 
salatu du eragile katalan ugarik.

gipuzkoako ErraustEgia. Zubietako 
erraustegia industria segurtasun arau-
diari bizkarra emanda funtzionatzen ari 
dela salatu du Gurasosek. Hainbat doku-
mentu aurkeztu ditu froga moduan eta 
salaketa jarri du Fiskaltzan, aurkitutako 
delituengatik.

  lander arbelaitZ MitXelena

Ez dira gutxi Gabonetarako COVID-19 
izurriarekin loturiko neurriak zorroz-
tu dituzten Europako herrialdeak. 
Adibide gutxi batzuk segidan.

Europako 
herrialdeek neurriak 
zorroztu dituzte 
Gabonetarako

HERBEHEREAK ETA AUSTRIA
Herbeheretan, bost asteko konfina-
mendua abiatua dute, ezinbesteko ez 
direla jo dituzten denda, ileapaindegi, 
zinema eta gimnasioak itxiz. Gober-
nuak herritarrei eskatu die ezinbeste-
koa ez bada, atzerrira ez bidaiatzeko 
martxo erdialdera arte. Gabonetako 
ospakizun egun zehatzetan etxe ba-
koitzean hiru gonbidatu arte sartu 
ahal izango dira. Austrian, gehienez 
sei pertsona elkartu ahal izango dira 
etxe bakoitzean. Abenduaren 24tik 
26ra, eta hilaren 31n, malgutu egingo 
dute neurria, hamar pertsona arte bai-
menduz. Jatetxeak eta tabernak itxita, 
urtarrilaren 6ra arte.  

ALEMANIA
Alemanian, konfinamendu agindua 
emana du gobernuak abenduaren 
16tik urtarrilaren 10era. Eskolak eta 
ezinbesteko zerbitzu ez direla jotzen 
diren dendak itxita daude. Jatetxe, ta-
berna eta aisialdi guneak itxita daude 
joan den azarotik. Gabonetan, etxe 
bakoitzean gehienez bost pertsona 
batu ahalko dira, bi etxebizitzatakoak. 
Bidaiatzea debekatu dute. 

Boikota JerUsalemGo tren arinari
JERUSALEM. Israelek okupatutako lur palestinarretatik pasako den trena eraikitzen 
ari da CAF, eta obretan bertan ekintza egin dute hainbat aktibista israeldarrek, en-
presa euskaldunari eskatzeko proiektua bertan behera utz dezala: hondeamakina 
batean igo dira eta lortu dute obrak bi orduz gelditzea. Ondoren, Israelgo poliziak 
bota ditu. CAFeko langileen batzordeak berak eskatu zion enpresari ez lehiatzeko 
proiektu horretan, eta Euskal Herriko hainbat eragilek salatu du enpresaren jarrera.
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%42,5
da euskal estatuaren alde bozkatuko lukeen euskal 
herritarren kopurua, adostutako erreferendum ofizial bat 
eginez gero.  Hori da telesforo monzon elab euskal Herrigintza 
laborategiaren eta eHUko Parte Hartuz ikerketa taldeak egindako 
inkestaren emaitza. Herritarren gehiengoak euskal estatuaren alde 
egingo luke beraz, aurka %31,5ak, abstenitu egingo litzateke %12,5a.
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1969an jende txiroenen hezkuntza 
landu nahian Josine eta Gilbert 
Cardon senar-emazteek sortu zu-
ten Fraternités Ouvrières elkar-
tea (“Obreroen Senidetasuna” edo 

“Obreroen Anaidia”) Belgikako Mousc-
ron herrian, txirrinduzaleek ezaguna 
duten Frantziako Roubaixen ondoan. 
CGTko sindikalista bikoteak laster edu-
kiko zuen esku bete lan, eta 1970eko 
hamarkadan siderurgiako fabriken bir-
moldaketa basatiak kaleratutako langi-
leei proposatu jardueren artean nagusi-
tu zen baratzea.
 Ez nolanahiko baratzea, ordea. Car-
dontarrek elkarteari lagatako etxe ondo-
ko baratzean dena izango zen naturala… 
gauza bitxia bio eta ekologikoa lau jaki-
tunen kontua baizik ez zen garai haie-
tan. Begiak irekiarazi zizkien haurren 
elikagai pozoituez Belgikan gertatutako 
eskandalu batek. Baina, gainera, sortu-
tako elikagai, landare eta haziek izan 
behar zuten edonork pagatzeko bezain 
merkeak. Gilberti entzun zaion moduan, 
“aberatsak etor daitezke nahi badute, 
baina hemengo bio-a ez da haientzat”.
 Europan permakultura edo oihan jan-
garria kontzeptuak entzun aurretik ari 
dira horretan Fraternités Ouvrièresen, 
nahastuz zuhaitz, zuhaixka, barazki, 
etxeko  animalia txiki, putzuetako iza-
ki… 40 urteren buruan, zientoka bisitari 
erakartzen dituen Eden bat dago Mousc-
ronen Karlos V. Enperadorea karrikako 
58an. 

 Benjamin Hennot zinegileak La jun-
gle étroite (“Oihan Estua”, ikustea me-
rezi duen bideoa) deitu dion baratzeak 
1.800 metrotan pilatzen ditu 2.000 ingu-
ru zuhaitz eta zuhaixka eta 4.000tik gora 
barazki mota. 2.000 arbola eta zuhaixke-
tan badira 1.300 barietate ezberdin: 395 
sagarrondo 312 klasetakoak, 242 ma-
dariondo 160 barietatetakoak. Zientoka 
fruitu txiki, masusta, mugurdi, maha-
tsondo… Oihan txiki sarriak –lerroen 
artean pertsona bat doi-doi pasatzeko 
bezain estu landatuak– sortutako mikro-
klimak baimentzen die Belgikan bizirik 
irautea eta nekez amestu daitekeen zen-
bait arbolak fruitu ematea.
 Elkartearen atal funtsezkoetako bat 
haziteka da, 6.500 barazki eta barietate 
ezberdinen haziak biltzen dituena. To-
matetan, esaterako, 800 klase. Hazien 
bankuan dena elkarlanean ekoiztu, erosi 
eta ontziratzen da, birziklatutako ontzi 
eta kartoizko kutxa txikietan. “Jendea 
behar da hau dena zorrotxoetan jartze-
ko, bada bi hilabeteko lana eta bolunta-
rioek egiten dute, bestela ezingo litzate-
ke. Baina boluntarioena espres egindako 
hautua da, jendea irrikaz dago lanera 
etortzeko, sistema ziztu bizian dabil”.  
Gaur egun 2.000 dira bazkideak.
 Nork bere orturako hazien bila beza-
la, Fraternités Ouvrièresera asko hur-
biltzen dira urtean zehar antolatutako 
ikastaroetara. 2020a arte –COVID-19a 
dela eta, bilkurak eta bisitak eten behar 
izan dituzten artio– beste bazkide hizla-

rien artean Gilbert izan da izarra hainbat 
gaitan: elikadura burujabetasuna, arbo-
len kimaketa eta txertaketa, lurzoruaren 
prestaketa, pozoirik gabeko ortugintza, 
haziak nola bildu eta erabili…

GEREZIAK, GURETZAT... 
ETA TxORIENTZAT
Ikastaroetako batean hurbildu zen 
Mouscronera Benjamin Hennot zinema 
ikasi berritan eta liluratuta geratu zen: 
“Nekazaritza biologikoan interesatua 
nintzen eta Fraternités Ouvrières iruditu 
zitzaidan alor honetako eredurik desira-
garriena, permakultura eta bio kontuak 
baino lehenagoko sustraiak ageri zitue-
lako. Herri hezkuntzaren adibide ederre-
netakoa da, hain zuzen ere, herrikoi ja-
rraitu duelako, klase ertainaren estetika 
eta ideologiei aurre eginez. Fraternités 
Ouvrièresen jende xehea gustura egoten 
da, elite kulturalek berentzako sortu di-
tuzten lekuen antipodetan dago”.
 Zinegileak Cardontarren hitz eta 
ekintzetan nabaritzen ditu haien gazte 
denboran erregai izan zituzten sindi-
kalismoaren eta Askapen teologiaren 
zantzuak. Gilberten hitzaldietan beti 
azaltzen da bizitza lagun urkoarekin 
partekatuz gozatzea, bizimodu xume ba-
tek dakarren zoriona, jende txiroen ha-
lako ahalduntze edo adoretu nahi bat. 
“Jesusen Azken Afaria izan zitekeen Gil-
berten ereduetako bat, Brunehaut ga-
ragardo tragoen inguruan lagun artean 
eztabaidatuz. Baita Jesusek merkatariak 

1.800 metro koadroko paradisu bat gainbehera etorritako hiri industrialean 
hormigoiz inguratua, fruitu baratze bat obrero xeheek antolatua, lurgintzako 
aditu gehienen aholkuen kontrara, lurrik oparoena sortzea lortu duen eden txit 
emankorra... Pikardiak, Flandriak eta Valoniak topo egiten duten mouscronen 
daukagu zain Fraternités ouvrières ortu obreroa, nahiz eta azaroaren 13tik falta 
den Gilbert cardon lider zaharra, sindikalista permakultorea. 

Fraternités Ouvrières-kO gilbert: 
“Permakultura Partitzea da: 
hobe zaborra jatea elkarrekin, 
bakarka ‘bio’ baino”
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Tenplotik kanporatu zitueneko hura ere. 
Ikusi dut Gilbert kargu hartzen hortzak 
luzatuta zetorrela antza eman zion bati: 
‘Adi’zak, sosak egin nahian baldin baha-
bil, alferrik etorri haiz guregana’”.
 Sindikalista ere, berezia, antigoalekoa. 
“Batzuetan langileak jakin behar du lana 
oker egiten, eta hori izaten da zailena. 
Zuk ikusi duzu ugazaba lankide mordoa 
kaleratzera doala, hain zuzen fabrika 
primeran dabilelako, eta proposatzen 
duzu: ‘Hasi behar diagu tarteka okerrak 
egiten, produkzioa mantsotzen, bestela 
hau eta hura kalera zoazek’… eta hori 
oso zaila zaigu langileoi, hain daukagu 
barneratua lana ondo egin behar hori!”.
 Gilbert Cardon, ezkerreko sindika-
lista, industrial zaharra, baratzegintza 
naturalak eta Fukuokaren irakasgaiek 
umotua: “Barneratu dugu Mendebalde-

ko izpiritu ergel hau, ez dugu gerezion-
dorik landatzen fruituak txoriek jango 
dizkigutelako. Permakulturarena alde-
rantzizkoa da: landa dezagun bigarrena, 
zorte pitin batekin denok jango ditugu, 
txoriek eta guk. Nahiago dugu geuk ez 
jatea besterekin partitzea baino! Hemen 
alderantzizkoa egin nahi dugu. Behin 
onartu duzunean zurea ondoko jendee-
kin eta baita txoriekin ere banatzea, 
dena da errazagoa, nahikoa ekoiztuko 
duzu denentzat”.
 Eztenkada ederrak, elikagai garbien 
bila beren osasunaren ardura hutsez da-
biltzanentzako ere: “Horiek heriotzare-
kin  obsesionatuta dabiltza”. Ez galdetu 
Gilberti bere osagarriaz, “zer uste duzu, 
geriatriko batera etorri zarela?”. Osasu-
na, mediku gehienek praktikatzen du-
tenaz harago, nagusiki buruan dagoela. 

Alde horretatik, zer okerragorik jan eta 
edatea den ekintza oparoa elikagaien 
elementu zerrenda baten kontsumo 
bihurtzea baino? Elikatzeak ospakizuna 
izan behar duela, komunio zoriontsu bat 
lagunekin eta naturarekin.

Gilbertek probokatzen segitu beha-
rra sentitzen zuen, Fraternités Ouvriè-
resera asko eta asko hurbiltzen zirela-
ko –kronikatxo honen egileak noizbait 
egin nahiko lukeen moduan– fruitu ba-
ratze eredugarri hartan extasian sar-
tzera, Valoniako jungla txikian galtzera, 
lur aberats hura usaintzera... Baina ez, 
diosku Gilbert Cardonek, hau dena ha-
rrigarriki emankorra den hiri-ortu bat 
egitetik harago doan asmo baten osagai 
bat besterik ez da, zeren... “Je préfère 
bouffer de la merde ensemble que du bio 
tout seul!”. 

GiLBErT CArDON   
iLArA estuetAn LAndAturiko 
ArboLAz ingurAtutA. 
MikrokLiMA berezi honetAn 
fruituA eMAten du norMALeAn 
beLgikAn eMAngo ez Lukeen 
hAinbAt LAndArek. 
ArgAzkiA: benjAMin hennot.
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 Miel a. elustondo    Zaldi ero

Felix Zubia
zaintza intEntsiBoEtatik hEdaBidEEtara

birusa leziO ikaragarria 
izan da MendebaldekO 
herritar guztiOntzat

Nola titulatuko zenuke 2020. urtea?
Alde batetik, “Handi uste, eta izan ez”, 
ezarriko nioke titulua, herrialde abera-
tsetan, oroz gain. Bestetik, osasungin-
tzan ari garen langileoi dagokigunez, 
“Zarataren urtea”, esango nuke. Ikara-
garrizko estresa izan dugu, nahiz per-
tsonalki eta profesionalki ere oso garai 
“polita” izan. Urte honek erakutsi digu 
albistea sortu beharra dugula noiznahi 
eta beti. Zientziaren eremuan,   komuni-
tate zientifikoak aspaldi jarriak dauzka 
arauak, baina alferrik izan da. Egun ba-
tetik bestera, ikusi dugu arauei ezikusi 
egin eta zientzia bihurtu dutela inoren 
txio bat, inoren whatsapp mezu bat. Eta 
horretarako eskubiderik ez dago! Edo-
zeinek hitz egin du, eta horrek etengabe-
ko zarata eragin du. 

“Handi uste, izan ez”…
Koronabirusa umiltasun lezio ikaragarria 
izan da Mendebaldeko herrialdeentzat, 
ze koronabirus honek anaia, arreba edo 
lehengusu txiki bat izan baitzuen 2003an 
Txinan eta inguruko herrietan. Eta, ondo-
rioz, serio jokatu zuten, eta prestatu zituz-
ten herrialdea eta osasun sistema. Hemen 
ere jaso genuen abisua, baina ez genuen 
prestaketarik egin, ez genuen ez osasun 
sistema indartu, ez Osasun Publikoa ere, 
hau da, jendartearen osasuna zaintzen 
duen osasunaren atala. Konfiantza ikara-
garria genuen zientzian, baina gaitza eto-
rri denean, Osasun Publiko ahula dugula 
ikusi dugu: babes bereziko ekipo guztiak 
gurea ez den herrialdean asmatu eta egin 
dituzte, beti-betiko ekonomiaren legeak 
jarraituz, pentsaturik birusa ez zela ezer 

izango, pasatuko genuela hau ere. Haa-
tik, izugarrizko zaplastekoa jaso dugu. 
Kalkulu akats geoestrategiko ikaragarria 
izan da.

Lezio ikaragarria izan dela, esan duzu. 
Lezioa “ikasgai” ohi da euskaraz. ikasi 
dugu batere?
Ezetz esango nuke. Hor bada adibide eder 
bat. 2016an –ikusirik 2003 hartan zer 
izan zen, eta handik hamar urtera ere 
zer izan zen–, koronabirusaren kontrako 
txertoa sortu zuten AEBetan. Hiru milioi 
euro behar zituzten txertoa frogatu eta 
prest edukitzeko. “Buruargiren” batek 
hura ez zela lehentasuna erabaki zuen, 
eta ez zuten harako dirurik bideratu. Eta, 
hala ere, ziurtasun faltsu horrek bizi gai-
tu, zerbait gertatzen bada zientziak salba-

donostiako ospitaleko ZiUko medikua, irratian ere zaildua. 
Pandemiak hedabideetako lehen lerrora ekarri du Felix Zubia, 

bateko zaintza intentsiboko unitateetako katastrofe eta 
hekatonbea, eta besteko birusak eragindako mundu mindua. 

mikrobioak pekoz gora jarri du ustez erraldoi ginen ezdeuson bizia.
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tuko gaituela pentsatzen dugu. Bestek 
salbatuko gaituela pentsatzen gu beti, 
geure hauskortasunaz jabetu gabe! Le-
zio ikaragarria Mendebaldeko herritar 
guztiontzat.

rikardo Arregi Kazetaritza sarien 
banaketa ekitaldian kontatu 
zenuenez, hasieran ez zenuen uste 
izan etorriko zela.
Albistea jaso genuen, eta hari jarrai-
pen egiten ari ginen. Ziotenez, gaitza 
ez omen zen hain txarra, ez hain kutsa-
korra, ez hain arriskugarria. Hala ere, 
Txinak 50 milioi biztanleko eremua itxi 
zuen, eta ospitale berri bat egin zuten 
egun batetik bestera! Hori arreta ema-
teko moduko gauza zen. Baina aurre-
ko birusak [SARS, 2003] sortu ziren 
eremuan bertan kontrolatu zituztenez, 
hau ere kontrolatuko zutela uste ge-
nuen. Are gehiago, otsailaren amaie-
ra aldera, astearte bat-edo izango zen, 
Txinako Gobernuak eta Osasunaren 
Mundu Erakundeak garbi esan zuten 
gaitza kontrolpean zutela, kasik buka-
tutzat eman zitekeela gaixotasuna. Eta 
horixe esanez bukatu nuen aste horre-
tako [Osasun etxea] irratsaioaren gra-
bazioa. Ostiralean grabatu, eta larunbat 
goizean, jaiki, eta Italian birus kasuak 
agertu zirela aditu nuen irratiz. Jo eta 
Arantxari [Artza, irratsaioaren gidaria] 
hots egin nion, nire azken hitzak ken-
tzeko esanez, bestela lotsagarri gelditu 
behar genuela!

inork espero ez zuen.
Ez da inork espero ez zuena. Otsailean, 
esaterako, sakelakoei buruzko mun-
du biltzarra izatekoa zen Bartzelonan. 
Hego korearrak izan ziren atzera egiten 
lehenak. Kritika handiak jaso zituzten, 
baina  zerbait bazetorrela igarri zioten, 
eta ez zela parte onekoa. Ez dakit den 
Txina ondoan daukatelako, espioitza 
zerbitzuek lan egiten dutelako, edo zer 
arraiogatik, baina zerbait bazekiten. 
Edo, besterik gabe, umildade ariketa 
izan zen. Egia da batzuek eta besteek 
ez dutela gauza askotan asmatu, baina 
gizarte, jendarte eta pertsona moduan, 
uste dut gure buruari autokritika izu-
garria egin beharko geniokeela, ikusi-
rik zein bazterrera utzi dugun elkar-
tasuna. 

“Autokritika” esan diguzu orain, 
baina “porrot kolektiboa” esan izan 
duzu bai Berria-ko eta bai Euskadi 
irratiko kolaborazioetan.

Hasi goitik eta beheko mailetaraino, 
porrot egin dugu. Hasteko, bizitzeko 
estilo jakin baten porrota da: natura 
inbaditzea, birusa animalietatik per-
tsonetara transmititzea, turismo eta 
bidaiaren industrializatzea –horrek bi-
rusa mundu guztira zabaltzeko erraz-
tasunak ekarriz–, eta, oroz gain, geu-
rekoikeria handi hori, zientziarekiko 
ziurtasun faltsu hori, gauza guztien 
gainetik pertsonaren hauskortasuna 
ezkutatu nahi hori… porrot kolektiboa-
ren froga dira. Heriotzak ere zenbaki 
bihurtu ditugu, ez pertsona. Onarga-
rri al da, bada, astero 60 edo 80 per-
tsona hiltzea? Bestela jokatuta, geure 
esku dagoena eginda, heriotza horiek 
saihestuko genituzke! Orduan, zer ari 
gara?

ZiUko mediku zara Donostiako 
ospitalean, noiz hasi zineten 
zaparradaz jabetzen?
Iazko gabonetan bertan, Txinako berri 
irakurtzen hasi ginenean medikuntza 
aldizkarietan. Dena zen berri, baina 
gu laster ginen protokoloak ezartzen, 
babes bereziko ekipoak saiatzen, en-
trenamenduak egiten… Nik neuk, zor-
tzi protokolo idazten hartu dut parte! 
Martxoaren hasieran Italiako berriak 
jaso genituenean, zerbait etorriko zi-
tzaigula pentsatu genuen, baina horre-
lako dimentsiorik izango zuela, pen-
tsatu ere ez. 2009an, A gripea izan 
zenean, 40 bat gaixo izan genituen gure 
[Zaintza Intentsiboko] unitateetan. Eta 
behin ere ahaztuko ez zaizkigun egoe-
rak bizi izan genituen. Esate batera-
ko, emakume bat, haurdun, pneumo-
niak jota, hiltzeko zorian. Zesarea egin 
behar izan genion –lankide batek egin 
zion–, ni han bertan nintzela, ZIUko box 
baten barruan! Haurra onik atera zen, 
zorionez, baina ama ez, zoritxarrez: hil 
egin zen.

Espero zenuten gaitzak horrelako 
dimentsiorik iritsiko zuela?
Zerbait espero genuen, baina ez ho-
rrenbestekorik. Ezta pentsatu ere. Gas-
teizkoak hasi zitzaizkigunean esaten 
bertan zutela birusa, egoera lehertzera 
zetorrela, orduantxe bai, “Hementxe 
daukagu!”, esan genion geure buruari. 
Abuztuan, oporretatik itzuli, ospitale-
ra joan, ikusi, eta esan nuen: “Hau da 
txikizioa daukaguna!”. Eta bigarren ola-
tuan gaude abuztuaren amaieraz gero. 
Bigarren olatuan, irailean, eta urrian, 
eta azaroan!
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Felix
Zubia

Olaskoaga
zarautz, 1974

felix zubia olaskoaga (zarautz, 
1974), Medikuntza ikasketak egina 
ehun (1998). Pilotarien eskuetako 
patologiaz idatzi zuen gradu amaie-
rako tesia. donostiako ospitaleko 
ziun ari da 1999az gero. Aspaldi 
ari da euskadi irratiarekin kolabo-
ratzen. Lauretan Babel saioan ekin 
zion, susana Mujika gidari, eta Osa-
sun etxea-n da, berriz, 2013tik hona, 
julian bereziartua Zuriko-ren leku-
koa harturik. hedabideetako lehen 
lerrora eraman du pandemiak, eta 
lan onaren sari, 2020ko rikardo 
Arregi kazetaritza saria irabazi du 
Arantxa Artza esatariarekin batera. 
Xabier Lete zenaren zaintzaz ardu-
ratu zen haren mundualdiaren az-
kenetan.



Kalekook jabetzen garen ez dakit...
Egoera disoziatiboan bizi gara, guztiz. 
Alde batetik, kaleko mundua dago; bes-
tetik, ospitalekoa. Ez dugu besteren su-
frimendua ikusi nahi, hura ezkutatzeko 
joera dugu, hilak zenbaki bihurtzeko ti-
rria. Ospitaleetan bizi dugun panorama 
kalekoek ikustea komeniko litzatekeela 
uste dut. 

Miren Basarasi aditu genion 
azaroaren amaieran esaten 
sufrimendua erakutsi beharko 
zatekeela.
Dudarik gabe. Zenbakiek despertsona-
lizatu egiten gaituzte. Bi bizipen ditut, 
koronabirusak ekarriak biak, bizi guztian 
neurekin izango ditudanak. Bata, neska 
gazte baten kasua da, 35 urtekoa, korona-
birusarekin ingresatu zutena. Martxoan, 
apirilean zen, hor nonbait. Eguna eman 
zuen gurekin. Arnasa hartu ezinda eto-
rri zen, eta arnasgailua jarri behar izan 
genion. Hori baino lehen, telefono deia 
egiten utziko ote genion eskatu zigun, 
faborez, bideo-deia egin nahi ziola bere 
gizonari. “Bai, utziko ez dizugu, bada!”. 
Eta emakumeak, gizonari: “Jakin ezazu 
lo hartzera noala, ez dakit bizirik aterako 
naizen, baina bizirik atera nahiz ez, jakin 
ezazu zu ezagutzea izan dela  munduko 
gauzarik ederrena, eta zurekin bi haurrak 
izatea”. Bizirik atera zen.

