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“Jada ez gara gai hizkuntza
bizi bat transmititzeko”
Kepa Matxain
OHARRA:

Astebetez oporrak hartu eta datorren astean ez dugu astekaria aterako.
Urtarrilaren 17ko alearekin itzuliko gara. Urte berri on!

Doan eta libre

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

ARGIA HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNTZEN DU:

Ekonomia sozial eraldatzailearen
sareko kide gara

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuek lizentzia hau ez izatea.
Abenduak 31, 2020
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Legalizazioa
ate joka

SAILAREN IZENA І 5

Droga gehienak saltzen dira Euskal Herriko farmazietan,
baina bakan batzuek debekatuta jarraitzen dute.
Kontsumitzaileen osasunaren kalterako eta gutxi
batzuetan onurarako, narkotrafikoa negozio erraldoia
baita. Zorionez, droga on eta txarren arteko dikotomia
manikeo hutsala apurtzeko, urrats txikiak ematen
ari dira. Munduan, eta Euskal Herrian zer esanik ez,
gehien kontsumitzen den legez kanpokotzat jotako
landarea da kalamua. Berriki, Nazio Batuen Erakundeko
Estupefazienteen Batzordeak, Osasunaren Mundu
Erakundearen gomendioari jarraiki, lehen aldiz onartu
ditu haren onura medizinalak. Seguruenik, herritarrak
baino, multinazionalen interesak gogoan. Kalamuaren
industriak nazioartean zabaltzeko aukera behar du eta.
Baina, despenalizazioaren bidean, ongietorria aldaketa.
Irudian: Uruguai marihuanaren salmenta legeztatu duen
lehen herrialde bilakatu zen 2013an. Asteko kalitate
handiko 10 gramo erosteko aukera daukate farmazietan,
estatuaren kontrolpean. Etxean landatzeko (sei landare
gehienez) edo marihuana elkarteetan kide egiteko
aukera ere ematen die legeak herritarrei.
P. Abarenga / Getty

AXIER LOPEZ
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neurriak zorroztu
ditu eae-n eusko
jaurlaritzak

Urkulluk dio Gabon
gauean 10 lagun egon
gaitezkeela, baina
Urtezaharretan 6 baino
ez. Absurdua dirudi,
baina zientifikoki
hartutako neurriak
dira, koño, ez zarete
oraindik konturatu?!
euskalerria irratia

@schultz_jj

Afalkideen kopurua
10etik 6ra soilik Urte
Zaharretan (eta ez
Gabon Gauean) jaisteko
erabakian, Labiko
bilerako argumentu
irabazlea “Nola? 50
kroketa eginda dauzkat
eta!” izan dela ematen du

Espainiako erregea
sinbolikoki eraisteagatik
deklaratzera

@samaravelte
argia / euskalerria irratia

Abenduaren 31rako
plan perfektua da:
goizeko 11tan edo
atera, paseotxo bat
hartu eta vermoutha.
Kafe torero. Kriston
mozkorra harrapatu
6etarako. Etxean afaldu,
jaiarekin jarraitu, 12tan
mahatsak eta ohera

@theklanB

Urtezahar gauean
mahatsaren ordez 12
kroketa jatea zilegi da?
Lagun batentzat da...

@Batisezeiza
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eresana eman zuen ekitaldia antolatu zuten aurtengo urriaren 12an Iruñean,
Nafarroako Gobernuaren egoitzaren aurrean: Sortuk deituta, Espainiako monarkiaren aurkako protesta-ekintza gisa, Felipe VI.aren estatua faltsu bat eta
Cristobal Colón konkistatzailearen beste bat eraitsi zituzten. Ekintza horrekin lotuta
hamabi lagun deklaratzera deitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalera. “Koroaren
aurkako delituak” leporatzen dizkiete.
Salatu dute auziak “izaera politiko hutsa” duela, kritika politikoa kriminalizatzen
eta adierazpen askatasuna erasotzen duelako. “Oso larritzat jotzen dugu hau: Espainiako erregearen figura, Espainiaren historia koloniala eta espainiar proiektua bera
kritikatzea zigortu nahi dute”, adierazi du Lur Albizu Etxetxipiak, auziperatuetako
batek. Eskandalutzat jo du kritika politikoa egiteagatik Madrilera deklaratzera deituak izatea: “Ekitaldi politiko batengatik prozedura judizial bat irekitzea, non eta
salbuespenezkoa den Espaniako Auzitegi Nazionalean, ez da berria, baina eskandalu
politikoa da”.
Azaldu dutenez, Espainiako Poliziak eta Guardia Zibilak abaitu zuten ikerketa,
komisaldegian deklaratzera deitu baitzituzten, eta ekitaldiak zigorgarriak zirela
ebatzi zuten, beren kabuz, afera Auzitegi Nazionalera eramanez. Baina, horrez gain,
“erasoaren atzean” sektore “erreakzionarioenak” ere badaudela ziurtatu dute: “Gurean, Navarra Suma eta komunikabide jakin batzuk nabarmendu dira ekitaldiaren
kriminalizazioan”.
Hala ere, ziurtatu dute ez direla isilduko. “Ez delako justua eta ez gaudelako prest
onartzeko Espainiako Polizia, Guardia Zibila eta Auzitegi Nazionala gure herriko
agenda politikoan behin eta berriz sartzea”. Hortaz, “erantzun bateratua” emateko
deia egin dute. Urtarrilaren 12, 13 eta 14an deklaratuko dute. Elkarretaratzera deitu
dute 12rako.