Bigarrena?
Urrian-edo. Gizon bat, hego amerikarra 
jatorriz, hemen bizi dena, 50en bat 
urtekoa. Ekarri zuten, eta intu-
batu genuen, berari buruz-
ko bestelako berririk ez 
genuela. Hurrengo egu-
nean, dei bat [Gipuzkoa-
ko] foru aldunditik. “Nola 
dago gizon hau? Alargu-
na da, bi seme ditu, 12 
eta 8 urtekoak, eta, bes-
te berririk ez bada, harre-
ra-familia bila hasi beharko 
dugu, gizon horrek hemen ez 
du-eta seniderik”. Horiexek dira be-
netako errealitateak, dramak. Hori zen-
baki bihurtzea, errealitatearen ukazio 
itsusia egitea da.

Zer aho-gozo utzi dizu drama hori 
bertatik bertara bizitzeak? 
Lagundu izanaren poza, batetik, eta, bes-
tetik, hainbeste heriotza eta sufrimen-
duk, erasana barrua. Beti daramagu karga 
hori geure barruan, lanbideari dagokiona 
da, baina oraingoan guztiz biderkatuta 

etorri zaigu. Gaitz erdi, zaintzak bi, hiru 
eta lau pertsona artean ere egiten ditugu, 
momentu txarrak banatzera jotzen dugu, 
sufrimendua elkarrekin eramatera. Ho-
rrek sortzen duen elkartasuna ez dakit, 
bada, beste ezerekin konpara litekeen.

Pandemia kudeatzeari dagokionean, 
zer ez da egin behar bezala?
Zerrenda ikaragarria litzateke! Aurrene-
ko momentutik gaixotasunari zeukan di-
mentsioa ez ematea inork, adibidez. Edo 

Osasun Publikoa behar bezala ez in-
dartzea. Edo ziurtasun faltsurik 

gabeko mezuak  ematea. Edo 
udan, ondo xamar geunden 

garaian, inork ez esan iza-
na: “Hau larria da, gaizki 
ibili behar dugu, zaindu 
gaitezen denok!”. Elkar-
tasun falta ikaragarria 

ikusi da gizarte maila guz-
tietan. Edo dikotomia fal-

tsu hori sortzea ere –osasu-
na, alde batetik, ekonomiaren 

osasuna, bestetik–, ez da ondo egin.

Gauza asko ez dira behar bezala egin!
Zerrenda luzeagoa izan liteke!

Norena da ardura?
Denona. Nork geure ardura dugu, dagoki-
gun mailan. Ez zait gustatzen inor seina-
latzea, zatarra da eta. Noski, agintari den 
horrek ardura du, agintari delako. Baina 
nik ere ardura leporatzen diot neure bu-
ruari, alegia, zergatik ez ote nuen heda-

bideetan gogorrago hitz egin martxoan, 
zergatik ez ote nuen gogorrago hitz egin 
udan. Eta ondokoaren zorigaitza kontuan 
hartzen ez duen gizartearen ardura ere 
hor da. 

Damu duzu hedabideetan gogorrago 
hitz egin ez izana.
Kontzientziako karga. Udan, batzuetan 
bai, besteetan ez, gogorrago hitz egin 
nuen, kontua ez baita jendeari beti errie-
taka jardutea, bestela haizea hartzera bi-
daliko zaituzte-eta, normala denez! Kar, 
kar… Mendebalde osoaren porrot kolekti-
bo izugarria da hau guztiau, indibidualis-
moaren porrot izugarria, turismoa indus-
tria bihurtzearen porrota, eta, batez ere, 
geure zilborrari begira bizitzearen porrot 
kolektibo ikaragarria.

Zer onik atera liteke pandemia 
honetatik?
Bizipenak. Bizitza bizipenak baitira, eta 
bizipenak inork ez dizkigu kenduko: 
igarotako momentuak, jendeari lagun-
tzeko aukera… Denok esaten genuena: 
“Seguru, hemendik gizarte hobea atera-
ko dela!”. Etxean barruan lotuta geun-
denean esaten genuena zen hori. Garai 
bateko txalo haiek-eta, sekula ez zida-
ten ilusio handirik egin: kalera irteteko 
aukera izan zenean bukatu ziren txalo 
haiek! Kar, kar… Zazpi euroko billetea 
baino faltsuagoa zen hura! Gizakiaren 
martxa ikusi eta ez naiz batere baiko-
rra. Txalupa berean goaz denok, baina 
ez dugu ikasi. Nire esperantza bakarra 
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da ondoko belaunaldiak bizitzaren eta 
munduaren ikuspegi berri bat sortzea, 
baina ez dakit lortuko dugun.

Zer sentitzen duzu agintariak 
hizketan aditzen dituzunean?
Ez nuke haien azalean egon nahi. Ez da-
kit, eta ez nuke jakin nahi, zenbat presio 
jasotzen duten. Hala ere, zera eskatuko 
nieke, ildo tenporala zabaltzea, ez jardu-
tea astebete edo hamabost eguneko epe-
ra begira, zera esatea baizik: “Begira, hau 
pandemia bat da, mundu mailako ara-
zoa, baina, gure txikian, zerbait ere egin 
dezakegu, eta horretarako, gizarte guz-
tiaren erantzuna behar dugu”… Edota, 
askoz ere garbiago esatea: “Milaka he-
riotza datoz, aurrean dauzkagu, osasun 
sistema gainez egiteko arriskua dugu, 
eta neurri zorrotzok hartzera goaz hala-
ko eta halakorengatik”. Horixe eskatuko 
nieke agintariei, eta ez positibismo fal-
tsuetan ibiltzea: “Hobeto gaude! Aurreko 
astean baino hobeto ari gara!”. Beharba-
da, jendeak ez du egia aditu nahi, baina 
esan beharra dago, eta horrek jarraikor-
tasuna eskatzen du. 

Mezuak, iturburuko ur garbia bezain 
garbi nahiko zenituzke.

Uste dut agintari eta ardura karguetan 
daudenek komunikazio estrategia bir-
planteatu beharko luketela. Epe motze-
ko fokua kendu, eta epe luzekoa jarri, 
jendeari gauzak garbi esan; gogorra 
dena, gordin; baina gauza bat esan, edo 
gero bete ez, edo bestela jokatu, ez. Ho-
rixe da sinesgarritasuna galtzeko bidea. 
Nire ustez, ez dute komunikazio estra-
tegian asmatu, ezta komunikazio hori 
hizkuntza egoki batean egiten ere. 

Eta, orain, hemen dira txertoak. 
Panazea? 
Txertoa izango da ataka honetatik ate-
rako gaituena, dudarik gabe. Historiak 
erakutsi du txertoa dela birusei kontra 
egiteko neurri eraginkorrena. Poliome-
litisak, adibidez, sekulako txikizioak 
egiten zituen hemen duela hamarkada 
batzuk arte, eta txerto bidez kontrolatu 
zen. Baztanga ere bai, eta beste gaixota-
sun asko ere bai. Beraz, honen irtenbidea 
txertoa izango da. Hala ere, txertoaren 
eraginkortasuna zenbaterainokoa den 
ikusi behar da, gaitza guztiz desagertzen 
den, ez den, gelditzera etorri den tanta-
ka-tantaka gaixoak eta hilak eragitera... 
Dena dela gaitza munduan desagertze-
kotan, aberatsak ez diren herrialdee-

tan ere egin beharko ditugu txertaketak, 
bestela atzera hona etorriko zaigu-eta 
birusa, mutatuta. Bitartean, joka deza-
gun eskuzabaltasunez, ondokoagan pen-
tsatuz, aita edo ama galtzera doazen per-
tsona larriengan, edo gurasoak galtzera 
doazen haurrengan… 

Osasuna, alde batetik, ekonomiaren 
osasuna, bestetik?
Ekonomia bultzatu nahi dugula benetan 
esango bagenu, zergatik ez dugu herriko 
denda txikietan gehiago erosten? Edo, 
ondokoak kutsa ditzakedala kontziente 
izanda, zergatik ez dut egiten ostalari-
tzaren erabilera arduratsua? Osasunik 
ez dagoen tokian, ekonomiarik ere ez 
dago. Dikotomia horiek tranpa hutsak 
dira. Osasuna zaindu behar da, per-
tsonen bizitzak zaindu behar dira, eta  
osasun arloan arduratsu jokatuz eta el-
kartasuna erakutsiz, ekonomiari eutsi 
ezinik ez dago. Sektore askok sekulako 
zaplastekoa jaso dute, eta ez daukagu 
malgutasun mentalik aurrekontu guztiz 
ezberdin batzuk egiteko, maila guztietan 
ere? Hasi herrietatik, foru aldundieta-
ra eta gobernuetaraino, pertsonari ahal 
den neurrian laguntzeko? Gure zilborra-
ri begira ibili behar beti! 
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karMelo landa
historiALAriA

Komunitatea, nazioa, 
errepublika

Euskal Herria bere osotasunean Erre-
publika libre eta demokratiko mo-
duan antolatzea da herritar askoren 

nahia.  Aurreko batean apuntatzen nuen 
berton,  aurreko euskaldun belaunaldi 
bat indartsu saiatu dela nazio proiektu 
osatua diseinatzen, hainbat arlotan: izan 
oinarri etiko-filosofikoak edota teoria 
politikoa garatuz, izan hizkuntza eta kul-
turaren eremuetan plangintza batera-
tuak eskainiz, izan alderdi estetikoa bera 
etika sozialari elkarlotuz. Arkitektoek ez 
dute huts egin, nioen orduan, baina etxe-
gileok ez dugu asmatu.

Akatsak zuzendu eta naziogintzan 
modu egokian bideari berrekin nahian, 
ari gara orain nazio proiektuaren fun-
datzaileen lana berraztertzen;  Aresti 
eta Azurmendi, bakoitzaren ekarpenean 
zein bien arteko elkarlanean, kasurako. 
Horretan gabiltzala, agertu zaigu bidera 
Joseba Sarrionandia bera, eta Joxe Azur-
mendiren kontzeptu kutun bat gogora-
razi: herritxikitasuna. 

Herritxikitasunaren kalteak aipatu 
dizkigu Sarrionandiak, tartean, ez ga-
rela gauza izan estrategia kulturaletan 
elkartu eta batera jokatzeko. Eta hari ho-
rri jarraiki, hasi naiz errepasatzen gure 
komunitate honen garapenean azken 
mende erdian (erreferentzia bat har-
tzearren) bizi izan ditugun mugarriak: 
egunotan gogoratzen dugun Burgosko 
auzia eta hark ekarri zigun guztia; eus-
kara batuaren sormen-prozesua; Du-
rangoko azoka edota Korrika zein AEK; 

aspaldiko borroka antinuklearra eta 
euskal kostalde nuklearraren aurkako 
herri mugimendu garailea; Jakin, Argia 
eta Euskaldunon Egunkaria erditu zituz-
ten herri-oldarraldiak; preso politikoen 
aldeko mugimendu zibilaren kateatze 
luzea; mugimendu feministaren olde in-
dartsua; sindikatu abertzaleen ekinaldia 
edota kultur eremuetako sortzaile eta 
langileen emankortasuna pandemia/
sindemia guztien gainetik; Euskaraldia... 
Eta ondorioztatu egiten dut, euskaldu-
non populu honek baduela erabakita-
sunetik eta kemenetik nahikotxo. Eta 
ez dugu, hala ere, gailur egiten. Zeren 
gabezian gaude?

Azter ditzagun, bada, esfortzu kolekti-
bo horren ondorioz erditu diren erakun-
deak. Aldi bateko indar hori guztia lor-
pen iraunkorra bilakatzeko balio behar 
duten tresnak, hain zuzen ere: Euskal 
Telebista publikoa, sortu zeneko helbu-

ruen bidetik  doa?  Legebiltzarrak eta 
gobernuak, benetan lortzen dute euskal-
dunon nahia lege bihurtu eta finko egi-
tea?  Euskararen lege desberdinek, ka-
surako, ematen diote euskarari oinarri 
sendorik gizartean garatu ahal izateko? 
Zein da euskal eremuetan nagusitu den 
komunikazio-sistema?  Eta unibertsita-
teetan, lortu dugu Euskal Herria subjek-
tu zein objektu nagusi izatea zientziaren, 
arteen, jakintzaren arloetan?

Jendarte oso konplexua da gaur egu-
neko hau; elkarbizitza demokratikoa, ez 
beste ezer,  izan behar da giltzarri,  bizi 
gaituen komunitate aniztun honetatik  
nazio demokratikoa sortu ahal izateko. 
Ekonomia, nahitaez sozioekonomia izan 
behar duena, helburu horretara abiatu 
beharko dugu. Egin ditugun saioetan, 
kooperatibak, kutxak, industria ere-
duak… norabide horretan doaz orain?  

Zer nazio mota nahi dugu? Zertarako 
nazioa? Sarrionandiak, Azurmendire-
kin elkarrizketa intelektualean, nazioa 
batez ere komunikazio espazioa dela 
diosku, eta komunikazio-komunitatea-
ren definizioa dela  nazioaren beste edo-
zein definizio baino funtzionalagoa. Hori 
onartzeko prest nago neu ere, komu-
nikazio-komunitatearen ardatza, gaur 
egun ere, hizkuntza dela kontsideratzen 
badugu, eta presente dauden hizkuntzen 
ugalkortasuna gorabehera, gurean eus-
kara dela territorio librea antolatzeko 
aukera bakarra. Euskal errepublika eus-
kaldun aburuanitza. 

euskaldunon 
populu honek badu 
erabakitasunetik eta 

kemenetik nahikotxo. 
eta ez dugu, hala ere, 
gailur egiten. Zeren 

gabezian gaude?
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antton olariaGa

sonia gonZÁleZ
idAzLeA etA AbAr

�House� telesaileko 
azken bost minutuak 

Michael Mooreren Sicko dokumen-
talak inarrosi egin ninduen. Ha-
sieratik larritu ninduen, mutil 

hark, orratz eta haria eskuan, zirujau lana 
egin behar izan zuenean zangoan zeukan 
ebakia josteko. Segidan, istripu batean 
hatz luzea eta eraztun atzamarra ebaki 
zituen gizona. Luzeak, 60.000 dolar; bes-
teak, 12.000. Erabaki behar bietatik zein 
lotu. Eta bihotzak zausk egin zidan.

Orduan off-eko ahotsak zehaztu zuen 
dokumental hori ez zela osasun asegu-
rurik ez zeukaten 50 milioi lagunen in-
gurukoa, baizik eta Ameriketako Esta-
tu Batuetan asegurua izan bazeukaten, 
ordaintzen zuten eta, hala ere, arretarik 
jasotzen ez zuten 250 milioien inguruan. 

2007 urtea zen. Hemen erasoaldia na-
barmenagotzen ari zen. Urrunetik dator, 
1986ko Osasunaren Lege Orokorrak bide 
eman zionetik. Ondoren, 1991eko Abril 
txostena, 1997ko legea (PNVren baiez-
koarekin) eta abar. 2007 urtea, Madrilen 
Agirreren pribatizazio sukarra bor-bo-
rrean eta gurean osasun publikoa oke-
rragotzen, ditxosozko lankidetza publiko
-pribatuaren mantra pean.

Segidan 2008ko krisialdia eta Brusela 
zein Madriletik zetozen murrizketen ai-
tzakia. Konturatu baino lehen, 2020. Eta 
pandemia. Eta osasun publiko anemikoa 

eta profesional ahituak aurre egiten. Kon-
turatu omen ginen zenbateko garrantzia 
daukan osasun publikoak. Eta jendeak 
txalo egin zuen leihoetatik. Folklore ho-
rretan entretenitu bitartean, erantzuki-
zunik ez. Eta heroi deitu behar geniela 
esan ziguten, ezer ez exijitzea delako he-
roien idiosinkrasia. 

Osasun pribatua indarrez azaldu da 
orain, azken estoke-kolpea eman guran. 
Eta hainbat kontu ikasi ditugu biderkatu 
diren iragarkien bitartez:

1. Ospitalerik onenak erabili ahal izan-
go ditugula. Ez nekien nik halako ranking 
bat dagoenik. Ezta ospitale pribatuak 
ranking horren lehen postuetan daude-
nik ere. Beste ranking batzuk bai ezagu-
tzen ditut, hala nola Osasun Publikoaren 
Defentsarako Federazioak 2019an erki-
degorik pribatizatzaileenekin argitaratu 
zuena. EAE, 5. postuan –Madril, Katalunia 
eta uharteen atzetik–; Nafarroa, 10. pos-
tuan. PNV kudeatzaile “hobea”, antza, bai-
ta UPNren gobernu guztien ondoren ere.

2. Telefonoz artatuko gaituztela. Tele-
medikuntza flemoi edo konjuntibitisera-
ko agian bai. Baina horra arte. Hori ere 
erakutsi digu pandemiak. Baina horixe da 
funtsa: osasun aseguruek ez dute gaixo-
rik nahi, Skype bidez arta daitekeen jende 
gazte eta osasuntsua baino. Gainera...

3. Zure bizimodua osasuntsua bada, 
beherapena egingo dizute. Hau bezero 
gehiago lortzeko amua izatetik, las-
ter bihurtzen da zigor. Ez baduzu X 
pauso egunean egiten, lodi bazaude, 
erretzen baduzu, minbizi aurrekariak 
badauzkazu eta batez ere zaharra ba-
zara, prima garestiagoak eta estaldura 
urriagoak. 

Bai, bospasei minutu falta zituen se-
rie hark. Housek telesailean gaixota-
sun arraroen bila agintzen zituen froga 
garesti guztien ostean, zer gertatzen 
zen? Pazienteek, asegurua izan arren, 
aparteko fakturak ezin zituztenean or-
daindu, ze etorkizun? Zer gertatzen 
zen porrot ekonomikoa aitortu behar 
zutenean, kartzelara ez joatearren? 

Eta ez esan hemen ez litzatekeela 
gauza bera gertatuko. OCU kontsumi-
tzaileen elkarteak ohartarazi duenez, 
polizen %24k popa bistan utzi du or-
daintzen dituen jendea. Lau polizetatik 
batek. Eta hori iaz, bezeroak lortzeko 
fasean. Osasun pribatuaren helburua 
ez delako jendea osatzea, dirua egitea 
baino. Atzean banka, inbertsio funts 
eta multinazional berberak daude eta 
akziodun bertsuak. Horrelakoei berdin 
bazaie jendea etxetik botatzea, enpagu 
handirik ez hiltzen uztea. 
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ahoZtar Zelaieta
kAzetAriA

Castillo suÁreZ
idAzLeA

Erregea, kolpez kolpe

Existitzeaz

Hogei urte pasa dira Un rey golpe a 
golpe (Erregea, kolpez kolpe)libu-
rua argitaratu zenetik Arakatzen 

SLren eskutik, Ardi Beltza aldizkariaren 
argitaletxea zena. Servimedia agentziak 
eta El Mundo egunkariak liburuaren be-
rri eman zuten titular honekin: “Pepe Rei 
edita un libro que ataca al Rey Juan Car-
los”  (Pepe Reik Juan Carlos erregeari era-
so egiten dion liburu bat argitaratu du).
Aldizkariaren langilea eta argitaletxearen 
administratzailea izan nintzenez, gogora 
ekarriko ditut anekdota batzuk.

Aldizkariko lankide batek kotxe istri-
pu larria izan zuen liburua inprimategira 
eramaten, beste auto bat atzetik jarrai-
ka zuela. Istripuaren ardura zuen gida-
riak ihesari eman zion baina bere matri-
kula Espainiako armadari lotua zegoela 
baieztatu genuen Trafiko Zuzendaritzan. 
Kontuan hartzekoa da, Amadeo Martínez 
militar ohiak, Estatu Nagusiko Koronel 
izandakoa eta erregeari buruzko infor-
mazio sentsiblea maneiatzen zuenak, Ardi 
Beltza-n iritzi artikuluak idazten zituela.

Hainbat kazetari, politiko eta epailek 
erosi zuten liburua, batzuk aldizkariaren 
harpidedunak ziren. Euskadiko liburu-
tegi publikoak liburua eskuratzean, ABC 
egunkariak eta hainbat agentziak horren 
berri eman zuten polemika sortu nahian 
eta horrela gertatu zen ere liburua Esta-
tu espainoleko hainbat tokitan aurkeztu 
genuenean.

Liburua argitaratu baino hilabete ba-
tzuk lehenago, Tele 5 telebista eta El País 
egunkaria, Pepe Rei (gure aldizkariaren 
zuzendaria) kazetariaren inguruan aritu 
ziren. Hedabide hauen arabera, gure zu-
zendariak Joaquín Navarro epailearekin 
(Ardi Beltza aldizkariaren kolaboratzai-
lea) eta Mario Conderen abokatuarekin 
bilera bat burutu zuen erregeari buruz 
hitz egiteko.

Hamalau urte pasa behar izan ziren 
Un rey golpe a golpe lanaren egilearen 
berri eman ahal izateko. Rebeca Quin-
tans da Patricia Sverlo ezizenarekin mo-
zorrotu zen idazlea. Urte guzti hauetan 
EITBk zentsuratua izan du liburua, baita 
Espainiako medio publiko eta pribatuek 
ere. Are gehiago, TV3 telebista katalan 
publikoak ere Monarquía o República do-
kumentalean Un rey golpe a golpe libu-
ruari egindako aipamenak azken orduan 
zentsuratzea erabaki zuen 2012 urtean.

Pepe Reiren azkeneko proiektuetari-
ko bat erregeari buruzko dokumentala 
burutzea zen, baina dokumentala anto-
latzen ari ginela gure Madrilgo lankideak 
CESIDen (gaur CNI) bisita jaso zuen eta 
egitasmoa atzeratzea erabaki genuen. 

Paradoxa da erregearen ustelkeria 
azaleratzeko leihoa Euskal Herriko al-
dizkari batek ireki nahi izatea eta Zu-
marragan jaiotako Iñaki Urdangarinen 
aferak zabal-zabal ikertzeko atea ireki-
tzea. 

Balorazio baikorra egin dute Duran-
goko Azokako zein Euskaraldiko 
arduradunek. Ez dut nik zalantzan 

jarriko baikortasuna, ez dut ukatuko 
egin ahal izatea bera dela poztasunerako 
arrazoi bat, baina nago exigentzia-mai-
la oso behean genuela jarrita. Eta bada 
gauza (on) bat pandemiak ekarri duena, 
alegia lorpenei, txikiak izanagatik, begi 
zoliagoez begiratzen diegula. Ez naiz ni 
ezeren adibiderik egokiena. Etxea libu-
ruz beteta izanagatik, ez dut liburu ba-
kar bat ere erosi Durangon. Lehen ere, li-
buru gutxi erosten nituen han, nahiz eta 
ia egunero joan, lagun eta ezagunekin 
elkartzera. Betiko moduan erosi ditut 

liburuak, herrian, hiriburuan eta argi-
taletxean zuzenean. Ez naiz streaming 
bidezko jardueretara konektatu. Restop 
batean geratu naiz Miren Agur Meabe-
rekin bere liburua oparitu nahi didalako. 
Bilera batera ekarri didate Mikel Sotore-
na. Liburuzalea naiz objektuzalea naizen 
aldetik. Baina non eta norekin eskuratu 
nituen ez zait erraz ahazten. Aitzakia bat 
dira, maiz, besteekin elkartzeko. Segu-
ruena horregatik ez dut DAn aurten ezer 
erosi. Eta arranguraz diot, Harkaitz Ca-
nok esaten duen bezala, badelako jendea 
Durangoko Azokan besterik existitzen ez 
dena. Eta horiek gabe ni ere ez naiz exis-
titzen, hein batean. 
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HIZKUNTZA POLITIKA 
SAILBURUORDETZA

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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Ez dakit zuenean, baina nire ingu-
ruan, balore batzuk zalantzan jarri 
ezinak izan ohi dira: pertsona langi-

lea izatea eta gezurrik ez esatea, esate-
rako. Jakina, euskaltzalea eta abertzalea 
izatea, baloreak baino gehiago azalean 
eta bihotzean tatuatutako ikurrak dira, 
Urola Erdiko herritarra izanik, meritu 
handirik gabekoak, egiari zor.