PANORAMA І 7
humanitatearen une gorenak

ez hanka ez buru

Lanak egingo
gaitu libre

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

aritz galarraga

E

utanasia legeztatuta, goazen orain lan orduak erregulatzera –eta egongo da oraindik batzuek ala besteek gobernatu
berdin dela esatera ausartuko denik–. 40, 35, orain 32koa
ezarri nahi da lanaldia. Bikain. Alegia, gero eta lan gutxiago egin
behar izan, hobeto. Marxek berak lan denbora gutxienekora murriztea proposatzen zuen, kapitalismoa gainditzeko aurretiko
baldintza gisa. Ni gehiago izan naiz beti bere suhi Paul Lafargueren taldekoa, zeinak, lanaldiaren murrizketa erradikala defendatzeaz gainera –nahikoa litzateke hiru orduko jardunaldia–,
nagitasunerako eskubidea defendatu zuen Le Droit à la paresse
lanean –mihi gaiztoek Lafargueren jatorri karibetarra jartzen
zuten teoria alfer horien oinarrian; nik ez dut odol karibetarrik,
nahiz batzuetan kontrakoa uste izan, baina bat egiten dut erabat
oinarrizko eskubide horren defentsan–.
Gaurkoa bezalako egunetan, ordea, ez Lafargue, ez Marx, batez
ere naiz Bob Blacken ekipokoa. The Abolition of Work izenekoan
dio, izenda daitezkeen gaitz ia guztiek dutela jatorria lanean, edo
lanaren arabera diseinatutako mundu batean bizitzeagatik. Pentsa dezagun: gure denbora librearen zatirik handiena ematen
dugu prestatzen lanerako, lanera joateko, lanetik etortzeko, lanetik indarberritzeko. Lan aspergarri, ergel, monotono bat egiten
badugu, oso litekeena da gu geu ere aspergarri, ergel, monotono
izaten bukatzea. Eta ondo zioen Sokratesek: langileak lagun eta
hiritar txarrak dira, ez baitute denborarik laguntasun eta hiritartasun ardurekin betetzeko. Nik ere, beraz, eta Blacki jarraituz, disfrutatuko nuke (pixka bat) irakatsiz, baina ez dut ezer jakin nahi
klasera etortzera behartutako ikasleez, eta uko egiten diot plaza
bat lortzeko inori koipea emateari.
Eutanasia lortuta –baina suizidioa oraindik ere estigmatizatuta–, goazen lan orduak erregulatzera –baina lana oraindik ere jainkotuta–. Nik diot, Blackekin batera, lanarekin bukatu behar dela.

“Emakume feministen aurkako
erasoak areagotu egin dira,
bizitza jasanezina egiteraino”
“tortura bat da” manifestuaren sinatzaileak

Kazetaritza, kultura zein politika esparruko 300 eragilek baino gehiagok izenpetu dute Irantzu
Varela kazetariak abenduaren 14an jasandako eraso lesbofoboa salatzen duen manifestua.
“Emakume feministen aurkako erasoak areagotu egin dira bizitza jasanezina egiteraino, batez ere
arrazoi profesionalengatik edo matxismoaren aurkako borrokagatik presentzia publiko etengabea
dugunena. Irainak, heriotza-mehatxuak eta jazarpenak gero eta ohikoagoak direla diote. 2020/12/22
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analisia