Pertsona langilea izatearena, bueno, 
zer esango dizuet. Baserria eta ume kua-
drilla handia aurrera ateratzeko izanez 
gero, agian balekotzat jo beharrekoa 
izango da, ez dakit. Herriko fundizioan 
milaka ordu sartzea bada langile-langi-
lea izatea, 4x4 auto handiena erosteko 
eta, bide batez, nagusiaren poltsikoak 
betetzeko, hori balorea baino gehiago 
babaloreena dela iruditzen zait.

Baina niri gezurrarenak piztu izan ohi 
dit arreta. Gezurra izan daiteke zuk dio-
zuna, nahiz eta zu ziur izan egia esaten 
ari zarela, eta gezur borobila da esaten 
ari zarena egia ez dela badakizunean 
ahoa zabaltzerako.

Horrez gain, min egiteko gezurrak 
daude, deitoragarriak, eta gezur barkaga-
rriak ere badira, gezur txikiak, alegia.

The Invention of Lying Ricky Gervai-
sen 2009ko pelikulan, herriko biztanle 
guztiek egia besterik ez zuten esaten, 
eta hura iskanbila hutsa zen. Eguna  el-
karri mokoka ematen zuten, auzokoak 

hau edo bestea esan zuelako. Eta etxe-
koekin askoz hobeto ez, jakina. Norbait 
ohartu zen arte gezurtxoak esanez, edo 
gutxienez egia guztiak gordin-gordin 
bota gabe, beraien mundua askoz ere 
atseginagoa zela eta harremanak askoz 
hobeak eta errazagoak.

 Izan ere, intentzio txarreko gezurrak 
mina eta gorrotoa pizten duen bezala, 
gezur txikiek elkarrekin harmonian bi-
zitzea ahalbidetzen digute. Esango nuke 
gezurtxo hauek, harremanetarako de-
rrigorrezkoak izateaz gain, errespetua 
eta maitasuna ere adierazten dutela. 
Gure hezurrek elkarren aurka une oro 
era mingarrian ez jotzeko behar dugun 
olioaren funtzioa egiten dutela gure ha-
rremanetan gezur txikiek hain zuzen ere. 

Eguneko egunkaria dut aurrean. Nire 
inguruak bezala, gezurra arbuiatzen due-
na. Zigarro papera baino meheagoa izan 
arren, jarri dizkioten traba guztiei sen-
dotasunez aurka egiteko indarra erakutsi 
du. Komunikabide abertzalea. Euskaltza-
lea den edo ez erabakitzeak eztabaida 
pausatua eskatuko luke. Azaletik hasi, sail 
guztiak pasa –eskelak barne, jakina–, eta 
ikusiko ez ditudan gaueko ordu txikieta-
ko pelikulen kartelera arte albiste beltzak 
nagusi. Bat txarra eta hurrengo txarragoa. 
Bizitzen ari garen garai ilunaren errea-
litatea da, bai, baina batzuetan ematen 
du orri bakoitza minaz betetako eremua 
dela, irakurtzen hasi orduko albistea gai-
nera lehertuko zaizula, alegia.

Azken hilabeteetako informazio karga 
negatiboak nire baikor eusteko sistema 
immunologikoa kutsatu izanaren ondo-
rioa izango da, baina eskertuko nuke noi-
zean behin gezur txiki bat, goxatutako 
albistea, gezurra izan gabe, kalera atera-
tzeko gogoa piztuko diguna eskainiko ba-
lit egunkariak. Neure burua engainatzea 
dela? Bai, jakina. Zer uste duzue ba, zuek 
bakarrik saiatzen zaretela iruzur egiten 
bizitzari? 

Kazetariok zerbaitetan abilak baga-
ra, egia erdiak eta erdi egiak esaten gara. 
Egia balitz albiste onak txarrak adina sal-
tzen duela, agian, gosea bera litzateke 
baina barre gehiago egingo genuke. 

Gezur txikiak

informazio karga 
negatiboak nire baikor 

eusteko sistema 
immunologikoa kutsatu 

izanaren ondorioa 
izango da, baina 

eskertuko nuke noizean 
behin gezur txiki bat, 
goxatutako albistea
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Sahararrek ez dute otsoaren eta 
artzain adarjotzailearen kondai-
rarik. Horrenbeste aldiz otsoa ze-
torrela abisatu eta benetan etorri 
zenean inork sinetsi ez zion ar-

tzainaren betiko ipuina. 20 urtez elka-
rrizketa askotan ingelesetik hassaniara 
itzuli behar izan du Mohamed Chejek gal-
dera bera. "Beti gerrara bueltatuko zare-
tenaren mehatxua egiten duzue, baina ia 
30 urte daramatzazue ekintza militarrik 
egin gabe. Ez ote da otsoa ren eta artzai-
naren kondairaren moduko mehatxua?" 
galdetzen omen zioten kazetariek, diplo-
matikoek, internazionalistek... Urteak au-
rrera egin ahala defentsa ministroa beste-

rik ez zen aldatzen. "Galdera bera aldian 
aldiko buruzagiei. Azkenean kondaira 
ikasi behar izan nuen ministroari konta-
tzeko", esan zidan Chejek 2016ko otsaila-
ren 22an preso eta desagertu sahararren 
senitartekoen elkarteko –AFAPREDESA– 
eraikinean, Rabounin.

Gatazka berpiztu izanak azken ha-
mar urteotan gorde ditudan argazki eta 
koaderno asko irekiarazi dizkit. Adie-
razpenak, ipuinak eta albiste zaharrak. 
Chejek kontatutakoa azpimarratua nuen 
eta gezi batez orri oina seinalatzen zuen 
esaldi bat nuen gehitua "Baina sahara-
rrak ez gara artzain hori bezalakoak; guk 
esandakoa bete egingo dugu".

"GUDARA ITZULI GARA, 
HAS ZAITEZKE KRONIKA IDAZTEN"
Kargu goreneko militar polisarioa da 
Ahmed Salem Lebsir, Kuban egin zituen 
ikasketak eta 1986tik 1991ra izanda-
ko gatazkan hartu zuen parte. Marokok 
Israelen laguntzaz eraikitako defentsa 
hormaren beste aldera pasa eta gerrilla 
estrategiak erabilita marokoarren aur-
kako ekintzak egiten zituen. Amgalako 
bataila famatuan egon zen eta familia 
historiko bateko kidea da. Bere osaba Ba-
siri Lebsir Espainiako Estatuak 1970ean 
"desagerrarazi" zuen. Marokoarrek aita 
hil zioten 1984an jipoituta eta Abderra-
man anaia Marokoko soldaduek preso 

    andoni lubaki

inork gutxik espero zuen 
horrenbeste urteren ondoren 
berriro berotuko zenik gerra izoztua. 
Halere, abisu askoren ostean, Fronte 
Polisarioa eta tindufeko sahararrek 
pozez hartu dute berriro fusila. 
egoerak ez duela bere kasa hobera 
egingo ulertu dute.

SAHARAKO GATAZKA

Utzikeria eta 
traizioaren 
ondorio
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hartu zutenetik desagertua du. 
"Hilketak eta krimenak ez ziren Ma-

rokoko errege Hassan II.arekin hasi; 
espainiarrek hasi zuten nire herriaren 
aurkako zapalkuntza odoltsua, orain ko-
lonizazio ona izan zela sinetsarazi nahi 
badigute ere. Ez dago kolonizazio onik! 
Espainia beti ari da gezurretan. Sahara-
rrekin eta denekin. Gure herriari trai-
zio besterik ez diote egin", esan zidan 
Ahmed Salemek azken gerrate hau hasi 
baino astebete lehenago. "Alarma go-
rri egoeran gaude Guerguerateko pro-
testengatik. Orain dela hamar urte ez 
genuen horrelakorik. Ezin dizut gehia-
go esan baina nahi baduzu has zaitezke 

gerrara bueltatu garela dioen kronika 
idazten. Oraingoan mehatxua bete beha-
rra dugu". (Ez nion jaramon handirik 
egin eta ni ere bizkarrez harrapatu nau 
albisteak). 

GERRA HASI, GELDITU ETA 
BERRIZ ERE HASTEKO ARRAZOIAK: 
ESPAINIAREN TRAIZIOA
Saharako gerrak gatazka nondik dato-
rren azaltzea eskatzen du. Espainiako 
Estatuko hedabide boteretsuenek ez 
dute Saharaz informatu nahi izan, ezba-
da Fronte Polisarioaren aurkako albis-
teak emateko behintzat. Mendebaldeko 
Saharari buruz Rabatetik edo Madrildik 

zetozen prentsa oharren bidez informa-
tu da. Ez da "gerra ahaztua", "isildua" 
baizik. 

1975eko Martxa Berdea baino lehe-
nago hasi zen Saharako gatazka. Frente 
Polisarioa sortu baino lehenago, saharar 
kolonizatuek zanpatuak izateari utzi eta 
euren etorkizunaren jabe izan nahi zu-
tela adierazi zuten. 1970ean, adibidez, 
Zemla lautadan (Laayoune hiriburutik 
gertu) milaka pertsona manifestatu zi-
ren oso aldarrikapen garbiekin: des-
kolonizazio prozesua hasi nahi zuten, 
Afrikako beste lurralde askotan bezala; 
lan baldintza hobeak eta kolonizatzai-
leen pareko eskubideak ere lortu nahi 
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zituzten. Espainiako armada frankista-
ren erantzuna bortitza izan zen eta ti-
roz gutxienez sei pertsona hil zituzten 
(iturrien arabera kopuruak desberdinak 
dira). Desagertuak ere hamarnaka izan 
ziren, horietako bat lehen aipatutako Ah-
med Salem Lebsiren osaba, Basiri Lebsir; 
mugimendu independentistaren ideolo-
go eta burua. Desagerpen horren atzean 
gaur egun oraindik ezagunak zaizkigun 
izenak ageri dira, tartean Carlos Diaz Ar-
kotxa, ETAk 1985ean hil zuen Ertzain-
tzako burua. Garai haietan Espainiako 
armadako kapitaina zen eta saharar as-
kok bera seinalatu izan dute Zemlako 
hilketen errudunetako bat bezala. 

"Oraindik gogoan dut bere ahotsa. Oso 
sarkorra zen. Preso geundenen artean 
izua eragiten zuen. Ziurrenik bera izan 
zen Basiri bizirik ikusi zuen azken per-
tsonetako bat, baina ez dakigu nork de-
sagerrarazi zuen. Lekuko batzuek esan 
ziguten hiri kanpoaldeko toki batean lur-

peratuta dagoela eta tiro egin ziotenak 
militarrak izan zirela". Hala esan zidan 
Sidi Lebsir lehengusuak 2018ko aben-
duan Hassana Abdelazziz kazetariaren 
etxean nengoela, Auserden. 

Hilketa haiek eragin zuten are eta 
herritar gehiagok aldarrikatzea inde-
pendentzia eta justizia nahiak. Ahmed 
Mohamed Ahmedek "Saharako herri 
xeheari begiak irekiarazi zizkion eta or-
duan ikusi genuen espainiarrak soilik 
Madrilen onurari begira zeudela. Ez zi-
tzaizkien batere inporta gure aldarrika-
penak eta ongizatea; kalean eta irratian 
kontrakoa esaten baziguten ere. 1973ko 
ekainean sartu nintzen Polisarioan Es-
painiako armadari aurre egiteko", azaldu 
zidan Bir Lehlu lurralde liberatuetako hi-
riburuan soldadu beterano hark 2012an. 
Ordurako jada talde armatua zen Fron-
te Polisarioa, hamabost egun lehenago, 
1973ko maiatzaren 20an lehenbiziko 
ekintza egina zuen. Jangako base es-

painiar bati eraso egin zioten, ondoren 
sahararren lehenbiziko presidente izan-
go zen Luali Mustafa Sayed erreskatatze-
ra joan zirenean. Operazioa ezin hobeto 
atera zitzaien eta tiro bakar batekin base 
militarra bereganatu eta presoak askatu 
zituzten. Tartean zen Brahim Galli, gaur 
egungo sahararren presidentea. 

"Beti harritu izan nau Espainiako Go-
bernuak sahararren aurka duen obse-
sioa. Sargentu nintzen garaian Tifariti 
ingurura joan behar izaten nuen gure 
soldaduen gorpu erreak jasotzera. Bel-
durrez akabatuta egoten ginen baina 
gure misioa zen eta egin beharra ze-
goen", dio J.S. Zaragozako [Aragoi, Es-
painiako Estatua] militar erretiratuak. 
"Bagenekien marokoarrak zirela soldadu 
espainiarrei eraso egiten zietenak. Mili-
tarrak ziren eta muga zeharkatzen zuten 
gure posizioei eraso egiteko. Ez tiro egi-
teko agindua genuen guk. Asko harritzen 
gintuen estrategia hark. Gureak hiltzen 
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Saharako gatazka gaur uler-
tzen dugun bezala 1975eko 
azaroaren 5ean hasi zen 
Marokok 350.000 zibil eta 
40.000 soldadu Espainia-

rena izan zen kolonian sartu zire-
nean. Madrilgo akordio tripartitoen 
ondorioz sahararrei inongo galde-
ketarik egin gabe Sahara banatzea 
erabaki zuten Mauritaniaren eta 
Marokoren artean.

Hassan II.aren agindupean inba-
ditu zuten iparraldea Martxa Berdea 
deituriko ekintza hartan. Itsasotik 
gertu dagoen Tah herritik sartu zi-
ren zibilak Smara eta Tifaritira, mi-
litar marokoarrak tankeekin sartzen 
ziren bitartean. Inbasio baketsu eta 
zibil bezala saldu nahi izan zioten 
nazioarteari, erabat militarra izan 
bazen ere. 

Hegoaldetik Mauritaniak ere mi-
litarki inbaditu zuen Espainiako 
probintzia izatera iritsi zen Afrika-
ko kolonia. 1976ko otsailaren 27an 
independentzia aldarrikatu zuten 
Bir Lehlu herrixkan, Afrikar Batasu-
nak eta nazioarteak Polisarioa eta 
sahararrak aintzakotzat hartzea lor-
tzeko, Ia nazio oso bat babestu zen 
Aljeriako Tinduf herriko errefuxiatu 
kanpamentuetan, Marokok zibilen 
aurka fosforo eta napalm lehergai-
luak jaurtitzen baitzituen. Garai har-
tako Polisarioko presidentea Lua-
li Mustafa Sayed zen. Oso gazte hil 
zen Mauritaniaren aurkako gerran, 
1977an. Ordutik independentzia al-
darrikatzen duten sahararren ikur 
bihurtu da eta bere irudia nonahi 
ageri zaio kanpamentuetara bisitan 
joaten denari. 

Mauritania menperatu zuten ge-
rratean sahararrek bake akordioa 
sinatu zuten 1979an. Ordutik gaur 
arte harreman ona dute sahararrek 
eta mauritaniarrek, baimenik gabe 

pasa daitezke batzuk eta besteak bi 
lurraldeetara. Mauritania Mende-
baldeko Saharatik erretiratu ostean 
Marokok legez kanpo inbaditu zuen 
utzitako hutsunea. Urte berean, Is-
raelen laguntzarekin, nazio osoa ipa-
rraldetik hegoaldera banatzen duen 
horma armatua eraikitzen hasi zi-
ren. Gaur egun 2.500 kilometro ditu 
harresitzar horrek eta Polisarioaren 
erasoaldiak ekiditeko zazpi bat mi-
lioi mina daudela diote. 

1991n su-etena sinatu zuten Ma-
rokok eta Polisarioak. Hilabete gu-
txiren buruan herri galdeketa egitea 
zuen helburu. Ia 30 urte igaro dira 
eta ez da sekula halakorik egin, Ma-
rokok galdeketa horretan nork parte 
hartu behar duen beti inpugnatzen 
duelako. Behin baino gehiagotan 
NBEk gezurretan eta datuak asma-
tzen harrapatu du Rabat. Marokoren 
giza eskubideen aurkako urraketak 
ere ia egunero salatzen dira baina, 
Frantzia lagun duenez eta NBEn 
beto eskubidea duenez, ez da sekula 
helegiterik aurrera eraman. 

Honen guztiaren aurkako pro-
testa ugari izan da. Famatuenak 
2010eko Gdeim Izik kanpaldia eta 
Guergerateko blokeoa izan dira. 
Guerguerat okupatutako Saharatik 
Mauritaniara doan bidean Marokok 
duen azken postua da. Legeari kasu 
eginez gero, ez luke han egon behar. 
Halere, kamioi andana pasa ohi da 
egunero su eten akordioa urratuz. 
Blokeoaren bidez sahararrek NBE-
ren utzikeria salatu nahi zuten, bai-
na Marokoko armada zibilen aurka 
oldartu zen eta Polisarioaren kon-
trolpeko aldera igaro zen arma eta 
guzti. Su-etena amaitutzat jo zuen 
Polisarioak eta erreferenduma egin 
arte ez dituztela armak isilduko zin 
egin dute sahararrek, Brahim Galli 
presidentearen bitartez. 

NBEren utzikeria 
salatzeko gerra

ari ziren, nola gainera! Baina ezin ge-
nuen defendatu ere egin. Ondoren jakin 
genuen Espainiako errege izango zenak, 
Juan Carlos I.ak eman zuela agindu hori 
Francori ezer ere esan gabe. Garai har-
tan jada bazuen indarra eta Hassan II.a-
ren aldekoa zen. Eraso horiek guztiak, 
ondoren etorri ziren asko bezala, Fron-
te Polisarioari egotzi zizkioten. Solda-
duok bagenekien sahararrek ez zutela 
horrenbesterako ahalmenik, ez zuten 
helikopteroak botatzeko eta Land Ro-
verrak horrela deuseztatzeko indarrik. 
Lau karabina besterik ez zituzten eta!", 
gogoan du militar ohiak. 

Ondoren etorri ziren beste ekintza 
askoren aurrean ere horrela jokatu du 
Espainiako Gobernuak, beti Marokoren 
alde. Kontuan hartu behar da Frente Po-
lisarioak Madrilen duen enbaxadore Ab-
dula Arabik gatazka berpiztean esanda-
koa ulertzeko: "Espainiako Gobernuari 
ez diogu ezer eskatzen, soilik egindako 
mina baino gehiago ez dezala eragin".

Espainiako Erresumak historian trai-
zio sistematikoa izan du politikatzat eta 
orain AEBetako Trumpen administra-
zioak ere gauza bera egin dio sahara-
rren kausari. Sahararen gaineko subi-
ranotasuna Marokori onartu dio, baldin 
eta Israelekin harreman diplomatikoak 
hasten baditu –Mohamed VI. erregearen 
aita Hassan IIak 80. hamarkadatik izan 
ditu harreman onak Tel Avivekin eta sio-
nismoarekin). Nazioarteko lege guztiei 
muzin egin die adierazpen horrek. Era-
baki horren harira jarrera epela eraku-
tsi du Nazio Batuen Erakundeak, baita, 
espero zen bezala, oraindik legalki indar 
kolonizatzaile den Espainiako Erresu-
mak ere. Hau gutxi balitz NBEko idazkari 
nagusi António Guterresek eta Espainia-
ko Atzerri ministro Arantxa Gonzalez 
Laya gipuzkoarrak ez dute "erreferen-
dum" hitza aipatu ere egin, "bake proze-
suaz" mintzatu dira, besterik ez. 

Hassana Abdelazziz Saharako Pren-
tsa Zerbitzuko argazkilaria da. Brahim 
Galli presidenteak gerrara itzuli behar 
zirela esan zuenean errefuxiatu kanpa-
mentuetan "festa modukoa" hasi zela 
dio. Azaroaren 28an telefonoz deitu nion 
eta "inoiz ezagutu ez dudan poztasuna 
ikusten ari naiz herriarengan", adierazi 
zidan. "Tristeziatik euforiarako bidaia 
egin dugu minutu gutxian. Guk ere ez 
genuen espero gure gobernuak erabaki 
hau hartuko zuenik. Ez behintzat orain, 
pandemia eta Argeliaren mugen itxie-
ra pairatzen ari garen honetan. Baina 
ausartak izan direla uste dut. Marokok 



eta NBEk gurekin nahi zutena egin ze-
zaketela uste zuten beti. Gainera, su-ete-
nik ez omen dela izango esan dute, ezta 
bakea eta erreferendumaren inguruan 
hitz egiteko bada ere. Presidenteak esan 
du erreferendumaren egunean bakarrik 
geldituko dutela gatazka. Hortaz aberria 
ala hil da jarraituko dugun estrategia. 
Hemen [Tindufeko errefuxiatu kanpa-
mentuetan] egoteaz nazkatu gara. Etor-
kizuna gerrak emango digu, heriotza 
bada ere".

Zalantza asko piztu du Polisarioaren 
estrategia militarrak. Desertuan, itsa-
soan edo mendiko gudu zelaietan izaten 
diren galerak bikoitzak izan daitezkeela 
zioen Montgomery general ingelesak 
Rommel naziaren aurka Bigarren Mun-
du Gerran izan zuen ipar Afrikako gu-
dan. Afrika osoko hirugarren armadarik 
handiena da Marokorena, Egipto eta Ar-
jeliaren ondoren. Azken lau urteetan se-
kula egin gabeko inbertsiorik handiena 
egin du armak erosteko. Sateliteak ere 
badituzte (Mohamed VI-A eta Mohamed 
VI-B) zaintzarako. Droneak erosi dizkio-
te Trumpen exekutiboari eta soldaduak 

entrenatu dituzte urruneko ekintzak 
bideratzeko. Polisarioak aldiz, Libiako 
Gadaffi koronelak 1980ko hamarkadan 
emandako Grad, Katiusha eta Stingerrak 
ditu eta zaharkituriko T-63 tanke erru-

siarrak. Oraindik, halere, Marokok ez du 
erasorik egin eta ez dira Polisarioak kon-
trolatzen duen eremuan sartu. Joera era-
bat pasiboa hartu du. Irudi gutxi eta fake 

news asko agertu dira sarean eta zaila da 
handik informazio gardena lortzea. 

Marokoren ez parte hartzea estrate-
gia izan daitekeela diote aditu batzuek, 
erasotuak beraiek direla eta bakea-
rekiko konpromisoa eurena bakarrik 
dela sinestarazi nahi dutela. Trumpen 
adierazpenen ondoren, Fronte Polisa-
rioa nazioarteko terroristen zerrenda 
famatuan sartzeko zain omen dago Ma-
roko eta horretarako presioa egiten ari 
dira lobby-ak. Garai batean Hamas eta 
Palestinarekiko mugimendu internazio-
nalistarekin gauza bera egin zuten. Na-
zioa terroristen erasoen menpe dagoela 
saldu nahi dio Mohamed VI.ak AEBetako 
gobernu berriari. "Polisarioak beste lu-
rraldeetan dituen elkarte eta enbaxada 
asko ixtera behartuko luke. Sahararrak 
zenbait gobernuren laguntzari esker bizi 
dira, ez dutelako diru iturririk errefu-
xiatu estatutua dela eta. Jasotzen dituen 
diru laguntzak eten daitezke eta diplo-
matikoei nazioartean mugitzeko duten 
askatasuna murriztuko litzaieke. Kausa 
internazionalista galduko luketela esan 
daiteke. Ez hori bakarrik, talde terro-
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espainiako erresumak 
historian traizio 

sistematikoa izan du 
politikatzat eta orain 
aeBetako trumpen 
administrazioak ere 
gauza bera egin dio 
sahararren kausari
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rista izaki, estrategia eta arma askoren 
erabilera justifika lezake Marokok, bai-
ta teknikoki legez kanpokoak direnak 
ere, droneen bidezko hilketa selektiboak 
kasu. AEBek teknika hori erabiltzen dute 
oraindik jurisprudentzia finkorik ez ba-
dago ere. “Palestinaren Askapenerako 
Erakundeak 1980ko hamarkadan izan 
zuen murrizte prozesua gerta liteke Po-
lisarioarekin ere", dio Riad Bouzzani Al-
jeriako kazetariak telefonoz egindako 
elkarrizketan. 