Hondamendiaren
profetak
juan mari arregi

Abenduak 31, 2020

H. Nicholls - Reuters

E

spainiako Estatuan Lanbide Arteko
Gutxieneko Soldataren (LGS) igoera
planteatzen denean –Hego Euskal
Herriko milaka langileri ere eragingo die
neurriak–, hondamendiaren profetak
sortzen dira beti. Eta beti leku beretik:
finantza erakundeak, Espainiako Bankua, Zerga Erantzukizunaren Agintaritza
Independentea (AIREF), Patronala eta
bere terminal mediatikoak… Arduradun
nagusiak soldata onenak dituztenen goi
-karguetan daude, eta ez dira inoiz LGS
ordainsariaren aldeko izan.
Orain, LGSa %0,9 igotzea eztabaidatzen ari dira, eta dagoeneko entzun dira
hondamendia ekarriko duela diotenen
argudioak. Iaz hileko 900 eurotik 950
eurora igaro zen laguntza hori, hamalau
ordainsaritan. Orduan, Espainiako Bankuak ohartarazi zuen arriskua zegoela
“125.000 langile inguruk lana galtzekoa”; AIREFek, berriz, 80.000 lanpostu
suntsituko zirela iragarri zuen. Gezurra,
ez zen antzeko ezer gertatu, alderantziz,
badirudi enpleguaren sorrera bizkortu
egin zela pandemia iritsi arte.
Bi milioi langile baino gehiago biltzen
dituen Espainiako Estatuko Profesionalen eta Langile Autonomoen Batasunak
adierazi du, LGSa hilean 1.000 eurora igotzea oso garrantzitsua izango litzatekeela
familien ekonomian, eta 1.400 milioi euro
gehiago izango lirateke orokorrean.
Gobernuek, alderdiek eta sindikatuek
lan egin beharko dute LGSa progresiboki hazten joateko, hondamendiaren
profetak ez daitezen garaile atera. LGSa
hamabi ordainsaritan banatzen badugu,
Espainiako Estatua munduko rankinean
hamahirugarren tokian dago, 1.108
eurorekin; oso aurretik ditu Frantziako Estatua (1.539 euro), Erresuma Batua (1.583), Alemania (1.584), Belgika
(1.625), Herbehereak (1.680), Irlanda
(1.706) eta Luxenburgo (2.142). Desberdintasunak alde batera utzi nahi baditugu, LGSak ere antzekoa izan behar luke
Europa osoan. Baina urrunegi gaude.

Kazetaritzaren aurkako
gerra zikina
Axier Lopez

2

010ean, WikiLeaksek, komunikabide handi batzuen laguntzarekin, dokumentu "sekretuen" historiako filtrazio zabalenetako bat argitaratu zuen.
AEBetako inteligentzia zerbitzuen 700.000 fitxategi baino gehiago, gobernu
eta estatu askoren jarduera diplomatiko eta militar opako eta ankerrak agerian
utzi zituztenak. Besteak beste, Iraken Abu Ghraibeko presoei AEBetako funtzionario publikoek egindako tortura basatiak eta hainbat gerra-krimen. Ezagunena,
2007ko uztaileko zibilen sarraskia Bagdaden, hamabi hildakoen artean zeuden
Reuters agentziako Saeed Chmagh eta Namir Noor-Eldeen kazetariak.
Inor ez dute epaitu eskandalu andana horiengatik. Bai, ordea, ausardi handiz
informazioa filtratu duten pertsonak –Chelsea Manning eta Edward Snowden dira
ezagunenak– eta kazetari asko. Beste batzuen artean, Julian Assange Wikileaksen
sortzaileetakoa. AEBetako gobernuek –berdin Obama ala Trump– parekorik gabeko jazarpena antolatu dute nazioartean, hedabide baten eta atzerriko herritar
baten aurka –Assange australiarra da–.
Assangek hamar urte daramatza askatasunik gabe. Lehenik, etxean atxilotuta;
ondoren, zazpi urte igaro ditu eguzki argirik edo aire freskorik gabe Ekuadorko
enbaxadaren barruan Londresen. 2019ko apirilean kanporatu eta atxilotu zuten,
kazetariaren eta bere senide eta abokatuen aurkako espioitza estrategia baten
ondoren. Egun segurtasun handiko kartzela batean dago Londresen, erabat bakartuta. Haren osasunaz kezkatuta, 200 bat medikuk gutuna argitaratu dute, bere
buruaz beste egiteko arriskuaz ohartarazteko.
Urtarrilaren 4an Assange AEBetara estraditatu ala ez erabakiko du epaitegi
britainiar batek. 175 urteko kartzela-zigor eskaera du zain AEBetan. "Ez ezazue
estraditatu" izenburupean halaxe zioen The Guardian egunkariak abenduaren
18ko editorialean: "AEBetan egozten zaizkion karguek demokraziaren eta prentsa-askatasunaren oinarriak ahultzen dituzte bi herrialdeetan".
Wikileakseko burua izateagatik atxilotu dute. Herritarrok informazioa eskuratzeko dugun eskubidea bermatzeko asmoz sortu zuten agentzia. Wikileaksek ez
du informaziorik lapurtu eta ez du sistemarik hackeatu. Informazioa partekatu
nahi duten herritarrei konfidentzialtasun-bermeak eskaini dizkie, ondoren komunikabideetan zabaltzeko. Kazetaritza, alegia.
Kazetariek iturri anonimoetatik lortutako egiazko informazioa argitaratzea ez
da delitua. Assange estraditatzen badute, kazetari independenteak babesgabeago
egongo gara boterearen gehiegikeria kontrolatzeko ezinbesteko lanean.