John Bolton sahararren autodetermi-
nazio erreferendumaren defendatzaile 
sutsua da. Trumpen administrazioaren-
tzat lan egin zuen, presidenteak  Twit-
ter bidez kaleratu zuen arte. Abenduaren 
15ean Foreign Policy hedabidean idatzi-
tako artikulu batean Trumpek eta bere 
administrazioak "akats larria egin duela", 
adierazi du. "James Inhof senatari erre-
publikarrak atzera bota nahi du erabaki 
hau eta Joe Bideni helaraziko dio", dio ar-
tikuluan. Trumpen taldeak hau geldiarazi 
nahi duela argi geratu da azken egunetan 
Twitterren egiten ari diren adierazpenak 
ikusita. Lobby sionistak daude atzean, 

American Sionist Friendship talde era-
sokorra bezalakoak. "Nazioarteak halere 
ulertu behar du Polisarioak arrazoi osoa 
duela armak berriro hartzeko. Marokok 
ez badu erreferendumik nahi ez du su-e-
tenik merezi. Gainera Rabatek bere pro-
paganda gezurtia irentsi du", dio Bolto-
nek artikuluan. Espainiako Estatuaren 
jarreraz ere oso argi azaldu da segurta-
sun kontseilari ohia: "ezer ez esatearen 
alde agertzen bada, isilik eta alde batera 
manten dadila". Bolton oso kritikoa izan 
da beti Espainiak Saharako auziaren in-
guruan egin duen utzikeriagatik. Agerral-
di publiko askotan Madrili aurpegiratu 
dio "legea betetzeko dago eta erreferen-
duma egitea berari dagokio nazioarteko 
legea errespetatuz". Portugalek Timorren 
egin zuen bezalako prozesua adibidea da 
bere ustez. 

Basamortuan gerra gori jarri eta bule-
goak berriro aztoratu dira, askori begiak 
irekiaraziz. NBEk Saharan zuten misioa 
ezertarako balio ez duen dirua xahutzeko 
makina dela agerian geratu da –histo-
rian izan duen misiorik luzeena eta ete-
kin gutxien lortu duena da MINURSO –. 

Espainiako Estatuak sahararrak behin 
eta berriz, gobernuan dagoena dagoe-
la, traizionatuko dituela ulertu du iritzi 
publikoak eta legez kanpo jokatu duela 
urte hauetan bere eginkizunei muzin egi-
nez. António Guterresek epel jokatu due-
la giza eskubideen urraketen aurka ere 
begi bistan agertu zaio askori. Frantziako 
Estatuak (giza eskubideen defendatzai-
le autoizendatuak) bere beto eskubidea 
Saharako gizarte zibilaren aurka erabil-
tzen jarraituko du Maroko laguntzearren. 
AEBak ez dira adostutako legea betetzea-
ren aldekoak, ezta eurek bakarrik ados-
tutakoak ere. 

Sahararrek bakarrik mantendu dute 
indar iraunkorra eta esperantza argia. 
Askok erreferendumaren ekuaziotik at 
utzi nahi izan dute Polisarioa, errefuxia-
tuta eta zapalduta bizi den herriak ez 
duela etorkizuna bere esku sinetsaraziz. 
Duintasun osoz eta arrazoia –morala eta 
legala– bere alde dutela Si vis pacem pa-
rabellum leloari heldu behar izan diote 
berriro ere betiko zanpatuek: bakea nahi 
baduzu gerrarako presta zaitez. Eta ho-
rretan ari dira. 
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Amaia Arrazola 
sortzailea
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amatasunak belarrondoko 
bat eman zidalako 
sortu nuen liburua”

Marraztea adierazteko modu bat 
omen da zuretzat. Noiztik?
Betidanik. Ttikia nintzenean eta nire 
ahizpekin dendetan erosketak egitera 
jolasten nintzenean, erositako produk-
tuak marraztu egiten genituen. Deneta-
rik genuen: frutak, barazkiak, soinekoak 
eta baita elkarri deitzeko erabiltzen ge-
nituen telefonoak ere. Marrazketarekin, 
pinturarekin eta sormenarekin zerikusia 
duen guztia gustatu izan zait betidanik. 
Baina sekula ez nuen imajinatu nire ogi-
bidea hau izanen zenik! Erranen nuke 
booma 22 urte nituenean etorri zela, ur-
tebetez Parisera ikastera joan nintze-
nean. Oroitzen naiz bertan neska ilustra-
tzaile bat aurkeztu zidatela eta zerbait 
piztu zitzaidala barruan: “Marraztuz bizi 
daiteke?”, galdetu nion nire buruari. 

Gasteizen jaio zinen arren, Madrilen 
eta Bartzelonan pasa dituzu azken 
urteak. Kataluniako hiriburua 
sortzaile anitzen bizitokia da.  
Bartzelona etxea da niretzat. Bertan lu-
rreratu nintzen Madrilen zortzi urtez 
ikasten eta publizitatearen arloan lan 
egiten aritu ondotik. Eta Bartzelonak 
ezin hobeki hartu ninduen. Nire asmo 
berdinak zituzten eta adoptatu ninduten 
hainbat pertsona ezagutu nituen, margo-
lariak edo ilustratzaileak ziren, eta bide 
berri bat hasi genuen elkarrekin. Cowor-
king bat sortu genuen, coworking hitza 
ere existitzen ez zenean: tira, sinergiak 
gurutzatu eta elkar babesteko elkartu 
ginen. Elkarrekin bakarka baino indar-
tsuagoak ginela ikusi genuen. Gaur egun, 
ez gaude sabai beraren azpian, baina fa-

milia dira Guim Tió, Conrad Roset, Cha-
mo San… Bartzelona itsasoa ere bada, 
epeltasuna, argia, terrazak, irriak, egitas-
moak, kultura, festa, artea… nire alaba 
katalana da. 

Bertan gelditzeko asmoa duzu?
Momentuz hemen jarraitzen dut. Biko-
tekidea Kanariar Uharteetakoa da eta 
beti pentsatu izan dugu Gasteiz eta Ka-
nariar Uharteen artean, Bartzelona ez 
dagoela gaizki erdibideko bizitoki beza-
la. Argi duguna zera da, oraintxe hirigu-
nea behar dugula bizitzeko, gure lana 
ahalbidetzen duten gauzak izateko: nik 
ilustratzaile bezala eta berak margolari 
bezala. Baina egia da geroz eta gehiago 
botatzen ditudala faltan nireak: Euskal 
Herria, berdea… Sustraiak, funtsean. 

  saioa baleZtena     

  José gallardo

amaia arrazola (Gasteiz, 
1984) ilustratzaileak 
Publizitatea eta Harreman 
Publikoak ikasi zuen 
madrilgo complutense 
Unibertsitatean. 
Publizitate agentzia 
batean lan egin ostean 
Bartzelonara lekualdatu 
zen, eta han bizi da 
orain dela hamar urtetik. 
2018ko urrian ama izan 
zen, eta bere unibertsoa 
mila pusketatan 
lehertu zela aitortu du. 
isilarazitako amatasunaren 
aldarrikapena egin du 
argitaratu berri duen 
El meteorito (lunwerg 
editores, 2020) ilustrazio 
liburuan. 
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Krisi ekonomikoa lehendabizi eta 
pandemia gero. Zaila izan zaizu 
ilustraziotik bizitzea?
Tira, krisiaren alaba naiz. Ez ditut ugari-
tasun-urteak ezagutu. Beraz, nire ogibi-
dea garatu dut zailtasun aro honetan eta 
ez dut bertzerik ezagutzen. Hauek dira 
nire jokoaren arauak. Baina bai, noski, 
zaila da. Zorionez, familiaren babes izu-
garria izan dut eta hori ezinbertzekoa 
izan da artea nire ogibide bilakatzeko. 
Bartzelonara etortzeko Madrilgo publi-
zitate agentzia batean neukan kontratu 
mugagabea uztea erabaki nuenean, ni-
gan sinetsi zuten eta nire karreran kon-
fiantza izan zuten. Eta pandemia garaian, 
tira… gauzak egiten jarraitu beharra ze-
goen, ezin naiz geldirik egon.  

Dena etiketatzeko ohitura duen 
gizarte honetan, zuk ihes egiten duzu 
eta eroso zaude sortzailearen aterki 
zabalean, ezta?
Gizarte oso indibidualista batean bizi 
gara. Eta, zintzoki, uste dut gauza onak 
komunitatean gertatzen direla. Nire ibil-
bidea lagun talde batekin abiatu nuen. 
Bakoitzak bere bidea zuen baina elkarre-
kin indartsuago ginen. Gaur egun, hain-
bat sormen esparrutako jendearekin 
kolaboratzen dut etengabe eta horrek 
aberasten nau. 

Aldiz, ohikoa da sortzaileen artean 
etiketen arteko desberdintasun 
hori aldarrikatzea. Zer ematen 
dizu zuri askatasun horrek? Zertan 
desberdintzen zaitu?
Pentsatzen dut badagoela jendea adar 
bakarrean sakonki lan egitearen aldeko 
apustua egiten duena, baina ez da nire 
kasua, nik aldatzeko beharra daukat, 
gauza berriak probatu eta mugimendua 
sentitzeko. Zeharkakoa sentitzen naiz 
zentzu horretan. Sormena gustatzen zait 
bere adierazpen desberdinetan; zora-
tzen nau bertze pertsona batek idatzita-
ko testu-liburu bat ilustratzeak, zerotik 
osorik neronek liburu bat egiteak adina. 
Enkarguak gozatzen ditut, interesgarriak 
direnean, noski. Muralismoa eta formatu 
handiko pintura maite ditut, baita zera-
mika, poesia edo tipografia ere. Ez da-
kit, ezingo nintzateke etiketa bakarrare-
kin identifikatu, gainontzekoak galtzeak 
pena handia emango lidakeelako. 

Ama zarela erran diguzu. Hitz egin 
dezagun zure bigarren erditzeaz: El 
meteorito liburua argitaratu duzu 
pandemia betean. Noiz eta nola sortu 

zen ideia?
Alaba bat izateak zer erran nahi zuen 
ikusten hasi nintzenean erabaki nuen 
liburua egitea. Bi arrazoirengatik, batez 
ere. Batetik, garrasi gisa: beharra nuen 
“hemen jarraitzen dut!” erran, eta nire 
ama nortasunak gainontzeko nortasu-
nak eklipsatu ez zituela lau haizeetara al-
darrikatzeko. Bertzetik, amatasunak be-
larrondoko bat eman zidalako. Ez nuen 
espero hainbertze emozio, bizipen, neke, 
eskaera, beldur, amodio… “Zergatik ez 
zidaten hori aurretik azaldu? Nola da po-
sible honen berririk ez izatea?”, pentsatu 
nuen. Nire kabuz aztertzen hasi nintzen 
eta ikusi nuen baietz, bazeudela amen 
kontakizunak zentzu horretan. Esther 
Vivasen Mamá desobediente (Ama deso-

bedientea) liburu zoragarriarekin topo 
egin nuen, eta baita ere Jane Lazarre-
ren Nudo materno (Amaren korapiloa) 
liburuarekin eta Sylvia Plathen hainbat 
poemekin. Duela guti Katixa Agirreren 
Amek ez dute irakurri dut eta maite dut 
ama izan diren emakumeak irakurtzea… 
Baina zintzoki, amatasun esperientziaz 
guti idatzi da eta nik egitea erabaki nuen. 
Zergatik ez?

Zenbateraino dago amatasuna 
idealizatuta zure ustez?
Emakumearen inguruko hainbat kontu-
tan gertatzen da, eta nola ez, amatasu-
nean ere bai. Ama izatearen gaineko erro-
mantizazioa eta idealizazioa da nagusi: 
zoriontasun malkoak, “zure bizitzako egu-
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nik hoberena”, ama-sena… Eta gero dau-
de obligazio guztiak; ama-kemena, bere 
haurrengatik dena sakrifikatzeko prest 
dagoena, beti hor, indartsu… Eta noski, 
eskatzen zaigu lau hilabeteko amatasun 
baimenaren ondotik lanera itzultzea, 
haurtxoa haur eskolan utzi eta aurrera! 
Ama izateak sekulako nahasmena eragi-
ten du gure bizitzan. Meteorito bat da. Eta 
egiazko amatasun hori ez da saltzen, ins-
tagramen atsegin dut-ik eragiten ez duen 
emakumearen ikuspegi iluna erakusten 
duelako. 

El meteorito, beraz, amatasun 
errealaren aldarrikapena egiten duen 
liburua da?
Egia erran, hasieran ez nuen aldarrika-
penik egin nahi izan, bizitakoa kontatu 
nahi izan nuen, bertzerik gabe. Kontatua 
izateko hainako gogorra iruditzen zaida-
lako. Baina kontuz, beti diot nire amata-
suna kontatzen dudala bakarrik, ez dut 
iradokizunik egiten ez naizelako inor hori 
egiteko. Ez naiz espezialista gai honetan. 
Are gehiago, liburua hasten da erranez, 
“Amaia estimatua…”. Alegia, nire buruari 
solastatzen diot, duela bi urte eta bedera-
tzi hilabete gainera zetorkiona ezagutzen 
ez zuen Amaiari. Baina kontziente naiz 
nire testigantza agian erabilgarria dela, 
bakarrik sentitzen diren bertze emaku-
meentzat. Bakarra ez zarela jakiteak eta 
bizitzen duzuna arraroa ez dela ikusteak 
lagundu eta sendatu egiten du. 

Nola eragin dizu amatasunak zure 
ibilbide profesionalean? 
Erabat. Batez ere, erdiondoko lehendabi-
ziko urtean. Hainbat zentzutan. Batetik, 
bat-batean nire espazio mentala zein sor-
tzeko espazio fisikoa galdu nituen, era-
bat. Nire lana marraztea da, sortzea eta 
margotzea, eta Ane jaio zenean ez nuen 
bera ez zen ezertan pentsatzeko auke-

rarik. Noski, nire amatasuna markatuta 
dago nire testuinguru pertsonalarekin, 
nire bikotekidea eta ni Bartzelonakoak ez 
garenez ez dugu familia sarerik inguruan. 
Hirurok bakarrik ginen eta lana egiteko 
espazioa murriztu zitzaigun egun bate-
tik bertzera. Lana egitea edo lana egitean 
pentsatzea ezinezkoa zitzaidan haurtxoa 
eskuetan nuela. 

Bertzalde, nire lanak halabeharrezko 
eraldaketa pairatu zuen. Badira dagoene-
ko Anerekin bateragarriak ez diren lanak, 
batez ere muralak. Formatu handiko pin-
turak orduak behar ditu, dedikazio han-
dia, esfortzu fisikoa eta mentala: aldamio 
batean goraka eta beheraka ibiltzea, grua 
bat gidatzea, hiru egunez etxetik kanpo 
egotea… gaur gaurkoz egin ezin ditudan 
gauzak dira horiek. Espero dut etorkizu-
nean berreskuratu ahal izatea, izugarri 
gustatzen zitzaidalako. Oraingoz estudio 
lanean ari naiz, tamaina –baina ez garran-
tzia– ttikiagoko proiektuetan. 

Zer deritzozu liburuaren harreraz?
Hagitz zoriontsu nago. Berriki konfirma-
tu didate makinetan sartu dela bigarren 

edizioa. Horrek pozez zoratzen nau, ima-
jinatu. Eta baita jaso dudan erantzunak 
ere. Sare sozialek hori dute, irakurtzen 
zaituenarekin elkarrizketa kasik kons-
tantea ahalbidetzen dutela; onerako zein 
txarrerako. Nik bizi izan nuena pasa du-
ten emakume anitzek erraten didate nire 
liburuari esker babestuago sentitu direla. 
Neska batek Instagrametik lehen aldiz 
bere erditzea eta erdiondoa kontatze-
ko mezu bat bidali zidanean, negar egin 
nuen. Hunkigarria da historia hain per-
tsonal batekin konektatzea erabat ezeza-
guna den jendearekin. 

Hitzaurrea Esther Vivas kazetariak 
idatzi du. 
Bere liburua itsasargia izan zen niretzat. 
Irakurtzen hasi nintzenean hainbertze 
gauza ulertu nituen… %100 konektatzen 
dut bere diskurtsoarekin. Hagitz kontent 
nago bere liburuak hain harrera ona due-
la ikusita. Irakurri behar da, ama edo aita 
izan edo ez. Betidanik pentsatu izan dut 
denok ez garela ama edo aita izango, bai-
na seme-alabak garen heinean gehiago 
konektatu beharko genuke gai hauekin.  

Zein dira orain esku artean dituzun 
proiektuak?
Anerekin [alaba] konfinamenduan egin 
nituen kartoizko jarduera batzuetatik 
jolas-liburu bat sortu da, eta argitara-
tu egingo dut. Oraintxe bertan, hori da 
ilusio gehien egiten didan proiektua. 
Etxean ginela, esne kartoiak hartu ni-
tuen eta Anerentzako puzzle batzuk sor-
tu nituen. Instagramera ere igo nituen. 
Ongi funtzionatu zuen, une horretan 
guztiok geundelako geure seme-alabak 
entretenitzeko gisa horretako gauzen 
egarriz. Baina sorpresa izan zen Flambo-
yant argitaletxe preziatua etorri izana, 
publikatu nahi zuela erranez. Urtarri-
lean aterako da, azkenean!  

amatasun erreala 
ez da saltzen, 

instagramen 'atsegin 
dut'-ik eragiten ez 

duen emakumearen 
ikuspegi iluna 

erakusten duelako”
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Hitz Adina Mintzo zikloaren 
baitako bigarren saioa egin 
zuten urriaren 21ean Gas-
teizen. Sorabieraz mintzatu 
zen Ivan Igartua (Gasteiz, 
1972), EHUko Eslaviar Filo-

logiako irakasle titularra.
Eslaviar hizkuntzen gaineko ikerla-

na eta errusieraren gramatika histori-
koa ditu argitaratuak, besteak beste, eta 
ikertzaile eta irakasle egonaldiak buru-
tuak ditu Moskun, Parisen, Leipzigen eta 
Tbilisin. Hitzaldian, mendebaldeko esla-
vieraren barnean, hizkuntza lekitikoekin 
eta txekiera-eslovakierarekin batera az-
pitalde berezia osatzen duten goi-sora-
bieraz eta behe-sorabieraz jardun zuen.

Goi-sorabiera eta behe-sorabiera 
Alemaniako ekialdean hitz egiten dira, 
Cottbus/Chóśebuz eta Bautzen/Budyšin 
hirien inguruetan. Eta alea xehetzen 
hasi aurretik, sarrera hitz batzuk egin 
dizkigu Igartuak: “Saxonia eta Branden-
burg estatuetan hizkuntza ofizialak dira, 
baina oso hiztun kopuru mugatua dute, 
20.000 inguru, hau da, biztanleen %1”. 
Behe-sorabieraz den bezainbatean, hala 
eta ere, ahulago da hizkuntza, galzorian 
ere bai, Unescoren arabera, 2.000-4.000 
hiztun dituela, herri txikietan. “Hiruga-
rren Reicharen eraginpean etxe barruko 
transmisioa eten zen eta, egun, adin aski 
handi batetik gorakoek baino ez dakite 
behe-sorabieraz”. Eta hizkuntzaren ga-
leraren ondorioz datorren beste galera 
bat, ukiezina: “Hizkuntz biodibertsitatea 

galtzen da, besteak beste. Edo Rudi Ke-
ller hizkuntzalariak zioena, hizkuntzak 
hirugarren mailako objektuak direla; 
alegia, ez dira ez osagai natural puruak 
–zuhaitzak edo mendiak diren bezala, 
esaterako–, ez elementu artifizialak ere, 
mahai bat litzatekeen moduan. Hiruga-
rren gune bat eratzen dute, kulturarekin 
estu lotua”. Hortik segitzen da eremu 
horri dagokion dibertsitatearen galtzea.

Lege aitortza
Inondik ere, herrietatik hirira egiten as-
matu zuen goi-sorabierak XIX. mendean, 
kultur berpizkundearen deiari jarraikiz, 
oro har. 1912an, bestalde, hizkuntzaren 
aldeko erakunde sona handikoa sortu 
zuten, Domowina elkartea, alegia. “Abe-
rria da hitzaren esanahia. Ordukoxeak 
ditugu sorabiera biziberritzeko lehen 
pausoak, hizkuntza sistema aztertzeko 
lehen lan sendoak”, irakasleak esan di-
gunez.

Hizkuntza eslaviarren koadroa egin 
digu Igartuak aurrera jo baino lehen: 
“Batetik, ekialdeko hizkuntzak ditugu: 
errusiera, bielorrusiera eta ukrainiera; 
bestetik, hegoaldekoak: bulgariera, ser-
biera, kroaziera, bosniera, montenegri-
noera eta mazedoniera”. Eta, horiekin 
batera, mendebaldeko hizkuntzak hiru 
multzotan bereizirik: “Bata, txekierak 
eta eslovakierak osatzen dutena; bestea, 
polonierak, kaxubierak eta XIX. men-
dean galdutako polavierak eratua, eta, 
aparte, sorabiera, bi literatur hizkuntza 
dituena, eta hainbat dialekto eta tran-
tsiziozko aldaera”. Besterik da aitortza 
ote duten, eta horri lotu zaio irakaslea. 
“Duela 25 urte inguru jaso zuten bi sora-
bierek lege aitortza, eskualde mailakoa 
betiere, eta ofizialak dira: Brandenbur-
gon behe-sorabiera, Saxonian goi-so-
rabiera”. Administrazioan eta hedabi-
deetan hein bateko ondorioa izan du 
aitortzak. Badute prentsa idatzia, eleba-
karra, eta irrati-telebistetan era badute 

alemaniako ekialdean hitz egiten diren bi hizkuntzak ofizialak dira 
hiztunak bizi diren eskualdeetan. 25 urte badira lege aitortza lortu zutela. 

alabaina, 20.000 herritarrek, alegia sorabiarren %1ak baino ez daki bi 
hizkuntza horietako bat. Behe-sorabiera bereziki ahul dago, 2.000 eta 

4.000 hiztun artean baino ez ditu.

goi-Sorabiera eta behe-Sorabiera

Ezinaren ezinean

  Miel a. elustondo
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saiorik. Hala ere, hezkuntzan izan du 
eraginik gaitzena lege errekonozimen-
duak.