PANORAMA І 9

Gasa dagoen
ikertzeko
baimena ukatu du
Gasteizko Udalak
zigor oleaga

@Antgris

Udal teknikariek ebatzi dute Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak (HAPO)
ez duela baimentzen gasa dagoen ikertzeko zundaketarik egitea Armentia-2
putzuan. EAEko Ekonomiaren Garapeneko eta Ingurumeneko sailburu Arantxa Tapiak zabalik utzi du helegitea
aurkezteko aukera.

teknikarien txostena

mugan harrapaturik
BRITAINIA HANDIA. Britainia Handian koronabirusaren mutazioa eman dela-eta, abenduaren 20an supituki itxi zuen Frantziak Britainia Handiarekin duen
muga, pertsonarik eta merkantziarik sartzen ez uzteko. Irudi izugarriak utzi ditu
horrek: kamioien ilara amaigabeak Doverreko portuan eta Kent eskualdean, aurrera egin ezinik errepidean harrapaturik.

bertsolaritza

700

bertso saio baino
gehiago galdu dira 2020an. Iazko datuekin alderatuta,
hamarretik sei saio ez dira egin, eta 735.000
euro ingurukoa da galera ekonomikoa. Xenpelar
Dokumentazio Zentroko datuen arabera, 2019an,
bertsolaritza ardatz zuten 1.121 ekitaldi egin ziren;
2020an aldiz, 435.

etxegabetzeak. Espainiako Gobernuak
onartu du alarma egoera ezarrita dagoen
bitartean (maiatzaren 9ra arte), bertan
behera geratzen direla etxegabetzeak eta
etxebizitza alternatiborik ez duten familiek beharrezkoak dituzten hornidurak
moztea, hala nola, argia, ura eta gasa.

galizia. Causa Galiza eta Ceivar antolakundeetako 12 militante independentista
epaitu dituzte Madrilgo Auzitegi Nazionalean, publikoak diren jardueretan oinarrituz terrorismo delituak egotzita. Fiskaltzak
102 urteko kartzela zigorra eskatzen zuen
denera, baina absolbitu egin dituzte.

Urrian aurkeztu zuen lizentzia eskaera
Eusko Jaurlaritzaren SHESA hidrokarburoen sozietateak Gasteizko Udalean.
Subillako Armentia-2 putzuan gasik ba
ote dagoen ikertzeko zundaketa egin
nahi zuen SHESAk. Ezezko erantzuna
ematen du udal teknikarien txostenak.
Aurrez, baimena ematearen alde azaldu
zen Gorka Urtaran Gasteizko alkatea.

eaj-ren bakardadea

Gasteizko udal batzordean, Urtaran
alkatea izan zen SHESAri baimena
ematearen alde agertu zen bakarra.
Arabako Batzar Nagusietan ere gas
erauzketaren aurka aurkeztutako mozioaren alde bozkatu zuten denek, EAJk
salbu. Ezetza “albiste ona” dela adierazi du Berriztu kolektiboak, eta lorpena herritarrena dela. Tapia sailburuak,
baina, iragarri du Udalaren ebazpenaren aurka helegite administratiboa
aurkeztea aztertuko dutela: “Baliteke
gaia hemen ez geratzea”.