‘Witaj’ Hezkuntza programa
Nonbait ere, Bigarren Mundu Gerraz 
gero aldatu zen hezkuntza egoera. 
“Ekialdeko Alemanian Sobiet Batasuna-
ren pean gelditu ziren eskualdeok, eta 
hezkuntzan txertatu ziren sorabierak”. 
Batetik, eredu elebiduna abiarazi zuten 
sorabiar zirenentzat, eta ez zirenentzat, 
aldiz, sorabieraren gutxieneko ezagutza 
bermatuko zuen irakaskuntza. Berri-
kitan, bestalde, egina dute urrats bat 
gehiago, iragan mendeko 90eko hama-
rraldiaz gero: murgiltze sistema. Witaj 
du izena. “Ongi etorri” programa, hau 
da, “ongi etorri hizkuntzara, ongi etorri 
kulturara”. Haur Hezkuntzan hasi eta 
erdi mailako ikasketak bitartean dago 
txertatua. Igartuak dakikeenez, emaitza 
onak ditu Witaj egitasmoak goi-sora-
bierari dagokionean, eta eskasa berriz, 
behe-sorabierarenean, hain baita ahula 
haren egoera. XIX. mendearen amaie-
ran 150.000 sorabiera hiztun bide ziren. 
Egun, 20.000, lehenago adierazi dugu-
nez. Germanizazioa, industrialtzea, na-
zien garaiko jazarpen-debekuak... Hain-
bat izan dira faktoreak. Egun, hiztun 
kopuruari eustea dute lehen helburu, 
eta, hurren, hiztun berriak irabaztea.

geroak esan beza
Irakaslearen irudiz, sorabierek ez lu-
kete, aurrera egin nahi-eta, bide mal-
kar meharra besterik. “Indargunerik ez, 
dena, edo ia dena, dute ahulezia”. Esla-
viar hizkuntzen artean hiztun kopururik 
txikienak dituzte. Hala eta ere, ezauga-
rri erakargarrien jabe dira hizkuntzala-
riaren begietara: “Sekula ez dira komu-
nitate handia izan, hein batean berezi 
eta isolatua dira –gainerako herrialde 
eslaviarretatik aldenduak, batez ere–, 
eta horrek agian badu ikustekorik zen-
bait ezaugarriri eustearekin. Eslaviar 
hizkuntza gehienetan ez bezala, aditz 
iraganaldiaren forma bereziak gorde 
dituzte, eta singularra eta pluralaz gai-
nera, numero duala ere badute, bi ob-
jektu izendatzekoa. Sorabiera biek ezik, 
eslovenierak beste hizkuntzak ez du ho-
rrelakorik”. Eslovenierak, esan beharko 
da, bi milioi eta erdi hiztun ditu. “Jakina 
da germanieratik hainbat elementu har-

tu dituztela sorabierek, dela lexikoan, 
sintaxian nahiz fonologian”. Mendeetan 
luzatu den harremanaren ondorio, bis-
tan dena, nahiz eragina norabide baka-
rrekoa izan, alemaneratik sorabieretara. 

Biziberritzeaz, goi-sorabierari dago-
kionean zazpi ahalak egiten ari dira, eta 
belaunaldi berrietan ageri da emaitza, 
hezkuntza sistematik eratorria. “Gaz-
teen artean badirudi baietz, hiztun be-
rriak irabazten ari dela goi-sorabiera, 
ttanttaka-ttanttaka bada ere. Sorabiar 
familiek eredu elebidunera edo murgil-
tzera bidaltzen dituzte beren seme-a-
labak. Besterik da sorabiar sendiak 
ez direnetan, baina hor ere bada hein 
bateko mugimendua. Zenbait familia 
kexu da ez dutelako sorabiar edo sora-
bieraren munduan sarrerarik”. Inkesta 
soziolinguistikoetan irakurriaz ari zai-
gu Igartua, sorabieren ezinaren ezinak 
agintzen duen etorkizun beltza iragarriz 
bezala. Orixeren harako hura, finean: 
“Geroak esan beza / herri bat izan zen 
/ edota hats emaiogun / hontan iraun 
dezan”. 

sOrABiErArEN 
NEUrriA KALEAN

Hizkuntza gatazkarik gabeko 
hizkuntzak bi sorabierak, non-
bait. Berlingo Harresia eraitsi 
zutenean izaniko mugimen-
du autonomistak gorabehera, 
adorerik ez sorabiera hiztu-
nek. Hiri handietako kaleetan 
neke da sorabieraz hitzik en-
tzutea. Kale neurketarik egin-
go balitz, hutsaren hurrena 
litzateke emaitza. Ivan Igar-
tuaren egia: “Besterik litzateke 
herri txikietan. Hirietan, sora-
bistika institutuaren inguruan 
beharko zenuke, sorabierarik 
entzuteko. Agian”. Alegia, han 
ere ez genukeela ziurtasunik.

ivan igartua eslaviar hizkuntzetan aditua da eta berak eman zuen goi-sorabieraz eta behe-sorabieraz 
hitzaldia gasteizen. ondoko argazkian kale seinaleak bi hizkuntzatan, lehenengo alemanez eta 
ondoren sorabieraz.
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  Xalba raMireZ     dani blanCo

Teknologien erabileraren eztabaida 
emozioen gainean eraikia dela diozu. 
Lilura edo beldurretik. 
Zientzia eta zientzia-fikzioa banatu 
behar al dugu?
Jendeak ideia batzuk ditu teknologiak 
zer egiten duen jakiteko, eta horrek zeri-
kusi gutxi du teknologiak benetan egiten 
duenarekin. Eta ulertzen da komunika-
bideak etengabe ari direlako teknologia-
ren irudi desitxuratu eta disfuntzionala 
ematen, prentsa bulegoei kasu egiten. 
Teknologikoki nahiko aspergarria den 
garaian gaude, baina ez zenuke inoiz as-
matuko, 4.0 edo 5.0 iraultzak iragartzen 
ari den prentsa irakurriz gero.

Jendeak uste du lana robot batek la-
purtuko diola bihar. Eta egia dena da, 
egunerokotasunean algoritmoekin, tek-
nologia aurreratuekin edo hizkuntza na-
turalaren prozesamendu sistemekin lan 
egiten dugunok, oso oinarrizko tekno-
logiak ikusten ditugula. Gaur egun ikus-
ten dugun zientziak ez dauka zerikusirik 
hedabideek hitz egiten duten zientzia 

fikzioarekin. Jendeak existitzen ez diren 
teknologiei die beldurra, eta horrek ez-
tabaida publiko duina ekiditen du, zein 
teknologia mota nahi dugun aukeratzen 
utziko diguna.

Eta zein dira eztabaida publiko 
faltaren ondorioak?
Eztabaida publikoa demokrazia guztien 
oinarria da. Gure bizitzetan eragina duten 
gauzen inguruan erabakitzeko eskubidea 
dugu, eta algoritmoek gure bizitzetan ba-
dute eragina. Espainiako Estatuan tratu 
txarrak jasotzen dituzten emakumeen 
arriskua algoritmo batek erabakitzen du, 
Estatuaren prestazioak jasotzeko eskubi-
dea ote dugun, hipoteka bat jaso edo ez, 
etxebizitza publiko bat eskuratu edo ez. 
Teknologia hauek inguratzen gaituzte eta 
erabaki garrantzitsuak hartzen ari dira.

Iritzia emateko eskubidea eduki behar-
ko genuke, baina iritzia emateko jakin 
behar dugu zer den gertatzen ari dena. 
Eta zientzia bereizi zientzia fikziotik. Ja-
kin zer datu hartzen ari diren, zertarako, 

zein den datu horien gainean dugun era-
giteko aukera, bestelako alternatibarik ba 
ote den. Guzti hau ez da mahai gainean 
jartzen teknologiarekin harremantzeko 
dugun modua alde emozional horretatik 
egiten dugulako: edo liluratzen gaitu eta 
ipuinak asmatzen ditugu edo beldur izu-
garria ematen digute eta uko egiten diogu 
primitibismora joz.

Teknologiez ari garenean makinak 
eta robotak ditugu gogoan 
normalean. Baina zu algoritmoez eta 
formula matematikoez ari zara. Nola 
egin dezakegu herritarrek horren gai 
konplexuen gaineko ikuskaritza?
Eztabaida publikoa egoteak ez du esan 
nahi denok aditu izan behar dugunik, 
denok matematika ikasketak egin behar 
ditugunik. Elikagaien eta medikamen-
tuen auzia berdina da. Erosketak egitera 
noanean ez daukat inongo zalantzarik su-
permerkatu horretan dauden gauza guz-
tiek igaro dituztela segurtasun kontrol 
zorrotzak, eta beraz, jangarriak direla. 

algoritmoen auditorea eta politika publikoen analista 
da Gemma Galdon (mataró, Herrialde katalanak, 1971). 
teknologiak legedian, gizartean eta etikan duen inpaktua 
aztertu du, eta hiri adimendunetan, pribatutasunean eta 
segurtasun-politiketan aditua da, besteak beste. Eticas Research 
& Consulting erakundeko zuzendaria da eta Bartzelonako 
Unibertsitateko soziologia saileko ikertzailea. euskarabildua 
jardunaldietan izan dugu, datuen gainean hartu beharreko 
kontzientziaz hausnarketa interesgarria eskainiz. 

“Algoritmoak normalitatea 
pribilegio bihurtzeko 
makinak dira”

GEMMA GALDON
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Farmaziara noanean, ez naiz kimikaria, 
ez dakit zer daraman aspirinak edo ibu-
profenoak, eta irakurri arren ez dut uler-
tuko, baina konfiantza daukat  botikariak 
edo medikuak hartu dituzten neurrietan 
eta ez dela nire osasunarentzat kaltega-
rria izango. 

Kontrol prozesu horiek gure bizitzako 
eremu guztietan gertatzen dira teknolo-
gia gaietan izan ezik. Ez dakigu ea legea 
betetzen duten edo min gehiago eragin 
dezaketen. Eta ez zait bidezkoa iruditzen 
prozesu horiek ulertzeko erantzukizu-
na herritarrengan uztea. Inork ez dit niri 

eskatuko kimikan doktoretza ateratzeko 
aspirina erosteko. Horregatik uste dut ez 
dela bidezkoa herritarrei informatikaz 
jakitea eskatzea aplikazio bat erabiltzeko. 
Huts egiten ari direna mekanismo horien 
kontrol prozesuak dira; sistema horiek 
auditatzea edo ikuskatzea erraza da, al-
goritmoen atzean dauden prozesu mate-
matiko horiek ikertzea erraz xamarra da, 
egin daiteke. Prozesu horien gardenta-
suna falta da, edozeinek bertan sartzeko 
eskubidea izateko, teknologia horiei gal-
derak egiteko eta teknologia hori hobea 
izan dadin ekarpena egiteko. 

Opakutasun horrek, Anaia Handi bat 
sortzen duela diozu, baina zekena, 
txarra eta hutsala. 
Anaia Handia zekena eta txarraz gain, 
banala da. Horren atzen ez dagoelako 
botere diktatorial bat, herri osoa ikusi 
nahi duena. Silicon Valley-ren helburua 
salmenta da, eta edozer asmatuko du 
saldu ahal izateko. Saltzeko menpeko-
tasuna sortu behar badu, psikologoak 
kontratatuko ditu aplikazioan erabiltzen 
diren koloretxoek nola eragiten duten 
aztertzeko. Egitura panoptiko bat sortu 
dugu baina bere helburua ez da kontrol 
soziala, herritarren manipulazioa, Anaia 
Handi bat daukagu eta bere helburu ba-
karra txepelkeriak saltzea da. Horregatik 
da banala: gure eskubide eta berme ga-
rrantzitsuak sakrifikatu ditugu, gauzak 
hobeto sal diezazkiguten. 

Baina arriskutsua ere bada. 
Bai noski, azpiegitura honek esku txa-
rretan gizartean sekulako inpaktua edu-
ki dezake. Hauteskundeen manipulazio 
potentzialaz hitz egiten ari gara –demos-
tratua ez dagoen arren, egia da batzue-
tan teknologiari egozten diogula guztia–. 
Baina honelako sistema batekin helburu 
ez legitimoekin edo ilegalekin aritzeko 
aukerak handitzen dira. Sortzen ditugun 
azpiegiturak zaintzeko erantzukizuna 
dugu, baita arriskutsuak izango ez diren 
azpiegitura berriak sortzeko ere.

Askotan ezkerreko gobernuek egitura 
panoptikoak sortzen dituzte “gure hobe
-beharrez zelatatzeko”. Sortzen ditugun 
azpiegiturek gehiegikeriarik baimendu 
ez dezaten bilatu behar dugu, izan ere, 
orain batek gobernatzen du, baina bihar 
nork daki? Beraz, eraiki ditzagun azpie-
gitura arduratsuak, damuaraziko ez gai-
tuztenak. 

“Ezkutatzeko ezer ere ez duzulako ez 
pribatutasun eskubidea defendatzea, 
esateko ezer ez duzulako adierazpen 
askatasuna ez defendatzea bezala 
da”, dio Edward snowdenek. 
Pribatutasun eskubidea beste 
eskubide guztien oinarria al da?
Pentsalari askok pribatutasuna aska-
tasunarekin lotzen du. Nik ez dut au-
rreikusten nire autonomia pertsonala 
garatzea eremuaren arabera pertsona 
ezberdina izan gabe. Lagunartean, lanto-
kian edo familian ez gara pertsona bera. 
Gure identitatea kudeatzeko eta nego-
ziatzeko aukera hori, gizaki egiten gai-
tuen eta libre egiten gaituen oinarrizko 
atala da. Digitalizazioak gure identita-
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tea finkatzen du. Algoritmoarentzat per-
tsona hau zara, erosketa-maila honekin, 
lagun hauekin... Gure identitate finko 
hori gizaki egiten gaituen askatasunaren 
kontra dago. Azkenean pribatutasunak 
gainontzeko eskubideak artikulatzen 
ditu libre izan eta libre sentitzeko esku-
bidearekin erabat estekatuta. 

Teknologien kontrolerako programa 
duen alderdirik ez dagoela diozu. 
Kasu honetan, beraz, boteretsuen 
menpe geratzen direla teknologiak. 
Zer neurri proposa litezke?
Gauza asko egin daiteke gaurtik hasi-
ta. Adibidez, algoritmoen erregistro 
nazionalak. Inpaktu soziala duten al-
goritmoak erabiltzen diren bakoitzean 
deklaratzea nola erabiltzen diren, era-
kunde publikoek jakin dezaten. Oso oi-
narrizkoak diren gardentasun tresnak, 
erakundeek beste eremuetan erabiltzen 
dituzten tankeran. Herritarren babese-
rako neurriak eta batez ere zaurgarriak 
diren kolektiboenak; azken finean algo-
ritmoak normalitatea pribilegio bihur-
tzeko makinak dira. Normalitatea inter-
neten beti da adin ertaineko gizon zuria. 
Gainontzekoak baztertuak dira sistema 
horiengatik. Nola babesten ditugu kolek-
tibo hauek? 

Lege eta prozesu ugari dago kolekti-
bo ez-hegemonikoak babesteko, baina 
beste behin ere, ez ditugu teknologietara 
eramaten. Offline babesten ditugun balio 
horiek, online ere babesteko aukera. Ha-
rrigarria da inolako alderdik –ez eskuin, 
ez ezker– ez duela programa landu bat 
politika publikoetatik gaiari ekiteko.

COVID-Radar aplikazioarekin 
gertatutakoa bitxia izan da, Apple 
eta Google ados jarri direlako 
deszentralizatua den sistema 
garatzeko.
Pertsonen arteko elkarrekintzak araka-
tzeko aplikazioaren eredu deszentra-
lizatu, banatu eta arrakatsuaren gakoa 
ez zen kriptografia aurreratuaren zail-
tasuna soilik –elkarrekintza anonimoak 
arakatzea ahalbidetzen duena–, baizik 
eta Bluetooth-a etengabe atzitu ahal 
izatea. Edozein telefonotako aplika-
zioek azaletik funtzionatzen dute, ezin 
da sistema eragilera sartu. 

Suitzako eredu deszentralizatuak 
lortu zuen Apple konbentzitzea, eredu 
deszentralizatua betetzen zuten esta-
tu-aplikazioek sistema eragilera sar-
tzea ahalbidetu zezatela, hau da, Blue-
tooth-ak etengabe funtziona zezan 

piztu gabe eta bateria-maila jaitsi gabe. 
Apple-k urteak daramatza bere mar-

ka pribatutasunaren defentsarekin lotu 
nahian, epaitegietan ere irabazi izan 
ditu hainbat bataila. Egia da kontak-
tuen arakatze aplikazioaren bitartez lor 
dezakeen informazioa Apple-k beste 
bide batzuetatik lortzen duela, beraz, 
ez diola ezeri uko egin bereziki. Baina 
interesgarriena da Google eta Apple ere 
batu egin zirela osasun ministerioaren 
barruko estatu mailako aplikazioei sis-
tema eragilean sarbidea baimenduz. 
Horregatik ez du bestelako sistema era-
gileekin funtzionatzen.

Eztabaida honetan interesgarrie-
na da, eredu zentralizatuan jarraitze-
ko beharra aldarrikatzen duen estatu 
bakarra Frantziakoa dela. Bere 
subiranotasun nazional eta 
teknologikoaren izenean 
Apple-ren inposaketaz 
kexu zen Frantzia. Datuen 
babeserako legislazio 
hoberena duen herriak 
erraldoi teknologiko bati 
aldarrikatzen zion bere 
menpeko herritarrak zela-
tatzeko eskubidea. Horrega-
tik da interesgarria teknologien 
gaineko eztabaida integrala, ez daude-
lako aktore onak eta gaiztoak, bakarrik. 
Kasu honetan Apple posizionatu egin da 
herritarren eskubideen alde eta Fran-
tziak oinarrizko eskubideak urratuko 
zituen erreminta bat nahi zuen. Honek 
ez du esan nahi beti berdina babestuko 
dutenik, baina sektore publiko zein pri-
batuetan leiho txikiak daude, praktika 
hobeak bideratze aldera. 

Aipatzen zenuen ikuspegi 
kontsumista horretatik ihes, 
teknologia hauek modu masiboan 
erabiltzen dituen estatuetako bat 
da Txina. Hain zuzen ere, ikuspegi 
kolektibistaren mesedetan legokeen 
kontrol soziala erabilita. 
Ni ez naiz Txinan aditua, baina badau-
de oso interesgarriak diren ikuspun-
tuak. Lehenik, inbertsio publikoa Txinan 
teknologietan izugarria da. Hamarka-
dak daramatzate inbertsio publikoak 
biderkatzen, mundu osoarekin aldera-
tuta. Nabaritzen ari da eta are gehia-
go nabarituko da. Aldaketa egongo da 
nork ekoizten duen teknologia eta nork 
kontsumitzen duen. Silicon Valley-n di-
seinatutako mikrotxip merkeak soilik 
ekoizten dituen herria izatetik urrundu 
da dagoeneko Txina. Bestetik, enpresa 

txinatarrek AEBetan lan egiteko Trum-
pek jarritako trabek, euren erresilen-
tzia handitu baino ez dute egin. Lehen 
sistema integratua zegoen, enpresa txi-
natarrek kanpoko software edo hard-
ware beharrak zituzten. Baina Trumpek 
AEBetako ateak itxi ostean eskari eta 
eskaintza independentea sortu da. Be-
raz, oraintxe Txina indartsuagoa da jarri 
zitzaizkion zigorren aurretik baino. 

Eta hirugarren kontua. Mendebalde-
tik asko gustatzen zaigu pentsatzea Txi-
na estatu panoptikoa dela, erabateko 
herritarren kontrol sozialarekin. Baina 
han salatzen ditugun gehiegikeria asko 
aspalditik egiten dira adibidez AEBe-
tan –eta beraiek salatu egiten dituzte!–. 
Txinan puntu digitalen sistema sozia-

la jarri dute, herritar ona zaren 
edo ez jakiteko. AEBetan Cre-

dit Scoring sistema dute –
pribatua dena, gainera–, 
zure iraganeko kredituak 
aztertzen ditu, ea ondo 
kobratu eta pagatu ze-
nuen adibidez. Eta Credit 
Scoring on bat gabe ezin 

duzu zerbitzu ugari esku-
ratu. Oso sistema parekideak 

dira. Zuk kontrolatu ezin dituzun 
puntu batzuk zure iraganarekin lotuta 

daude, eta etorkizuna baldintzatuko di-
zute. AEBetatik hori salatzea harrigarria 
da, izena aldatu arren prozesua oso an-
tzerakoa baita. 

Hemen egin diren estrategia 
teknologikoek silicon Valley kopiatu 
nahi dutela diozu, start up ereduan 
pelotazoaren bila, lurraldearen 
garapenean pentsatu gabe. 
Pandemian are gehiago ikusi da. 
Mendebaldearen historiako garapen une 
guztiak diru publikoa inbertitu denean 
gertatu dira. Europa eta AEBak 1960ko 
hamarkadatik ari dira inbertsio publi-
koak murrizten eta Txina 1960ko ha-
markadatik dena jartzen ari da eremu 
teknologikoan. Hori nabaritu egingo da: 
gazte txinatarrak zientzia, teknologia, 
ingeneritza eta matematiketan forma-
tzeko egindako ahalegin eskerga uni-
bertsitate hoberenetara bidaliz eta abar.  
Europa eta AEB aldiz unibertsitate ta-
sak igotzen ari dira, hezkuntzara sarbide 
orokor eta parekidea oztopatuz. Poli-
tika publikoak erabat ezberdinak dira, 
eta historiak erakutsi diguna da aurrera 
egiteko gaitasuna inbertsio publikoek 
dutela, enpresa pribatuak inoiz ez dira 
iritsiko maila horietara. 

Anaia Handi bat 
garatu dugu eta 

bere helburu bakarra 
txepelkeriak 
saltzea da”
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aliantzak oinarri hartuta; 
–behetik gora eraiki beha-
rreko aliantzak–, gatazke-
tatik ikasiz, elkar aitortuz, 
aniztasuna kontzienteki 

landuz eta gure arteko desorekak 
ezkutatu gabe”. Bilgune Feministak 
helburutzat jarritako Euskal Herri-
ko mugimendu feminista antiarra-
zista eta euskaldunera heltzeko bi-
deari buruzkoa da esaldi hau, Euskal 
Herriko Emakume Abertzaleen VIII. 
Topaketen bukaerako hitzartzean 
Naia Torrealdai eta Alazne Beltran 
de Lubianok plazaraturikoa.

Bide horri begiratu zioten aben-
duaren 12an burutu zortzigarren 
topaketetan. Hemezortzi urte Bil-
gune Feminista dabilela “mugituz 
egindako bidean”, “apurka eta pauso 
sendoekin egindakoan”. Kritika de-
kolonialei irekita, marko eta formula 

berrien bila jarriak dira ere. Joxean 
Artzeren Araka ditzagun gure baz-
terrak, lanbroak ezkutatzen dizkigu-
nean letra ezagunak berenganaturik 
irudikatu zuten indibidualki eta ko-
lektiboki eraman beharreko ariketa: 
zapaldu izaera errazki identifikaga-
rria baldin bazaigu, zapaltzaileare-
na usu lanbro artean ezkutaturik/
ezkutatzen dugulako. Gordetakoa 
arakatu eta miatu, mugimendu fe-
ministaren parte diren emakume 
etorkin eta arrazializatuen partetik 
jaso interpelazioei parez-pare begi-
ratuz: zurion baitan, jendartean eta 
erakundeetan dagoen arrazakeria; 
zuri izateagatik diren pribilegioak 
eta tutoretzarik gabeko aliantza fe-
ministen premia. 

Ariketa ez da erraza, eta gaia 
kokatzerako orduan gutasuna osa-
tzerakoan arreta handiz ibiltzeko   JenoFa berhokoirigoin      dani blanCo

euskal Herriko mugimendu feminista 
antiarrazista eta euskalduna helburu 
gisa jarririk, horretara heltzeko bideari 
begira jarri ziren kasik 600 emakume, 
euskal Herriko Viii. topaketa Feministen 
kari. “Bazter zabaletako errealitateak 
erdigunean” kokatzeko marko, formula, 
diskurtso eta imajinarioei buruz 
hausnartzeko unea eskaini zuen Bilgune 
Feministak. emakume zuri, etorkin eta 
arrazializatuen arteko aliantzak baita 
agenda feminista eta antiarrazisten 
artikulazioa ere oinarrizkotzat jo dituzte.