hizkuntza eskubideak. Eibarren, presoen aldeko elkarretaratzeko kideek Ertzaintzarekin izan zuten hartu-emanean
herritar bat atxilotu zutela salatu dute,
ertzainari eskatu ziolako euskaraz egiteko
eta honek herritarrari berriz, gaztelaniaz
mintzatzeko.
Abenduak 31, 2020
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tran to nga: vietnamen aeb-ek
erabili arma kimikoei gerla
deklaratua dien vietnamdarra
Urtarrilaren 25ean Paris ondoko Instantzia Handiko Auzitegira begira izanen
dira milioika vietnamdar. Egun horretan hasiko da Vietnamgo gerlan AEBetako
armadak erabilitako arma kimikoei buruzko auzia. Hego Vietnamen agente
laranja izenez ezaguna den herbizida eta hosto-galtzaile pozoitsua hedatzen
aritu ziren 1961 eta 1971 urteen artean, eta arma kimiko hau ekoizten
aritutako multinazionalak dira auzipeturik. Hirurogei urte berantago, ekozidio
honi buruzko egia, aitortza eta erreparazioa eskuratzeko esperantza dute
kutsaturiko milioika herritarrek. Tran To Nga vietnamdarrak jarri du salaketa.
jenofa berhokoirigoin

“

80 urte ditut, eta argi da firma kimikoen abokatuek guztia egiten dutela
prozeduraren abiadura moteltzeko;
baina argi gelditu dadila azken hatsera
arte borrokatuko naizela”. Tran To Nga
vietnamdarraren hitzak dira, azkenean,
urtarrilaren 25ean Parisen abiatuko den
auzibideari buruzkoak. “Bizirik naizeno
ez dut amore emanen” abisua emana zuen
aspaldian, eta hortxe segitzen du 26 multinazionalei gerra deklaraturik. Leporatzen diena? 1955etik 1975ra iraun zuen
Vietnamgo gerrarako arma kimikoak fabrikatu izana. AEBetako armada aritu zen
dioxinaz osaturiko agente laranja izendaturiko erbizida eta hosto-galtzailea baso
eta landa zabaletan hedatzen. Auzipetuen
artean dira adibidez, Monsanto agroindustrial ezaguna eta Dow Chemical produktu kimiko ekoizle boteretsua. Milioika
kutsatuen artean dugu To Nga bera.
2014an jarri zuen salaketa, baina multinazionalen jukutria eta botereari esker,
behin eta berriz atzeratzen aritu da Paris inguruko Evryko Instantzia Handiko
Auzitegia. Gertakizunetatik mende erdi
pasa denez eta orduz geroztik gertaturiko multinazionalen arteko fusio zein
eskuratzeei segi, pare bat gutxiago dira
auziperatuen artean. William Bourdon
du abokatuetako bat, defentsarako lana
bideratzeko; besteak beste, Ruandako
genozidioan eta Txileko Pinocheten diktaduran ardurak ukandakoen aurkako
auzibideak defenditzen aritutakoa.
Ranch Hand izeneko operazioaren baiAbenduak 31, 2020

tan, 1961etik 1971ra iraun zuen pozoitze
masiboak eta sekulako kantitatea zabaltzen aritu ziren: 80 milioi litro herbizida
eta hosto-galtzaile –NAS Ameriketako Estatu Batuetako Zientzien Akademia Nazionalaren zifra ofizialak dira–. Alta, André
Bouny L’Agent Orange : Apocalypse Viêt
Nam liburuaren egilearen arabera, askoz
gehiagokoa litzateke: “Guztira 346,5 milioi
litro agente kimiko isuri zituzten, kontutan hartzen bada behin baino gehiagotan
pasa zirela gune beretatik eta 28 litro/
hektareako dosia zela”. To Ngak argi du:
“Historiako lehen ekozidioa da; desastre
bat da”. Hego Vietnameko basoen %20
eta laborantzarako lurretako 400.000
hektarea zituzten kutsatu. Orotara, 3.851
herrixka eta bi eta bost milioi vietnamdar artean ziren zuzenean pozoituak izan
(amerikar soldaduei, laostarrei eta kanbodiar biktimei buruzko daturik ez da).
AEBetako Armadaren bertsio ofizialaren arabera, Vietcong Hego Vietnamgo Askapenerako Nazio Fronteko kideak
ezkutatzen ziren oihan eta landa eremuak garbitzeko erabili zituzten herbizida eta hosto-galtzaileak, baita amerikar
armadaren kokalekuen inguruak garbi
atxikitzeko ere, gisa horretan arerioen
kokaguneak argiki ikusteko. Uztak suntsituz, gosetea zabaltzea ere zuten helburu,
nahiz eta horrelakorik argiki ez aitortu.
To Nga bera baso horietan zen, 24 urterekin, Giai Phong prentsa-agentziarentzat kazetaritza lanetan ari. Kazetari eta
militante, “herriaren askatasunaren alde”.

Unibertsitateko diploma ukandako egunean bertan Hô Chi Minh deitu bideari
lotu zen –iparretik hegora zihoan bidea,
Vietcong-eko gudariek erabilia–. “Hego
Vietnamgo Askapenerako Nazio Fronteko
gudariak segitzen nituen; basoak zeharkatzen nituen, aintziretan ibilki nintzen,
gune heze eta kutsatuetan bustiz”, Liberation komunikabideari kontatzen dionez.
Gogoratzen du nola gordelekutik hegazkin bat entzun zuen. Burua zulotik atera
zuen zer pasatzen zen jakin asmoz: “Hegazkinak hodei zuri bat utzi zuen bere gibelean. Laster likido bisketsuz inguratua
nintzen; eztulka ari nintzen, hatsa galdurik
nintzen, ez nuen ulertzen zer gertatzen
zitzaidan”. Gorputza garbitu eta bidea segituko zuen –landare, lur eta ur kutsatu
pozoituetan–, barnetik ere zikinduta zela
jakin gabe. Hortik bi urtera sortu zaitzaion
Viêt Haï lehen umea, hamazazpi hilabetera
zenduko zena, bihotzeko arazoengatik. Ondotik ukandako beste bi alabek ere dituzte
bihotzeko eta hezurretako arazoak, baita
hauen umeek ere. To Nga bezala, funtsean.

gaur egun ere kutsaturik

Duela hirurogei urte buruturiko kutsadura
oraindik presente dute Hego Vietnamen
eta errealitate horrek egoera are gogorragoa eta jasanezinagoa bihurtzen du. Vietnamgo Gurutze Gorriaren arabera, 3-4 milioi dira oraindik kutsaturik eta Vietnam
osoa da hunkia, viernamdarrek kontsumituriko jakietan (arraultze, haragi, barazki,
arrain...) ere kausitzen delako dioxina.
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tran to nga
vietnamdarra
frantses nazionalitatea lorturik,
nazioarteko entitateen kontra
ere auzitegira jotzeko eskubidea
du to ngak –kasu honetan
aeb-etako multinazionalak–.
epaiketa historiko bat abiatuko
da urtarrilaren 25ean, azkenean
vietnamgo gerlan burutu
ekozidioari buruzko egia,
aitortza eta erreparazioa
lortzeko bidea irekiz.

“Dioxina horrek sistema immunologikoa erasotzen du, eta hainbat gaixotasun
larri eta hainbat minbizi mota eragiten
ditu. Horietako batzuek agente laranjaren eraginaren froga eztabaidaezinak
ematen dituzte, hala nola, kloraknea
(akne klorikoa) edo Hodgkinen gaixotasuna eta haren deklinazio ugariak”, L’Agent Orange: Apocalypse Viêt Nam liburuaren egilearen arabera. Funtsean, MOE
Munduko Osasun Erakundeak berak
“minbizi sortzaile” gisa identifikatzen
du dioxina. Izan fauna ala flora, bertako
bioaniztasunaren zati handi bat desagerturik dute ere. Horren adibide, banbuz
eta “amerikar-belar” izena jarritako landarez estalitako lur pobreak. Egia, justizia eta erreparazioa nahi dute biktimek,
ez gutxiago ez gehiago. Baina horrelakorik ez dute inoiz jaso. Nola ez, multina-

zionalek proposaturiko milioiak ez ditu
onartu 80 urteko damak.
Gerla testuinguruko ekintzei dagokionez, AEBetako Estatu Federalak immunitate diplomatikoa ukanki, ezin honen kontra jo. Pozoia ekoizten arituriko
multinazionalak dituzte beraz jomugan.
1984an, soldadu amerikar ohiek zuten
salaketa jarri eta adostasun batera heldu
ziren, Monsanto eta beste sei enpresekin,
180 milioi dolarren truke. 68.000 beteranoetatik 40.000k 246 eta 12.800 mila
dolar artean jaso zituzten. “Agente laranjaren 4 milioi biktimen artean, soilik
amerikar beteranoek jaso dute kalte-ordaina Monsantoren partetik. Zergatik
ez dugu horrelakorik vietnamdarrok?”
ohartarazten dabil To Nga. Hortik hogei
urtera, 2004ko urtarrilaren 31n, kaltetu
vietnamdarren elkarteak eraman zituen