Mugimendu 
feminista 
antiarrazismotik 
gorpuzteko bidea 
jorratu dute

maHai-ingurua 
Pastora filigrana, Ana Murcia, 

iratxe retolaza eta Amaia zufiak 
partekatu zituzten haien gogoetak, 

udane Migeltorenak gidatu hitzaldian

EMAKUME ABERTZALEEN 
VIII. TOPAKETAK
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premiaz ohartarazi zuen hizlarien arteko 
Iratxe Retolaza Emagin elkarteko kideak: 
“Birpentsatu behar ditugu pentsamendu 
mendebaldarrak gutasunak eraikitzeko 
erabili dituen moduak, tartean bitasu-
nak. Mendebaldartasunak sortu duen 
subjektu moderno hori homogeneotasu-
nean oinarritzen da –zuritasuna, gizon-
tasuna, klase ertain-altua, heterosexuala, 
estatu-hizkuntza–. Aldagai hauei asko-
tan erreparatu diegu, baina  badago ere 
hiritartasun europarraren aldagaia; gu 
hor kokaturik gaude eta gutiagotan hel-
du diogu horri eta oso lotuta dago hori 
ere arrazakeriarekin”. Euskaldun zuria 
versus etorkin arrazializatua bitasunare-
kin bukatzeko beharra ere azpimarratu 
zuen, “askoz konplexuagoa” delako ko-
kapenarena: “Badaude euskaldun arra-
zializatuak, euskal hiritar arrazializatuak, 
migrante arrazializatuak eta migrante 
zuriak ere”. Hots, mendebaldartasunak 
xede duen bitasun eta homogeneizazio 
hori gailendu eta gutasuna osatzeko or-
duan kokapenak xehekiago arakatzeko 
beharra ikusten du Retolazak –hizlari ez-
berdinek luzatu zuten ohar hau–.

Retolaza egon zen “Hizkuntza, arraza 
eta nazio zapalkuntzen arteko elkargu-
neetan arakatu” mahai inguruan, ondoan 
zituela Ana Murcia Euskal Herrian bizi 
den salvadortarra, Andaluziatik etorrita-
ko Pastora Filigrana abokatu eta ijitoen 
diskriminazioaren aurkako sareko ki-
dea eta Amaia Zufia Bilgune Feminista-
ko kidea –lauak militante feministak–. 
Gogoetari lotu ziren kasik 600 emaku-
me, streaming bidez taldean edota etxetik 
begiratuz Donostiako Zuatzuko Iratzar 

Fundazioko aretoan egindako mahai-in-
gurua. “Sindemia, muga eta murrizketen 
erdian, militantzia konfinatu nahi den 
garaian, eztabaida kolektiboaren aldeko 
apostua egin dugu”, Zufiaren hitzetan. 
Hain zuzen, koronabirusaren pandemia-
ren erdian garela, ez zen izan hastape-
nean irudikaturiko Oreretako topaketa 
jendetsua, baina ez zen izan ere ez agin-
tariek bideraturiko etxeratze eta ba-
kartzerik: osasun-neurriak bermatuz, 
tokian-toki kolektiboki eraman zuten 
hausnarketa. Hori eskertu zuten hizlari 
zein entzuleek. “Argi geratu da gure ar-
teko konexioak apurtzea ez dela batere 
erraza eta egoskorrak ere bagarela; eta 
horrela segituko dugu” Zufiak argitu zue-
nez.

Feministen arteko elkarrizketak eta 
aliantzak ezinbestekotzat dauzkate guz-
tiek. “Kolpatzen gaituen munstroa ko-
muna dugu, gutxienez elkarrizketa behar 
dugu gure artean. Ez dut sinesten prak-
tika eta minen homogeneizazioan, baina 
elkarrizketa ukatea beharrezkoa zaigu”, 
Filigranaren erranetan. Hau posible iza-
teko espazioak sortu behar direla zion 
Murciak. Ikuspegi dekolonialaz anitz 
hitz egiten den garai honetan, hitzetatik 
praktiketara saltoa eman beharra dago: 
“Diskurtso honen gauzapenean dugu be-
netako estrategia, norberarenetik hasi-
ta, barneraturik eta produzitzen ditugun 
joera horietan arreta jarriz”. Hots, bakoi-
tzak ditugun pribilegioak eta zapaltzaile 
posturak aitorturik, urrats bat gibelera 
egin eta espazioa partekatu. Horrela lor-
tuko dira aliantza gune eraikitzaile eta 
adeitsuak. Murciak argi du: “Besteen 

borrokak gutxiesten ala menderatzen 
baldin badituzu, borroka bera ahultzen 
duzu”.

Bat egin zuen ideia horrekin Zufiak: 
“Pribilegio handiagoko posizioetan gau-
denoi dagokigu lehen pausoa ematea, 
elkarrizketarako espazio seguruak ahal-
bidetzea, lekua uztea eta ez erortzea tuto-
retzaren logiketan”. Borroka ezberdinen 
intersekzioan sare sendoak garatu beha-
rra ikusten du Bilgune Feministak ere. 
Zufiaren hitzetan, komunitate feminista-
ren baitan bi aldeetara doan elkarrizke-
ta lortu ahal izateko ezinbestekoa zaigu 
boterearen inguruko analisi kritikoa egi-
tea, “gutarik, hasita” –baina– “gu/besteak 
banaketa indartu gabe, eta homogenei-
zazio faltsurik egin gabe”. Aldaketa hau 
egikaritzeko, elkarren arteko konfiantza 
ezinbestekotzat du, baita argi ukatea ere 
elkarrizketak “digestio prozesu bat” es-
katzen duela. Nahiz eta barrenak inarrosi, 
boterearen berrikuspen kritikoa eraman 
beharra dugulako: “Zapaldu-zapaltzai-
le muga horretan gaudela onartu behar 
dugu”.

parean, munstro komuna
“Etsai komuna, hamaika aurpegiko 
munstro komuna daukagu; ez gaitu in-
darkeria eta ukaldi berarekin joko –ez 
du modu berean joko papergabe beltza 
edo langile euskalduna–, baina munstro
-gorputz bera daukagu parean”. Ijitoek 
eta euskaldunek historian zehar –“baita 
gaur egun ere”– pairaturiko jazarpen eta 
diskriminazio estrukturalen adibideak 
plazaratu zituen Filigranak baieztapen 
hau ilustratzeko. Espainiako Estatuaren 
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baitan “gizon, zuri, katoliko” identitatetik 
urruntzen den oro zapaldua izanen da, 
“modu batean edo bestean, arinago edo 
bortitzago” identitate horretatik urrun-
tze-heinaren arabera. Ijito zein euskaldun 
gisa pairaturiko pertsekuzio etniko-kul-
turalak banaketa horren baitan kokatu 
zituen. 

Baina argi utzi zuenez, banaketa hau 
ez da gurera mugatzen: mundu maila-
koa da, ekonomia global kapitalista eta 
neoliberalaren oinarrian dugu. “Batzuen 
lan-indarra ustiatuz, etengabean aberas-
tasunak metatzen dabiltza besteak; eta 
gainera, guztion lan-indarrak eta biziak 
ez daukate balio bera: bizi duzun gor-
putzaren ala lurraldearen araberakoa 
izanen da balioa”. Gizon zuri, mendebal-
dar katoliko, heterosexual, desgaitasunik 
gabeak du “kokapen ideala”, munstroak 
banatu ukaldietatik urrun, eta gorputz 
eta lurralde horretatik urrundu arau, kol-
peak biderkatzen dira. Horregatik zaio 
ezinbesteko ikuspegi intersekzionala: “Ez 
da soilik lanaren eta aberastasunaren ba-
naketa eredua, eredu honek ezinbeste-
koak ditu arraza irizpideak eta patriar-
katuak bideraturiko zapalkuntzak”. Are 
gehiago, mikrotik makrora, egiturazko 
zapalkuntza hauek eguneroko diskurtso 
eta imajinarioei esker bizirauten dutela 
zioen.

Diskurtsoez, jarduteko moduez eta 
imajinarioari buruz aritu zen Retolaza 
ere, “aitaren etxea arrakalatzeko” hiru 
esfera horiek “higatzeko” garrantzia azal-
duz. Batetik, diskurtsoen higatzea –“as-
moen bilduma bat baitira diskurtsoak eta 
teoriak”–, bestetik, jarduteko moduen hi-
gatzea –“praktikak birpentsatzeak harre-
man-erak eta prozedurak birpentsatzea 
dakarrelako”, eta azkenik, imajinarioaren 
higatzea –“sinbolo eta mundu-ikuskeren 
bitartez erreproduzitzen direlako balio 
horiek guztiak”–. Azken horri eman zion 
garrantzia, funtsean zailena delako eta 
“bazter aztoratzaile” ere delako usu. Alta, 
ezinbestekotzat du ikuspegi dekoloniale-
tik kultura ere galdekatzea, kritikatzea, 
hots, inarrostea eta aldaraztea: “Euskal-
dunaren imajinarioak sortzean beste-
tasunak ere eraikitzen ari garelako, eta 
imajinario zuriak eta gainera, arrazistak 
sortzen baditugu, eta hori naturaltasunez 
eta aztoramendurik gabe igarotzen bada, 
ulertzekoa da euskaldunaren imajina-
rio horretan batzuek euren burua islatu-
rik ez ikustea”. Premiazko “higatze” hau 
burutzeko euskaldunok dauzkagun zail-
tasunak ilustratzeko orduan, imajinario 
“zeharo sexista eta arrazista” duen Black 

is Beltza komikiak kritika biziki guti jaso 
izana ohartarazi zuen. “Mundu sinboli-
koak auzitan jartzen ez baditugu, erre-
produkzio-kate hori ez dugu higatuko”, 
Retolazaren hitzetan.

agendak artikuLatu beHarra
Aliantza horien bidean, agenda feminista 
eta agenda antiarrazista artikulatu behar 
direla zioen Zufiak; eta Bilgune Femi-
nistaren baitan eramandako gogoetatik 
hainbat esparru zerrendatu zituen: Zain-
tzarena; euskararena; migrazio politike-
na, mugena eta botere korporatiboena; 
espetxe politikarena eta herritartasun 
ereduarena. Murciak ere bere bizipene-
tatik aipatu zuen bi agenden batzearena, 
“dekolonialitaterik ezin da egon patriar-
katuaren bukaerarik gabe” ideiari segi, 
aurkeztuz Salvadorren guneka borroka 
feminista emakume indigenek eraman-
dakoa dela. Ideia hau interesgarria zaio 
mugimendu antiarrazistak ere borroka 
feministari lotzeko bidean.

Dena dela, krisi eta kolapso testuingu-
ruak horretara bultzatuko gaituela argi 
gelditu zen: “Bortiztuz joanen den olatu 
neoliberalaren aitzinean antolatu behar 
gara, munstroak jipoituriko askotariko 
jendea topatuko gara borroka horretan 
eta elkarrizketaren bidez batuko gara 
frente horretan, –zapalkuntzen olinpiada 
alde batera utziz eta bestearen zapalkun-
tzak ere aitortuz–” Filigranaren hitzetan.

euskaLduntze doakoa 
Euskararen gaia mahai gaineratu zuten 
hizlariek. “Euskararen eta herri honen 
historia kontatuz euskara maitatzen la-
gundu behar diguzue, euskarari diogun 
beldurra galtzen laguntzeko”, Murciaren 
hitzetan. Ildo beretik egin zuen Retolazak 

ere, euskaldunon artean ahulduz doan 
hizkuntza-zapalkuntzaren kontzientzia 
berraktibatu eta euskal hiztunak ez di-
renei hizkuntza-errealitate horren be-
rri emateko garrantzia ikusten duelako: 
“Komunikazio-bideak eta zubiak eraiki 
behar dira”. Retolazaren begietatik, 1980. 
hamarkadaz geroztik martxan jarrita-
ko hizkuntza-politiken emaitza ere bada 
euskara pribilegio bat izatea hizkuntza-i-
majinarioan –euskalduntzea ez delako 
doakoa, eta enplegutzeari loturikoa de-
lako–.

Espainiako Estatuaren Atzerritarren 
Legearen aurka borrokatzeaz gain, eus-
kaldunok etorkinen euskalduntzearen 
aldeko borrokan ere inplikatu beharko 
genukeela zioen Murciak. Zufiak zein Re-
tolazak ere exijitu zituzten erakunde pu-
blikoen partetik euskalduntzeko bitarte-
ko publiko eta doakoak. 

Hizkuntzen alorrari dagokionez, ezta-
baida sutsuak egon dira azken garaiotan 
feministen artean ere: “Egia da kostatu 
zaigula gure kideei ulertaraztea euskara 
badela munstro kolonial kapitalista ho-
rren aurrean erresistentzia praktika bat”, 
Zufiaren hitzetan. Baina, euskara erdigu-
nean ezartzearena “joan-etorriko bidea” 
dela erranik, ondokoa gehitu zuen: “Bes-
tea parte sentiarazteko gure jarrera kla-
sistak eta arrazistak zein estereotipoak 
landu behar ditugu, eta euskarara iritsi ez 
diren kideek ulertu behar dute euskara 
auzi politikoa dela, mendeetako zapal-
kuntza duena atzean”. Hots, “enpatia” bi 
aldeetatik.

Hamaika gogoetaz elikaturik, bakoitza 
berera itzuli zen, guztia digeritzeko gri-
naz. Gogoeta ez zelako topaketa horretan 
hasi ez eta ere bukatu, Bilgune Feminis-
tak azpimarratu zuen gisara. 
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Londres, 1642ko abenduaren 19a. 
Ingalaterrako Parlamentuak orde-
nantza bat onartu zuen, herritarrei 

gomendio hau luzatuz: “Eguberrietan 
apaltasun irmoenaz joka dezaten, gure 
eta gure arbasoen bekatuak gogoan 
izanda, Kristoren oroimenaren aitza-
kian jai hauetan Jainkoa erabat ahaztu-
ta zutelako, eta haragikeriari eta gehie-
gikeria sentsualei askatasuna eman 
zietelako”.

Karlos I.a erregea ez zen horrelako 
neurrien aldekoa, baina parlamentuan 
puritanoak ziren nagusi. Gainera, urte 
horretan bertan Westminsterreko Ba-
tzarrean bildu ziren lehenengoz hain-
bat teologo, 1534an sortutako eliza 
anglikanoaren norabidea zehazteko. 
Hor ere katolizismoaren gehiegikeriak 
baztertzen zituzten eta luxurik gabeko 
aszetismoa bultzatzen zuten purita-
noak ziren nagusi.

Hurrengo urtean, 1643an, ez zuten 
soilik ordenantza berretsi, gogortu bai-
zik: Eguberriak, Mendekoste eta Pazko-
ko ospakizunak legez galarazi zituzten. 
Debekuak 1660. urtera bitartean iraun-
go zuen, Karlos I.aren seme Karlos II.ak 
koroa jantzi zuen arte. Eta, gainera, de-
bekua ez zen Ingalaterrako Erresumara 
mugatuko: 1657an, Atlantikoaz bestal-
dean, Massachusettseko puritanoek ere 
Eguberria debekatzea lortu zuten, jaia 
ospatzeko atrebentzia zutenei bost txe-

lineko isuna ezarriz.
Ingalaterran, neurriak liskarrak era-

gin zituen. Gogorrenak 1647. urtean 
gertatu ziren Londresen, Ipswichen, 
Norwichen eta, bereziki, Canterburyn. 
Herritar askok Eguberri eguna publiko-
ki ospatu zuten eta abenduaren 25ean 
ateak zabaldu zituzten saltokiak eraso 
zituzten. Ingalaterra erregearen alde-
koen eta Oliver Cromwell buru zuten in-
dar parlamentarioen arteko gerra zibi-

lean murgilduta zegoen, eta “Eguberria 
salbatzea” arma politiko bilakatu zen, 
Karlos I.aren aldeko kausari zale asko 
eta bultzada handia eman zion tresna, 
lehen urteetan behintzat.

1649an amaitu ziren liskarrak, erre-
gezaleak mendean hartu zituztenean 
eta Karlos I.a, urtarrilaren 30ean lepoa 
moztuta hil zutenean. Hurrengo hamar-
kadan ez zuten Eguberria ospatuko, pu-
blikoki behintzat. 
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debekatuta

Giravolt: ondarea 3Dn

Kataluniako Generalitateak Gira-
volt izeneko bertako kultur onda-
rearen 3D digitalizazio programa 

aurkeztu du.Eraikinak, monumentuak, 
aztarnategi arkeologikoak, margola-
nak, erliebeak eta bestelako objektuak 
3D teknologiarekin eskaneatuta, ere-
du birtualak sortzen ari dira eta, hala, 
historian giltzarriak diren elementuak 

errazago aztertu, ulertu eta hedatu 
daitezke.
 Besteak beste, Molleteko menhirra, 
Tarragonako erromatar antzokia, Sant 
Climent de Taüll eliza erromanikoa eta 
ehunka objektu eskaneatu dituzte da-
goeneko. Eta horietatik 50 inguru doan 
kontsulta daitezke Giravoltek Sketchfab 
plataforman daukan profilean sartuta. 
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WestMinsterreko bAtzArrA 1944An. bertAko teoLogo PuritAnoek etA ingALAterrAko 
PArLAMentuAk buLtzAtu zuten eguberriAren debekuA.
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"komunitatean bizi" Liburu berria

ONGI ETORRI
KOMUNITATERA!

Arrazoi hauek 
eman dituzte 

egun hauetan Argia 
jende egin diren kide 
berrietako batzuek, 
komunikabide 
independente 
hau ekonomikoki 
babestu eta proiektua 
bultzatzeko.  
ongi etorri denei, 
komunitatera!

"arGiak argitzen 
gaituelako".

arroa Beheko aitor

"artikulu konprometituak, 
genero ikuspegidunak 

eta eraldatzaileak egin ohi 
dituelako".

aretxabaletako mirari

"Proiektuarekin bat 
gatozelako. eredugarria 
da zuen antolatzeko eta 

lan egiteko era. aspalditik 
egiteko asmotan 

genbiltzan zerbait da".
Bergarako leire

"kazetaritza euskalduna, 
kritikoa eta inspiratzailea 
bultzatzeko. Zenbat eta 
gehiago zuek ezagutu, 
orduan eta seguruago 
nago hurbiltasunez eta 

goxotasunez egiten 
duzuela lan, askotan 
entzuten ez direnen 
ahotsak jasotzeko".

getxoko miren

"Bat, euskaraz delako, 
bi, bai berri eta gai 

desberdinak aztertzeko 
orduan daukazuen izaera 

kritikoagatik".
mendaroko karlos

Etxebizitza eskubidea da. Ez 
dut uste Argiaren komunitate 
osoan topatuko dugunik inor, 
kontrakoa dioenik. Ez nator es-

kubidea den ala ez eztabaidatzera, 
onartutzat jotzen baitut oinarri hori. 
Baina etxebizitzaz hitz egiten dugu-
nean zer datorkigu burura? Zenbat 
gara hemen erosi duen etxea oraindik 
bankuaren eskuetan duena, alokai-
ruan bizi dena, bigarren etxea aloka-
tuta duena? Ez dago oso barneratuta 
gure gizartean jabetza kolektiboaren 
ideia edo erabilera-lagapeneko etxe-
bizitza eredua, ohituta gaude merka-
tuak markatzen dizkigun irizpideak 
jarraitzera. Baina bada zirrikitua bi-
latu duenik. Ikusi duzu Puska deza-
gun izotza solasaldi zikloan Abaras-
ka proiektuko kide Ana Almandoz 
eta Maite Leturiaren hitzaldiaren 
bideoa? Gomendatzen dizut.

Aurreko artikuluetan aipatu dugu 
solasaldi ziklo hori dela Argiaren 
produktuek atzean dituzten ideia eta 
baloreak plazaratzeko espazioa. Etxe-
bizitzaren gaian liburu bat argitara-
tu berri dute elkarlanean Olatukoop, 
Aiaraldea Ekintzen Faktoria, KoopFa-
brika eta Argiak elkarlanean: Komu-
nitatean bizi. Herrialde Katalanetan 
sortutako "Habitar en comunidad" li-
buruaren itzulpena da. Bertan biltzen 
dituzte, La Borda proiektua oinarri 
hartuta, erabilera-lagapeneko etxe-
bizitza ereduaren ertzak eta horiek 
leuntzeko formulak. Etxebizitza ge-
roz eta jende gehiagorentzat ordain-
du ezinezko eskubidea bihurtzen ari 
den garai honetan, “non biziko gara?” 
galderari erantzun bat ematea zail 
egiten ari denean, alternatibak ba-
daudela erakutsi nahi duen liburu ho-
nek, bestelako eredu baten oinarriak 
esplikatzen ditu.

Hari-mutur asko dituen gaia da. 
Akaso gu ohituago gaude koopera-

tiba hitza enpresa bati lotuta 
entzuten. Baina hau beste zerbait da. 
Etxebizitzaren jabetza kolektiboa 
da, erabilerari lotua joango dena. 
Kooperatiba egiten da eraikuntza-
ren edo birgaitzearen gain eta berea 
izango da ondasuna. Etxearen egi-
tura bera, kolektiboak erabakiko du 
nolakoa izan, baita hiri edo herria-
rekin, kalearekin zein harreman izan 
nahi duen. Publiko eta pribatuaren 
arteko harresia eraitsi.

Antzeko proiektuak ari dira sor-
tzen Euskal Herrian, baina oraindik 
gure artean oso gai ezezaguna dela 
jabetuta, liburuaren euskarazko edi-
zioaren egileek azpimarratu dute 
beharrezkoa ikusten zutela material 
hau euskarara ekartzea, eskuliburu 
moduan erabiltzeko. Bai erakundee-
tan proiektuak azaldu behar dituz-
tenerako, baita bidean topa ditzake-
ten oztopo fiskal, judizial eta abarrei 
erantzuna emateko erreferentziak 
izateko. 

Etxea, 
nire espazio pribatu hori

  itsaso Zubiria etXeberria
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Jakoba errekondo
jAkobA@bizibArAtzeA.eus

Gure inguruko haritz kandudu-
nak (Quercus robur) gorritu dira 
eta gorritu dute dena. Urruti-
ra intsinis pinu beltzek (Pinus 

radiata) urdintzen dute paisaia, baina 
haritzezko han-hemengo pintek eta etxe 
bueltako harizti dotoreek ez diete begiei 
beste ezer ikusten uzten, eta gutxiago 
urdinen eta urdinduen eskalan. Gorrie-
tan gorriena da haritzarena, azienda 
gorriaren gorria, behi gorriaren gorria. 
Txindurri gorriaren uda amaierako ko-
lorea dakarkit gogora: distira zorabia-
korra.

Bada haritz gorria esaten zaiona, 
jeneralean norteko haritza edo haritz 
amerikarra deitzen dena (Quercus ru-
bra), baina horren gorria gorrimina da, 
ezpainetako gorriaren tankerakoa, odol-
kara, mahatsaren ardoaren kolorekoa. 
Hori beste upeleko sagardoa da. 

Orain, egun laburrenetan, eguzkia 
inoizko beherapen makurrenean dabil 
zeruan, eta bere errainuak, euria haize 
zakarrenarekin bezala, zaldizka datoz, 
lurrari paralelo. Argi hori egun gutxi-
tako kontua da, hilabete eta erdi eskas, 
eta egunabarretik ilunsentiraino zain 
nauka.

Aurten eguraldiak lagundu du. Gure 
amonak atzo esan zuen eran zuhaitz 
gehienak moildu ditu. Hostoz soildu. 

Gure etxean moildu aditza erabiltzen 
da soilik fruta arbolari fruta aleak ha-
gaz kentzen zaizkiola esateko. Sekula ez 
nuen entzun zuhaitzari haizeak hostoak 
kentzen dizkiola adierazteko. Fruta ga-
rrantzitsua da, baina baita hostoa ere. 
Hostoa orbeltzen denean, jaten, azpiga-
rri, luargarri, lastaira... Zer ez da?