11 multinazional AEBetako Justiziaren
aitzinera, gizadiaren kontrako krimena
eta eraso-krimenak leporaturik. Aldi oro
segidarik gabe sailkatu zitzaien salaketa,
azkenean, Auzitegi Gorenak behin betikoz baztertuz biktimen eskaera.

pestizidioen arbasoa

“Agentzia laranja gaur egungo pestizidioen arbasoa da. Nolazpait, arma kimiko honen ekoizten segitzen dugu, antzeko
printzipioak segituz gure nekazaritzarako.
Molekula berak erabiltzen ditugu, modu
berean eta enpresa berek ekoiztuta”, dio
Vietnam-Dioxine elkarteko bozeramaileak.
Hori horrela da, eta ederki dakite multinazional hauek. Are gehiago frogatua
delarik, 1965ean jada bazekitela produktua “ikaragarri toxikoa” zela baina hori isilean atxikitzeko erabakia hartu zutela.
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Paola Damonti
Orgasmoen aldarrikatzailea

emakumeen %80k
ez dute orgasmorik
koitoan
Gizonek dituzten pribilegioetakoak identifikatzen ikasi dugu
ekimen feministei esker. Soldata arrakala badakigu zer den,
orgasmo arrakala oraindik ezezaguna eta fribolo samarra
egiten zaigu. Gogoeta hau zabaltzeko beharrari heldu dio
Paola Damonti ikertzaile eta aktibistak.
REYES ILINTXETA

Nolatan milandar bat Iruñean?
2007an Euskal Herrira etorri nintzen
Erasmus beka batekin eta hemen gelditu
nintzen. Nire asmoa zen Bartzelonara
joatea, baina ez ninduten hartu. Iruñea
nire bigarren aukera zen. Sanferminak
zeudela eta zezenekin lotutako jai bat
zela besterik ez nekien hiri honetaz, eta
niri horrek ez zidan batere ilusiorik egiten, baina jendea ezagutu eta giroa gustatu zitzaidan. Hiri txiki, polit eta politizatua iruditu zitzaidan eta hori asko
gustatzen zait.
Erasmusa bukatutakoan, lizentziatura urrutitik bukatu nuen Milango Unibertsitatean.
Abenduak 31, 2020

dani blanco

Genero ikasketetara nola iritsi
zinen?
Euskara ikasten ari nintzela herri okupatu batean, Zazpen, barnetegi autogestionatu batean, lagun batek esan
zidan doktoretza tesia egiteko bekak
eskatzeko aukerak bazirela. Beka lortuta indarkeria matxista bikote barruan eta bazterketa soziala aztertu
nituen. Geroztik ikerketak egiten ibili
naiz talde eta proiektu desberdinetan,
baita nire kabuz ere, ikertzaile autonomo gisa. Hitzaldiak ematen ditut tarteka, niretzako jendearekin egoteko eta
nire ikerketak zabaltzeko aukera bat
delako.

Horietako bat, orgasmo arrakalari
buruzkoa, zentsuratu zizun Iruñeko
Udalak joan den urtarrilean. Honek
mesederik egin dizu?
Bai. Justu Enrique Maya alkateak nahi ez
zuena gertatu zen.
Emakumeen Etxea zabaldu berrirako zerbait prestatzeko proposatu zidaten, baina hitzaldia eman baino bi egun
lehenago berdintasun teknikariak deitu zidan esateko bertan behera gelditu
behar zela, udalean ez zutelako egoki
ikusten. Sinestezina iruditu zitzaidan.
Badakit hemen zenbait gauza zentsuratzen direla, baina normalean ezker abertzalearekin lotutakoak. Gaia zabaldu
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Zientzia Politikoetan eta Nazioarteko Harremanetan lizentziatua da
Milango Unibertsitatean. Norbanako, Familia eta Taldeekin Esku Hartze Sozialeko Masterreko ikasketak
egin ditu NUPen, eta Generoan Aditu titulua du unibertsitate berean.
Gizarte Esku-hartzean eta Ongizate
Estatuan doktoretza lortu zuen Genero-indarkeria bikotean eta gizarte
-bazterkeria. Desberdintasun-egituren arteko elkargunearen ondorioak
izeneko tesiarekin.
Ikerketa lanak egin ditu hainbat erakundetarako, besteak beste
NUPerako, eta orain EHUn hasi berria da beste ikerketa proiektu batean lanean.
Argitara eman berri du bere
lehen liburua, La brecha orgásmica
(Orgasmo arrakala), Katakrak Liburuak argitaletxearekin, abenduaren
29an aurkeztutakoa. Euskaldunberria eta hiztun bikaina.
Abenduak 31, 2020