Udazkenaren egun gorenetako eder-
tasunaz idazten ari naizela, olerkariaren 
mezu bat iritsi zait, bere hitzetan gal-
dera tekniko batekin: lirioari euskaraz 
nola esaten zaion galdetuz, ea gazteleraz 
edota ingelesez ametitua dagoen bezala 
iris esan ote dakiokeen. Erantzun diot 

Iris izena lirioaren izen zientifikotik da-
torrela, eta grekoen Iris jainkosatik, or-
tzadarraren jainkosatik. Eta iris esatea 
loreari poeten eskudantzia poetiko soila 
dela. Eta landarezaleen artean ez zaiola 
horrela esaten, genero zientifikoa (Iris 
spp) aipatzeko ez bada. Eta jainkosa ha-
rengandik, grekotik gurerako dagoen 
Lluis Llachek abesten duen “un pont de 
mar blava” itsasozko zubi urdinetik ba-
rrena euskaraz uztargi-belarra, ostargi
-belarra esaten diogu lirio arruntari, Iris 
germanica. 

Eta beste olerkari baten “Wild Iris” 
“Iris basatia” edo Lirio basatia” nola ida-
tziko nukeen galdetzen dit. Eta olerka-
riak berak duela hamaika urte idatzita-
koa etorri zait burura: “...Eta kalera irten 
naiz. Gaur egun, maskarak erabiltzen 
/ Ditugu eta modu berezian mugitzen 
gara. Hitz / Batzuk baztertu behar baina 
beste batzuk asmatuko / Ditugu...”. Eta 
esan diot guk basatia animalioi esateko 
erabiltzen dugula. Landarea basa edo 
basaka izaten dela. Uztargi-belar basa 
itzuliko nukeela esan diot, eta poeten es-
kudantzia poetikoa erabiliz uztargi basa. 

Ezagutzen dudan udaberriko lorerik 
dotoreenetako bati buruzko mezua dela 
medio sasoi horretan murgil egiteak go-
goa bahitu eta udazkenaren onena za-
puztu dit. 

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

udazkenetik udaberrira murgiL
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garaZi Zabaleta
@tirikitrAnn

Bizilur elkartearen proiektueta-
ko bat da Bilboko 97 Irratian bi 
astean behin emititzen den Lur 
eta Murmur irratsaioa. Elikadu-

ra burujabetzari eta herri mugimenduei 
lotutako gaiak lantzen dituzte bertan. 
“2015ean egin genuen lehen emisioa, bai-
na egitasmoaren jatorria 2013an itxi zen 
Tas-Tas Irratian Bizilurrek egiten zuen 
Lekil lum –lur ona, tzotzil eta tzeltzal hiz-
kuntzetan– saioan dago. Hura izan zen 
gaur egun egiten dugunaren lehen hazia”, 
azaldu du Miren Saiz Alzugaray elkarteko 
kideak. 97 Irratirako jauziarekin batera, 
beste aldaketa bat etorri zen: euskaraz 
emititzeko apustua egin zuten, nahiz eta 
irratsaioan zehar zenbait elkarrizketa 
gazteleraz ere izaten dituzten.  

ikuspegi feminista eta  
internazionaListatik
Bizitza eta iraunkortasuna erdigunean 
jartzen du Lankidetzarako eta herrien Ga-
rapenerako Bizilur elkarteak, eta bizitza-
ren erdian, elikadura. Martxan dituzten 
lanketak ezagutzera ematea eta elikadura 
burujabetzaren bueltan sortzen diren al-
ternatibez hitz egitea da irratsaioaren 
helburua: “Herri mugimendutik, elkar-
teetatik, udaletatik eta beste hainbat es-
parrutatik elikadura burujabetzaren alde 
sortzen diren ekimenak partekatzen di-
tugu”. Proiektu eta egitasmo horiek eredu 
diren heinean, garrantzitsua da horiek 
zabaltzea eta ezagutaraztea, bultzatzai-
leen ustez. 
 Aurkezten dituzten ekimenen artean 
Euskal Herrian sortutakoak dira nagu-
si, baina guretik kanpo begira ere asko-
tan jartzen dira saioko kideak. “Femi-
nismoaren eta internazionalismoaren 
ildoek garrantzia handia dute Bizilurren 
eguneroko lanean, eta irratsaioan ere 
hori orekatzen eta uztartzen saiatzen 
gara”, dio Saizek. Azken hilabeteetako 
irratsaioen artean, besteak beste, Txi-

len azken urtean egondako borroka izan 
dute hizpide bertako baserritarren mu-
gimenduko kide bat elkarrizketatuz. 
Azaroaren 25aren harira, berriz, La Via 
Campesinako eta Sindicato Labrego Ga-
legoko kide bat izan zuten gonbidatu, 
abian jarri zuten kanpaina zela-eta. Sor-
tzen diren egitasmoez gain,  nekazaritza-
ri eta elikadurari buruzko ikerketen eta 
mobilizazioen berri ere ematen dute Lur 
eta Murmur-en. 

urte berriarekin 
100. irratsaioa
Saioa Bilboko 97 irratian bi astean behin 
zuzenean entzuteko aukera dago, os-
tegunetan, eguerdiko 15:00etan, baina 

Arrosa Sarean ere badago entzungai, eta 
bertako hainbat irratitan ere emititzen 
da. Urteotako ibilbidearekin eta erantzu-
narekin pozik daude sortzaileak, entzule 
kopurua neurtzea zaila izanda ere, herri 
mugimenduko eragile ezberdinak be-
raiekin harremanetan geroz eta gehiago 
jartzen direla sumatzen baitute.
 99. saioa izan da aurtengo azkena, eta 
beraz, urtarrilean eginen dute ehunga-
rrena: “Festa bat egitea pentsatzen ge-
nuen hasieran, baina beste moduren ba-
tean ospatu beharko dugu…”, dio Saizek. 
Edonola ere, zorionak Bizilurreko eta 
Lur eta Murmur-eko kideei, eta jarrai de-
zatela beste urte askoan lurraren mur-
murrei mikrofonoak jartzen. 

“lUr eta mUrmUr”

Lurrari aHotsa 
ematen dion irratsaioa

Lankidetzarako eta herrien 
garapenerako bizilur 

elkarteak bi astean behin 
saioa egiten du bilboko 

97 irratian. elikadura 
burujabetzaren bueltan 

sortzen diren proiektu 
alternatiboak ezagutzera 

ematen dituzte bertan, 
ikuspegi feminista eta 

internazionalista landuz.
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Estreinako filma, Intimidades de 
Shakespeare y Victor Hugo (Sha-
kespeareren eta Victor Hugoren 
intimitateak), Donostiako Zine-
maldian aurkeztu zuen, 2008an. 

Donostian izan zen Yulene Olaizola (Me-
xiko DF, 1983) eta oroitzapen ezin ho-
beak datozkio burura. “Oso harrera ona 
izan zuen filmak, eta nire sustraiak gehi-
xeago ezagutu ahal izan nituen”. Aitona 
Azkoitikoa zuen eta amona Donostia-
koa. “Gerra garaian Mexikora atzerri-
ratu behar izan ziren”. Sariak eskuratu 
zituen han-hemen bere beste amonaren 
historia kontatzen zuen film dokumen-
tal ezohiko harekin. Bere ondorengo 
hiru filmek ez zuten hainbeste oihar-
tzun izan: Paraísos artificiales (Paradi-
su artifizialak, 2011), Fogo (2012) eta 
Epitafio (Epitafioa, 2015). Aurten ilusio 
berezia zuen berriro Donostiara etor-
tzeko: “Ezinezkoa izan dut pandemia 
zela-eta, eta haurdun nagoelako”. Bera 
Donostian izan gabe ere, Horizontes La-
tinos sailean eman zuten Selva trágica, 

bere ibilbideko bosgarrena. Mexiko eta 
Belizeren arteko mugako oihanean ko-
katuriko istorioa da, maia komunitateak 
belaunaldiz belaunaldi transmitituriko 
kondaira batean oinarritua, bizitza basa-
ren ederra eta gordina biltzen dituena, 
sentsualtasuna eta heriotza aurrez aurre 
jartzen dituena.

Skype bidez jarri gara harremanetan 
Olaizolarekin. Klaseak ematen ditu Me-
xiko DFko Escine Escuela Superior de 
Cine eskolan. Zinema zuzendaritza ira-
kasten du. “Asko gustatzen zait klaseak 
ematea. Gainera, eskola hau oso modu 
alternatiboan sortu zen. Irakaskuntza 
plan zurrunei jarraitu gabe. Irakasleok 
proposatzen ditugu gaiak, dinamikak eta 
abar. Oso eskola librea da, eta ikasleek 
nahi duten guztia esperimenta dezakete. 
Irakasle gehienok zinemagileak gara, eta 
horrek dinamismo handia ematen du”. 
Selva trágica zinema aretoen zirkuituan 
estreinatzea eta Euskal Herrira film bat 
egiteko asmoz etortzea ditu egitekoen 
zerrendan. 

Selva trágica filmaren hasieran 
narratzaileak dio oihanak eman 
bezainbat kentzen duela. Zinemak 
ere eman eta kendu egiten du?
Bai, zinemak eman eta kendu egiten 
dizu, baina niri ziurrenik eman egin dit 
gehiago. Zinemak eskatzen du inplika-
zio handia eta egunaren zati handi bat 
eskaintzea; bizitza hari eskaintzea. Ni 
behintzat etengabe ari naiz pentsatzen 
nire proiektu eta filmetan, nire filmeta-
rako edukietan, eta etxera iristean ez da 
eteten pentsamendu uholde hori. Gai-
nera, filmaketa modu independente sa-

esperientzia sentsorialtzat dauka zinema Yulene 
olaizola zuzendari mexikarrak: espazio bat deskubritu 
eta hura arakatzera jotzen du eta gidoiaz haragoko 
edozein aldaketa jasotzeko zentzumenak adi izaten 
ditu. aurtengo Zinemaldian aurkeztu zuen Selva 
trágica (oihan tragikoa), bere ibilbideko bosgarren film 
luzea. ez zen donostian izan pandemia zela-eta. eta ez 
daki zinema aretoetan aurkeztu ahal izango duen. 

YulEnE OlaizOla, Zinemagilea

  gorka erostarbe leunda

“Zinema ez da mezu 
zehatz edo tesiak 

lantzeko erreminta”
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marra badaukazu –nire kasuan bezala, 
filmaketaren eta produkzioaren espa-
rru guztiak neure gain hartzen baititut–, 
prozesu oso pertsonal eta lotuak bilaka-
tzen dira. Eta horrek nire bizimodua ere 
eraldatu eta moldatu egiten du. 

Esaterako, bizpahiru hilabetez 
oihanean filmatzea erabakitzen 
duzuenean.
Bai, hilabete horietan nire dinamika guz-
tiak eraldatu ziren; pertsonalak, familia-
koak eta abar. Filmatzen hasi aurretik 
beste lauzpabost hilabete igaro nituen, 

gainera. Oihana nire bizitzan sartu zen, 
sartu da, eta hori ezin da eragotzi, eta 
hori da hain justu ere zineman aritzea-
ren alderdi ona; bestela nekez biziko 
nituzkeen abenturak bizi ditzaket. Lu-
rralde oso ezezaguna nuen; ezezagunak 
bertoko jendeak eta haien istorioak, 
Mexiko eta Belizeren arteko muga lau-
so horretan dagoen oihana. Proiektuan 
buru-belarri sartu aurretik, oso ezeza-
guna nuen mexikarrok Belizerekin du-
gun harremana ere. Ez nekien ibai oso 
estu batek egiten duela muga, eta ka-
noaz edo, are, igerian gurutza daitekee-

la, nahi izanez gero. Ez nekien Belizen 
ingelesa hitz egiten dutenik modu ofizia-
lean, ez nekien kultura maia oso presen-
te dagoela oraindik ere, han duten kultur 
nahasketa guztia... afrikarra, ingelesa, 
maia... komertzioan zein harreman izan 
zituzten Mexikorekin, eta oraindik ere 
zein harreman duten. Esaterako, txiklea-
rena. Oso industria garrantzitsua izan 
zen, diru asko mugitu zuen, besteak bes-
te Bigarren Mundu Gerraren garaian, txi-
kle asko ateratzen zen oihan horretatik. 
Nik ez nuen batere ezagutzen errealitate 
hori, ezta lurralde hori ere.  



Oihana berez da esperientzia 
bat. Baita filmeko pertsonaia bat 
ere, nagusiena, akaso. Hura ez 
idealizatzea eta ez deabrutzea izan 
da erronka?
Dudarik gabe. Ikerketa egiten hasi nin-
tzenean batez ere literatur liburuak 
irakurri nituen, eta idazle mexikarrek 
Quintana-Roo lurraldeko hegoaldea en-
titate bizidun modura irudikatzen zuten, 
oihana pertsonaia bat balitz bezala, eta 
erabakiak hartzeko gaitasuna zukeen 
elementu bat bezala. Maien kulturak eta 
mitoek eragindako kontakizunak ziren.  
Horrek guztiak oso iruditeria erroman-
tiko, nostalgiko, mistiko eta magikoa da-
kar berarekin... baina behin leku horre-
tara joan, oihanean barneratu, oinezko 
ibilbide luzeak egin, bertako jendeare-
kin solastatu eta orduan ulertzen duzu 
hori guztia. Oihanean zaudela gauza 
oso arraroak gertatzen dira eta ez duzu 
beti azalpen arrazionalik aurkitzen. Han 
zaudela, kokapenaren zentzua galtzen 
duzu, milaka animaliaz eta kreaturaz in-
guratuta zaudela dakizu, baina ez dituzu 
ikusten eta... istorioak, mitoak, legendak 
sortzen dira, eta transmititzen dira be-
launaldiz belaunaldi.

Oihana gogorra eta gordina da, baina 
ez akaso gizakiaren esku-hartzea 
bezainbat.
Hori da filma zeharkatzen duen ideieta-
ko bat. Zinema ez da mezu zehatzak edo 
tesiak lantzeko erreminta. Baina nire 
buruan ideia batzuk banituen, irakurri 
eta entzundakotik, eta film batean egon 
zitezkeen geruza guztien bidez islatzen 
saiatu naiz, istorioarekin, paisaiarekin, 
pertsonaiekin... Ulertu dut oihanak bel-
dur handia eman diezagukeela giza-
kioi, hiritik gatozenoi batez ere, baina 
era berean, ezin dela berdindu gizakion 
alde ilunenarekin. Gogoeta horrek inoiz 
baino gaurkotasun eta indar handiagoa 
dauka: gu gara munduko izurri arrisku-
tsuena, eta ez basapizti bat edo landare 
pozoitsu bat. Gizakia beti saiatuko da 
heriotzari aurre egiten, hura saihesten, 
hura atzentzen, baina gainerako bizidu-
nek harreman hori modu organikoagoan 
bizi dute, oreka arruntagoan, ziklo natu-
ral batean. Gu gara ziklo hori hondatzen 
dugunak.

Filmean hitz egiten da oihan 
horretako kondaira batez, emakume 
irudia duen figura baten gaitasun 
seduzitzaileaz.
Filmatu genuen lurraldean oso kondai-

ra ezaguna da, Xtabay leienda deitzen 
diote, bai Quintana Roo-n, baita Belizen 
ere. Harritu ninduen Belizen, ingelesa 
hitz egiten den arren, oraindik ere zein 
indar duen kondaira maia honek. Irakur-
keta eta interpretazio asko izan ditza-
ke. Lurralde honetako herrixkako gizon 
gehienek ziurtatzen dute emakumezko 
figura hori ikusi izana. Belaunaldiz be-
launaldi transmititu da istorioa, eta bi-
zitzaren eta heriotzaren, sexualitatearen 
eta arriskuaren arteko jolasa islatzen 
du nolabait. Latinoamerikako kultura 
ia guztiek dute antzeko figura bat, nahiz 
eta bakoitzak dituen bere ezaugarriak. 
Ia unibertsala izan da feminitatea eta 
heriotzaren arteko lotura hori sinboliza-
tzen duen irudi bat izatea, sentsualitatea 
eta arriskua batzea.

Feminismoaren aldarrikapen 
garaiotan ere irakurketa bat baino 
gehiago izango du filmak.  
Bai, intuitzen nuen piztuko zituela go-
goetak eta galderak, kuestionamenduak. 
Eta horretaz kontziente naiz. Filmean 
modu abstraktu eta poetikoagoan azal-
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“Oihanean zaudenean 
gauza oso arraroak 

gertatzen dira eta ez duzu 
beti azalpen arrazionalik 

aurkitzen”

oihanean filmatutako 
lan bat ekarri zuen 
Yulene olaizolak azken 
zinemaldira.
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tzen da kontu hori, metaforikoki. Beste 
zenbait filmetan zuzenago azalduko li-
tzateke; nirean berriz, fantasiaren bidez 
agertzen da. Baina gaia latente dago, eta 
latente dago errealitate bat delako, eta 
ni ere nire egoera pertsonalean inspira-
tu nintzen, giro erabat maskulinoetan 
bizi izan naizenetan izan ditudan sen-
tsazio eta sentimenduetan. Batzuetan 
izan daiteke erabateko zaurgarritasuna 
sentitzea, eta besteetan, kontrara, se-
dukzio ahalmenaren bidez ahalduntze 
eta kontrol gaitasuna izatea ere bai. 
Paradoxa hori oso interesgarria da, 
eta filmean horrelako momentu asko 
dago. Ez da ageri akaso elkarrizketetan 
edo hitzezko informazioan, baina bai 
begiradetan, atmosferan. Eta gerora 
konturatu nintzen ez zela gertatzen 
soilik nire buruan. Hor du indarra zi-
nemak, harrapatu baitzuen atmosfera 
sentsual eta arriskuzko hori. Emaku-
mezko aktorea, Indira Rubie Andre-
win, Belizekoa da, ingelesez soilik hitz 
egiten du, gaztea da, misteriotsua, oso 
erakargarria. Eta inguruan 40 gizonez 
osaturiko lan-taldea. Filmean nabari-
tzen diren energiak, dinamikak, benetan 
pasatakoak dira asko. Neuk aukeratu 
nuen testuinguru horretan filmatzea. 
Aktorea ezin zen hitzez komunikatu 
besteekin, eta une askotan begira zituen 
gizonezkoak. Zaurgarritasun egoera ba-
tean zegoen. Tentsioak sortzen ziren, nik 
paperean idatzitakoaz haraindi.

interpretazio desberdinetarako 
bideak irekitzen dituzu. 
Patriarkatuak belaunaldiz 
belaunaldi transmitituriko balio 
matxistak, batetik; emakumearen 
sentsualitate ahaldundua, bestetik.
Bai, zinema ez dut ulertzen doktore 
tesietarako tresna modura, baizik eta 
beste geruza batzuetan sartzen den len-
goaia bezala. Zinemak informazio mota 
asko biltzen du, maila eta geruza desber-
dinetan, tesiak eta mezu garbiak erakus-
teko ez da lengoaia egokiena.

Zure lehen filma, Intimidades 
de Shakespeare y Victor Hugo, 
Zinemaldian aurkeztu zenuen. 
Oso harrera ona izan zuen. Oso 
erregistro desberdinekoa zen, baina 
han ere espazio batek, ingurune 
batek markatzen zuen filma. Zure 
zinema moldea ezaugarritzen duen 
zerbait da?
Bai, bidean aurkitzen joan naizen zer-
bait da, gerora konturatu izan naizen 

zerbait. Nire filmen ideiak lehenik es-
pazio bat hautatzetik sortu izan dira. 
Filmak erabat desberdinak dira, baina 
lehenengo horretan helburu nagusia 
nire amonaren istorioa kontatzea zenez, 
bere etxea espazio ezinbesteko bilaka-
tu zen, etxe horretan argia eta denbo-
ra nola igarotzen ziren eta abar. Nire 
amonaren etxea deskubritzea izan zen, 
gelaz gela, berarekin izandako elkarriz-
ketez eta istorioez harago. Etxea bera 
bihurtu zen pertsonaia. Oraingoan, al-
diz, oihana. Konstante bat bihurtu da 
nire lanean. Istorioa eta pertsonaia izan 
aurretik erabaki nuen oihan horretan 
filmatu nahi nuela. 

Horrez gain, fikzioaren eta 
dokumentalaren arteko nahasketa 
hori...
Bai, Intimidades dokumental forma-
tuaren esparruan sartzen da formalki 
erabat, eta Selva trágica, aldiz, fikzioa 
da, baina interesatzen zait bereizketa 

horiek ez egitea, eta bietan aurki li-
teke dokumentalaren lengoaiatik eta 
fikziotik zerbait. Horra [Werner] Her-
zogen beste irakaspen bat. Generoen 
mugekin jolasten du eta oso interes-
garria da. Gustatzen zait filmaketan 
transformatu egiten den eta transfor-
matu egiten gaituen zinema. Kame-
raren aurrean elementu biziak daude 
eta horien eraldaketak harrapatzea 
gustatzen zait, gidoiak dioenaz hara-
goko zinema. Unean-unean erabakiak 
hartzea, eta gertatzen diren aldaketa 
naturalek elika dezatela filma. Aktore 
naturalekin lan egiteko erabakiak zeri-
kusi zuzena du horrekin, nahiz eta akto-
re profesionalak ere badauden filmean. 
Horrek guztiak areagotzen du arriskua-
ren, ziurgabetasunaren aukera. Espazio 
irekietan filmatzeak ere hori dauka, ezin 
duzu eguraldia kontrolatu. Horra beste 
aldagai bizi bat, eta naturak berak agin-
tzen du. Sorkuntza prozesuari abentura 
eransten dio horrek. 

Behin filma amaituta, itzuliko zara 
oihanera?
Baietz espero dut, baina ez beste film 
bat egitera. Orain gorputzak atmosfera 
eta giro erabat desberdina esploratzea 
eskatzen dit. Baina zor handia daukat 
oihanarekin eta bertako jendearekin. 
Pandemiaren kontuengatik ezin izan dut 
itzuli, eta hara joan eta erakutsi nahi nie-
ke filma, beraiekin partekatu nahi nuke 
esperientzia. Komunitate txiki horietara 
joan eta zikloa itxi nahi nuke. Espero dut 
azkar joan ahal izatea.

Orain bestelako esperientziak, 
espazioak eta atmosferak behar 
dituzula diozu. izan liteke Euskal 
Herria, bertako sustraiak izanik?
Askotan egin diot galdera hori neure bu-
ruari. Eta nire aitak oraindik eta gehia-
gotan galdetzen dit noiz datorren Euskal 
Herrian egindako filma. Ez dakit. Asko 
gustatuko litzaidake. Euskal Herrian 
egon naizenetan oso une bereziak bizi 
izan ditut. Akaso behar dudana denbo-
ra da. Bertara joan eta lekuetan egoteko 
denbora. Istorioak sortzen zaizkit tokian 
egonik. Oihanaren filma bururatu zitzai-
dan bertan bost hilabete pasa ondotik... 
Distantziatik lan egiten ez dakit. Ezin 
dut idatzi Euskal Herrian gertatuko den 
zerbaitez Mexiko DFtik. Ez dut lan egiten 
irudimenarekin, baizik eta errealitatetik 
eratorritako ideiekin. Pena handia izan 
dut aurten Donostiara joan ezin izan du-
dalako, baina... 

kultura І 47

“Gustatzen zait 
filmaketan transformatu 

egiten den eta 
transformatu egiten 

gaituen zinema”
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 liburua

2020an 100 urte bete dira Gian-
ni Rodari, irakasle, pedagogo, 
borrokalari eta idazlea jaio zela 
eta 40 gure artetik joan zenetik 

eta, hala ere, bere lanek ez dute inolako 
gaurkotasunik galdu. 

Hemen dugun Istorioen zooa hau A 
fin de cuentos argitaletxe bilbotarraren 
eskutik etorri zaigu eta eskertzekoa da 
egin duten edizio zaindua; azal gogorra 
eta itzulpen eta ilustrazio aldetik apar-
teko lana.

Izenburuak iradoki bezala hainbat 
istoriok osatzen dute liburua, eta de-
nak zoo baten barruan gertatzen dira. 
Mino eta Ricardo mutikoak azken honen 
arreba nagusiarekin joan dira zoora eta 
elkarri erakusteko zein ausartak diren, 
zooan gau bat pasatuko dutela erabaki 
dute. Esan eta egin; handik bi egunera 

zoora doaz lagun biak eta bertan jazota-
koak biltzen dira liburuan… bertako ani-
maliekin dituzten enkontru eta elkarriz-
ketak. Izan ere, zoora sartu bezain laster 
zeuden ezkutalekutik irteteko esango 
die ahots batek iluntasunean: “Neu naiz, 
elefantea. Jumbo naiz, edo hala esaten 
didazue zuek. Ez al zenekiten zooko ani-
maliak hitz egiteko gai direla gauez? Ba, 
orain badakizue”.

Eta Jumbo elefantearekin hasita zoo-
ko hainbat animaliarekin egongo dira 
Mino eta Ricardo, baita hauek kontatu-
tako zenbait istorio ezagutu ere. 

Rodarik primeran lortzen du irakur-
lea harrapatzea. Narrazio arin eta elka-
rrizketaz josiak, estilo arinean idatziak; 
istorio labur eta interesgarriak eskain-
tzen dizkigu, gizakioi eginiko kritikak 
horietako asko, pentsarazteko modu-

koak gehienak eta une atsegina igaro-
tzekoak guztiak.

Maite Mutuberriaren ilustrazioek ere 
laguntzen dute liburuaren irakurketa 
errazten; islatzen dutenagatik, baina 
baita ere eginda dauden moduagatik, 
haren estilo goxo eta irudikatzailean.

Zalantzarik gabe, Gianni Rodari-
ren lan hau guztiz gomendagarria da 
–aspaldi euskaraz argitaratu ziren eta 
egun agortuak dauden beste asko be-
zala– maisu italiarrak duen estilo eta 
bizitasun apartagatik. Haren testuek 
beti bilatu izan dute irakurlearengan 
atsegina, baina baita ekitera bultzatze-
ko asmoa ere. Gizarte hobe eta zuze-
nago baten alde aritzeko helburua du 
eta hori, oraingoan, animalien ahotik 
ezagutuko dugu liburu interesgarri eta 
eder honetan. 

Animaliengandik ikasten

  Xabier etXaniZ erle

istorioEn zooa
eGilea: gianni rodari
ilUstraZioak: 
maitE mutuBErria
itZUlPena: uxoa iñurriEta
a Fin de cUentos, 2020
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 Musika

Labèque ahizpei buruz hitz egitea 
munduko piano bikote onenetako 
bati buruz hitz egitea da. Baionan 
jaiotako inteprete hauek lapurtar 

mediku baten eta italiar pianista baten 
alabak ziren eta 1968an Parisko Kon-
tserbatorioko pianoko lehen saria iraba-
zi zuten. Urte hauetako ibilbidean, beren 
eszenaratzeen kalitatea eta ikusgarrita-
suna bikainak izan dira.

Hori gutxi balitz, artista hauek na-
zioarteko ‘top’-etan hain gutxitan ema-
ten den hurbiltasuna eta erraztasuna 
adierazten dute, eta horrek rara avis 
bihurtzen ditu. Gauzak horrela, ahal du-
gun bakoitzean haien atzetik ibiltzen 
gara, benetako zaleak baikara.

Baina oraindik gehiago esan daiteke. 
Labèque ahizpek ondo ezagutzen dute 
irudiaren balioa. Publizitate-kanpaina 
batetik aterata bezala, estilo berezia lan-

tzen dute, erdi-rockero erdi-banpirikoa, 
gaueko soinekoetatik eta lentejueletatik 
oso urrun. Behar bezala koordinatuta 
–takoidun bota beltzak, pitillo estuak, 
alkondara iradokitzaileak eta bere pun-
tuan kiribildutako ilajea luzituz–, haien 
irudi bikoiztuak liluramendu aztoraga-
rria sortzen du eta, bai Royal Concert-
gebouw orkestrarekin jarduteko, bai 
Madonnari makrokontzertuetan lagun-
tzeko balioko lieke.

Hilabete hauetako lehorte musika-
laren ondoren, Donostiako Kursaal Au-
ditorioan bikote hau entzuteko plazera 
izan dugu. Programa labur baina izu-
garri eraginkorra eskaini digute, beren 
artearen adierazgarri.

Hasteko, Claude Debussyren Six épi-
graphesantiques partituraren xeheta-
sunetan argitasun erakustaldia oparitu 
ziguten.

Halere, beharbada, errezitaldiaren 
unerik adierazkorrena Schuberten Fan-
tasia Fa minorrean obra delikatua jo 
zutenean iritsi zen. Kontraste eta ña-
barduraz beteriko obra da eta Labèque 
ahizpen eskuetan muturreko irakurketa 
grinatsu eta oso lirikoa izan zuen, zinez 
originala.

Saioa Leonard Bernsteinen West 
Side Story obraren abesti-sorta batekin 
amaitu zen. Jazza, erritmo latinoak eta 
maitasun kanta erromantikoak, Jets eta 
Sharks taldeen arteko borroka konta-
tzeko hari. Irwin Kostalek bikotearen-
tzat espresuki egindako moldaketari 
esker dimentsio berri bat hartu zuten, 
energiaz eta efektismoz beterikoa.

Txalo beroak jaso zituzten pianistek 
eta horren ondorioz Philip Glassen pie-
za minimalista bat oparitu zuten. Zora-
garria. 

Labèque liluragarriak

  Montse auZMendi del solar
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katia Eta mariEllE 
laBèquE (pianoak)
eGitaraUa: dEBussy, schuBErt 
Eta BErnstEinEn oBrak
donostian, kUrsaal 
aUditorioan, aZaroaren 29an
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Bi lboko auzo garaietako (San 
Frantzisko, Bilbo Zaharra eta 
Zabala) kaleak mota askotako 
kolorez jantzita agertu dira eta 

nonahi egokitu dira tokiak jendea el-
kartzeko. Gau Irekia genuen aurrean. 
Aurten inoiz baino beharrezkoago ge-
nuen, ekitaldiak helburu baititu jen-
dearen arteko harremanak bultzatzea 
eta auzoetako giza eta gizarte aberas-
tasunaz gozatzeko aukera ematea. An-
tolatzaileek aurre egin behar izan diete 
izurriak ekarri dituen oztopo eta era-
gozpenei; baina, zailtasunak zailtasun, 
auzoetako jendeak erantzun ederra 
eman du.

Eguna euritsu hasi bada ere, Bilbo-
ko auzo garaietako kaleak laster bete 
dira jendez eta zarataz. Maider Aldasoro 
artistak diseinatu duen aurtengo karte-
laren protagonista bihurrien modura, 
auzokideek ordenari eta bakardadeari 
aurre egin diete. Izaki bihurri eta beldur-
ti horien modura, aurtengo Gau Irekira 

hurbildu direnak handik eta hemendik 
ibili dira, txokoetan eta desiren pultsioak 
gidatuta behar zuten gozamenaren bila. 

Guztira 35 jarduera inguru izan dira 
25 espaziotan banatuta. Alde handia au-
rreko urteetako bataz-besteko 100 jar-
duera eta 90 eszenatokiekin alderatuta. 
Baina antolatzaileek argi zuten, nola edo 
hala, aurten ezin zutela huts egin. Bai-
ta argi izan ere aurrez aurre izan behar 
zuela, formatu digitalak ez bailuke inola-
ko zentzurik. Hori dela eta, hainbat alda-
keta egin behar izan dute. Izaera irekia 
mantendu dute, auzoetako eragileek bi-
dali dituzten proposamenak batu eta lan 
kolaboratiboaren bidez auzoen beharrei 
erantzuna emateko. 

Oreka bilatu dute egun osoan anto-
latutako ekimenetan, baita lortu ere. 
Formatu intimoak izan dira aurtengoak, 
espazio txikietan egin behar izan dire-
nak. Egun osoan Ellas proiektuaren in-
terbentzioak izan dira, auzoetako ema-
kumeen irudiez hormak jantziz. Sutan 

espazioan buztinezko eskultura komuni-
tarioak landu dituzte, beste espazioetan 
arropa birziklatzekoak edo umeentza-
ko piruleta tailerrak egin bitartean. An-
tzerkirako, musikarako eta zinemarako 
tartea ere izan da, San Frantzisko Zine 
Klubak ekoiztutako filma kasu, auzoeta-
ko gazte migratzaileen bizitzari buruzko 
hausnarketa bat. Berreginen museoan 
La Gran Fiesta Ex Tradicionalen hainbat 
emanaldi izan dira, gure herrietako ka-
lejirak deseraiki eta askotariko kolore 
eta izakirekin betez. Auzoko kale eta ate 
irekien atzean izan ziren adibide batzuk 
baino ez dira hauek.

Gauarekin batera amaiera eman zio-
ten Gau Ireki atipiko baina inoiz baino 
beharrezkoago honi. Euripean eta ozto-
poekin bada ere, ezinbestekoa zen kalea 
berreskuratu eta gure jendearen artean 
egotea, esperientziak partekatu eta izaki 
bihurrien antzera, auzoetako txoko guz-
tietatik modu kaotikoan ibiltzea, itxaro-
penezko argiaren bila. 

 iñigo basaguren-duarte      gau irekia / sarean

Paperetik gorputzera gau irEkia  
noiz: abenduak 12. 
non: san Frantzisko, Bilbo Zaharra eta 
Zabala auzoak (Bilbo).



abenduak 27, 2020

eGilea i ana ZaMbrano denbora-pasak І 51

Gurutzegrama

ebaZpenak

Gaia: Emakume zinegileak

Betegrama

EzkEr-Eskuin:

1. errepikatuz, noizean behin. / Prest. / atsekabe. 2. iratxe…, zinemaren esparruan dihardu aspalditik, baina ikerketa eta irakaskuntza 
izan ditu jardun nagusi zenbait urtez, 2016an zuzendari gisa estreinakoa egin zuen arte: “irrintziaren oihartzuna” izan zen haren 
opera prima. / toki horretan. / Maider..., 2018an “Muga deitzen da pausoa” zuzendu zuen, film honetan elbira Zipritia omentzen du 
zinegile bilbotarrak. 3. Bertsolari. / Paella prestatzeko labore. 4. sarbideak. / Gaiak. 5. marrak. 6. Mirentxu..., euskaraz lan egin zuen lehenengo 
emakume zinemagilea izan zen, bi pelikula filmatu zituen, “irrintzi” (1978) eta “euskal emakumeak” (1981). 7. izkina. / drainatzeko tutu. 
8. apiako herritar. / nafarroako herria. 9. Mirentxu..., kazetaritzaren munduan eman zituen bere lehen urte profesionalak. 1993. urtean 
“denboraren gibelean”, bere lehen film luzea estreinatu zuen. / Zikoitz, ziztrin. / likido gozo. 10. inguru. / ibiltzera behartu. / Poeta.

goitik BEhEra:

1. afaldu aditzaren infinitiboa. / Ugaztun mota. 2. lawrentzioaren sinboloa. / Pixka. 3. letra izena. / neuri. 4. islandiako domeinua. / nondar atzizkia. 
5. leku atzizkia. / oroipen. 6. nekea hartzen den denbora. / iterbioaren sinboloa. 7. ezkonsari. 8. orri mehe. 9. Gehiegi. 10. sehaska. 11. Zein 
pertsona. / Gipuzkoako herria. 12. intentsibo. / Zerga ezaguna. 13. idiaren okela. 14. kolore beltzaxka. 15. noraino atzizkia. 16. nahigabe gertatzen 
den muskulu-uzkurdura. 17. Holmioaren sinboloa. / Zerbait eteten den gune. 18. Burdinolak. / erbioaren sinboloa. 19. Hitz baten ordez esaten 
dena. / Gorotza. 20. euskal jainkosa. / Herri hizkeran, eta. 21. emakumezko izena. / eme ez dena. 22. Higuingarri.

Ezker-eskuin: 1. Aldian, Pronto, Bihozmin, 2. Fresneda, 

Hor, Oleaga, 3. Koplari, Arroz, 4. Ateak, Ekaiak, 5. 

Lerroak, 6. Loiarte, 7. Kantoi, Drain, 8. Apiar, Ibiriku, 9. 

Purroy, Zeken, Nektar, 10. Iri, Ibilarazi, Olerkari.

Goitik  behera: 1. Afal, Okapi, 2. Lr, Apur, 3. De, Niri, 4. 

Is, Tar, 5. An, Oroi, 6. Nekaldi, Yb, 7. Dote, 8. Paper, 9. Lar, 

10. Ohako, 11. Nor, Alkiza, 12. Trinko, Bez, 13. Idiki, 14. 

Arre, 15. Raino, 16. Tik, 17. Ho, Etenune, 18. Olak, Er, 

19. Zera, Kk, 20. Mari, Ta, 21. Igoa, Ar, 22. Nazkagarri.
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5x5
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4. aitalehena
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2.Ezker-eskuin
(Arg:------)
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Zure Twitter kontuan diozu ez 
dakizula zer den gizona izan edo 
sentitzea. Zer erran nahi duzu?
Ba hori, ez dakidala. Emakumea izan 
edo sentitzea zer den ez dakidan be-
zala. Sarritan galdetu izan diot in-
guruko jendeari zergatik sentitzen 
diren gizon edo emakume, eta orain 
arte, ez dut erantzuten jakin duen 
inor aurkitu. Emakume anitzek eran-
tzuten didate gorputzari edo haur-
dun gelditzeko gaitasunari lotutako 
ezaugarriengatik sentitzen direla 
emakume... Tira, emakume edo gizon 
izan edo sentitzea ziurtasun intimoa 
da, bertzerik gabe. 

Maskulinitatea dagokizun ere 
zalantzan jartzen duzu. Zergatik?
Gizartean nagusi den maskulinitatea-
ren kontzeptuagatik. Betidanik izan 
naiz pertsona maskulinoa: ttikia nin-
tzenean, nerabezaroan eta orain. Tira, 
orain agian feminizatu ditut hainbat 
ikuspegi. Baina gizarteak maskuli-
nitatearen kategoria aitortzen dien 
gorputzetan, maskulinitatea arazoa 
da niretzat, pribilegio espazio bat 
okupatu eta babesten duelako. Eta 
ez, ez dut maskulinitate berrien kon-

tzeptuan sinisten, horrek ez duelako 
errotik arazoa konpontzen.  

Zein da bidea, zure ustez?
Irakurketa desberdinak egin ditut 
bizitzan. Orain, maskulinitatea al-
datzea baino interesgarriagoa iru-
ditzen zait pribilegio gune gisa de-
sokupatzearen ideia. Feminismoak 
bere garaian feminitatearen inposi-
zioa zalantzan jarri zuenean inork 
ez zuen aipatu “feminitate berririk” 
edo “deseraikitako feminitaterik”. 
Feminitatearen ohiko deskribapena 
desmuntatu dugu eta emakumeek, 
bertzerik gabe, espazio berriak har-
tu dituzte. Horregatik niri zalantza 
sortzen dit ikusteak, maskulinitatea 
birpentsatzen ari den gizonezkoen 
mugimendua nola lotzen den mas-
kulinitatearen kontzeptuari. Batez 
ere, lantzen ari diren gauzak oso 
oinarrizkoak iruditzen zaizkidala-
ko, haratago joan beharko ginateke: 
jendea ez jotzea, gure sentimenduez 
solasteko gai izatea edo etxe eta 
zaintzaren ardurak izatea, gizartean 
pertsona funtzionala izateko oina-
rrizko osagaiak iruditzen zaizkit. Eta 
horiek bere egiten ez dituenak, ara-

Haurdun egoteko emakumea izatea ezinbertzekoa 
ez dela aldarrikatzen du pertsona transexualen 
eskubideen aldeko aktibista den Pol Galofrek 
(Badalona, 1987). sistema patriarkalak inposatutako 
etiketetatik urrun, eta bere esperientzia azalduz, 
haurdun dauden gizon transexualen lehen 
belaunaldiko erreferente bilakatu da.

“ezinbertzekoa da 
haurdun dauden 
pertsona transexualen 
erreferenteak egotea”

  saioa baleZtena     Jordi borràs

GiZon HaUrdUna

Pol Galofre

ErrEFErEntEak aldarri
“Haurtzaroan eta nerabezaroan emaku-
me mari-mutil gisa irakurria nintzela hezi 
nintzen. Unibertsitatera iritsi nintzenean 
ezagutu nituen mutil transexualak, ordura 
arte ez nuen erreferenterik izan. Zorionez, 
hagitz politizatuta zeuden espazio aktibis-
tetan mugitu nintzen eta hori ezinbertze-
koa izan zitzaidan nire buruaren gaineko 
gogoeta egin ahal izateko. Horregatik uste 
dut funtsezkoa dela haurdun gauden mu-
til transexualen errealitatea ikusaraztea: 
badirudi pertsona batek mundua gizon 
gisa bizitzea erabakitzen duenean ukatu 
egin behar behar duela gizarteak femeni-
notzat jotzen duen gorputz hori. Baina ez, 
hori ez da horrela, eta froga da maskulini-
tatearen espazioa habitatzen dugunok ere 
haurdun gelditzen garela”.   



abenduak 27, 2020

argi-kontra І 53

zo bat du, eta arazo hori, agian, masku-
linitatea da. Beraz, desokupatu dezagun 
eta bilatu ditzagun espazio berriak.

Bide honetan zein izan dira zuretzat 
erreferenteak?
Nik anitz maite dut Jokin Azpiazu soziolo-
go euskalduna, akademikoki hagitz inte-
resgarria iruditzen zait. Horretaz aparte, 
nire erreferenteak izan dira emakume 
maskulinoak eta pertsona maskulino ba-
teri dagozkion inposizioak betetzen ez 
dituzten bertze hainbat gizon transexual. 
Alegia, gehiago ikusaraziak izan beharko 
liratekeen eta merezi duten espazioa izan 
beharko luketen erreferenteak.

Erreferente bilakatu zara: haurdun 
zaude eta haurdunaldiaren 
aldarrikapen politikoa egiten duzu. 
Nire esperientzia azaldu nahi izan dut 
erreferente gutti dugulako zentzu ho-
netan eta uste dudalako jende anitzek 
har dezakeen bizitzako bidea dela nik 
aukeratutakoa. Adibidez, emakume zis-
generoen ugalkortasuna anitz zaintzen 
da: hogeita hamar urteko emakume ba-
tek erabakitzen badu ez duela haurdun 

gelditu nahi eta tronpen lotura egin nahi 
duela, litekeena da halakorik egiten ez 
uztea, etorkizunean iritziz aldatuko balu 
bere ugalkortasuna ez eragozteko. Aldiz, 
trantsizio mediko prozesua egiten duten 
pertsona transexualen kasuan, ugalkor-
tasunari ez zaio garrantzia bera ema-
ten: bigarren mailakoa da. Aspalditik 
datorren desoreka pairatzen dugu eta 
herrialde anitzetako legegintzetan tran-
tsizioa egiteko derrigorrez antzutzera 
behartzen dituzte pertsona transexua-
lak, Suedian edo Ingalaterran adibidez. 

Eta Espainiako Estatuan? 
Ez dago lege espezifikorik, baina antzu-
tzea oso probablea da, kontutan hartu-
ta dokumentu ofizialetan sexu aldaketa 
egin ahal izateko mediku protokoloek 
bere baitan jasotzen dutela esteriliza-
zioa: sexu aldaketa egiaztatzeko ezin-
bertzekoa da zure gorputzean bi urtez 
aldaketa hormonalak egin dituzula jus-
tifikatzea. Hormonazio prozesua testos-
teronaren bitartez egiten baduzu, eta 
aurrerago bertan behera uzten baduzu, 
litekeena da haurdun gelditzea; baina 
progesterona eta estrogenoak erabiltzen 

dituzten pertsonek arrisku handia dute 
antzu gelditzeko. 

Trantsizioa egiteko protokoloak 
zenbateraino dira pertsona 
transexualen ugalkortasunaren 
kontrakoak?
Espainiako Estatuan eta hemendik kanpo, 
pertsona trans anitzen bidea hurrengoa 
da: lehenik psikologo edo psikiatra batek 
diagnostikoa egiten dizu, transexualitatea 
patologizatuz; ondoren endokrino batek 
hormonazio prozesua abiatzen du; eta ho-
rrek eragindako aldaketak ongi jasotzen 
dituzunean, mahai gainean jartzen dizuten 
lehen aukeretako bat histerektomia da, 
uteroaren eta obuluen hustuketa. Horrek 
bi ondorio ditu: batetik, trantsizioaren 
prozesua azkartzea, “nahi ez dituzun hor-
monak” kentzen dizkizutelako zuzenean; 
eta bertzetik, hormona sintetikoen men-
peko bilakatzea bizi osorako. Eta noski, an-
tzututa. Problematikoa iruditzen zait hori 
izatea bide bakarra, eta horregatik ezin-
bertzekoa da ohiko protokoloetatik ihes 
egin eta trantsizio bide berriak aukeratzen 
ditugun pertsona transexual haurdunen 
erreferenteak egotea. 

"herrialde anitzetako 
legegintzetan trantsizioa 
egiteko derrigorrez antzutzera 
behartzen dituzte pertsona 
transexualak, suedian edo 
ingalaterran adibidez".
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kronikA seriosA egiteko

bidALi zure hArrikAdAk: beranduegi@argia.eus

sarean arrantZatua

VillareJok HedaBideetara FiltratU dUen aUscHwitZ rodriGUeZen laGUnarteko irUdi Bat.

Bigarren Mundu Gerraren ostean Alia-
tuek buruzagi nazien aurka egin zituzten 
epaiketak ez daudela oso ondo eginda 
ondorioztatu dute aho batez Espainia-
ko Auzitegi Goreneko epaileek. Igande 
goizean abiatu eta eguerdiko mariani-
tora arte luzatu den bileraren erabakia 
jakinarazi diote Mediterraneo Digital 

hedabideari. "Rafak Díezek, Sonia Na-
zinto, Mirengele Zabaleta, Adolf Otegi 
eta Auschwitz Rodriguez" (sic) kausara 
gehituko dituzte, ANVko kide batzuek 
1945ean Oktoberfestera egindako txan-
goan "mugimendu arraroak" atzeman 
dituztelako. Badaezpada, Raul Zelikek 
gogorarazi du artean bera ez zela jaio. 

the real life

santi Oruek banatuko 
ditu opariak Gasteizko 
zenbait auzotan

Nurenbergeko epaiketak 
errepikatzeko agindu du Auzitegi 
Gorenak ETArekin lotura dutelako

Alderdi ultraeskuindarrek haizatutako 
notizia faltsuak komiki xenofobo bihur-
tuta publikatzen hasi zen TMEO aldizka-
rian, “betoa” jarri zioten arte podemita, 
separatista eta immigranteez barre egi-
teagatik, El Chorreok azaldu zuenez. Eus-
kara eta ikastola-pistolekin hasi zen eta 
Olentzero ahobizi-terrorista irudikatu 
berri du. Olentzero eta bere azafataren 

hutsunea betetzeko, Oruek berak bana-
tuko dizkie erregaluak Gasteizko Zabal-
gunea, Lovaina, Mendizorrotza eta San 
Martin auzoetan kristauera batuan hala 
eskatu duten umeei. Opari bera jasoko 
dute guztiek, “inor ez dadin baztertua 
sentitu”: Orueren eskuin barrabileko ile 
mototx bat hori eta gorriz tindatua, eta 
Martin Fizen argazki bat. 

evaristo ere noizbait
umea izan zen

santi orUeren Bineta Honetan, olentZero naZi 
eleBakartia aGeri da, BortXatU Berri dUen 
araBarrari al caPoneren etXetik HartUtako 
oroiGarria oParitU ostean.
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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



943 37 15 45 
argia.eus/azoka   
Abenduaren 31a bitarte bidalketa gasturik gabe.

Artikulu hauek erosita 
ekarpen ekonomikoa 
egingo diozu 
Bilboko Mbolo Moye 
Doole elkarteari. 
Atera aldarria kalera 
euskaraz eta wolofez!

15 €

8 €

24 €

Eskaerak egiteko: 