zen eta horren ondorioz egun batzuk
beranduago Katakraken egin genuen
hitzaldira jende piloa hurbildu zen.
Aretoa mukuru betea eta jende asko
kanpoan, sartu ezinean. Horrela sortu
zen ere liburua egiteko ideia. Jendearen erreakzioa oso positiboa izan zen
eta, gainera, orain berriki Nafarroako
Auzitegi Administratiboak arrazoia
kendu dio Mayari. Esan dio Navarra
Sumari erakundeak ez direla bereak
agintean egon arren.

Orgasmo arrakala: nola jazartzen
zaigun patriarkatua oheraino.
Zertaz hitz egiten duzu mintzaldi
honetan?
Orgasmo arrakala paralelismo bat da
soldata-arrakalaren kontzeptu askoz
ezagunagoarekin.
Emakumeek, sistematikoki eta egitura-mailako arrazoiengatik, gizonek
baino gutxiago kobratzen dugu lan
-merkatuan, eta egitura-mailako arrazoi berberengatik, sexu-harremanetan
orgasmo gutxiago, edo horiek izateko
aukera gutxiago, izaten dugu gizonek
baino.

Orgasmoen aldarrikapena ez da
oso ohikoa…
Bai, hala da. Feminismoaz asko hitz
egiten da, baina aldarrikapenen artean gehienetan gauza materialez
aritzen gara: lan merkatuan dagoen
desberdintasuna, soldata arrakala,
emakumeen jardunaldi bikoitza… baina arlo sexuala guztiz baztertua gelditzen da. Bakarrik hitz egiten da sexuaz
erasoei buruz ari garenean. Hauek, zalantzarik gabe, genero desberdintasun
aferetan adierazpen bortitzenak dira,
baina ez bakarrak.
Patriarkatuak eragin oso handia du
sexu harremanetan eta emakumeen
plazerera iristeko modua baldintzatzeraino iristen da sistematikoki. Milioika datuk erakusten dute orgasmo
arrakala existitzen dela. Datuen arabera, sexua duten hamar emakumetik
bik ia inoiz ez dute orgasmorik. Eta
beste datu bat: lau emakumetik hiruk,
%75ak, ez dute beti orgasmoa izaten
haien sexu harremanetan. Gizonen
kasuan %28koa da, 2017an Belgika
eta Holandan egindako ikerketa zabal
baten arabera. Esan genezake, egun
emakumeek koito bitartez orgasmoak
izateko probabilitateak eta Iruñean
Bilduren boto-emaile izatekoak, berdinak direla.

Datuen aurrean orain arte nagusitu
den ideia da orgasmoen falta emakumeen arazoa dela, baina nire tesia da
arrazoiak baduela zerikusirik bizi garen egitura sozial eta patriarkalarekin
eta ez kontu biologikoekin. Honen froga aurkitzen dugu, adibidez, AEBetan
egin zuten ikerketa batean. Han galdetu zuten orgasmoez eta baita sexu
orientazioaz ere, eta han garbi aski
ikus zitekeen nola arrakala ikaragarria den heterosexualen artean, baina
ia desagertu dela bereziki lesbianen
artean. Zerbait gehiago dago hor. Ene
ustez pertsonaren eraikuntzan bilatu
behar da jatorria. Emakumeak beste batzuentzako izaki gisa eraikitzen
dira, eta gizonak, aldiz, norberarentzako izaki gisa. Horrek azaltzen du
emakumeek bestearen plazerari norberaren plazerari baino garrantzi handiagoa ematea. Eraikuntza arketipiko hori funtsezkoa da genero-sistema
ulertzeko.
Egoera hori ulertzeko beste elementu garrantzitsua koitozentrismoa
da. Ikerketa piloak esaten du gauza
bera: emakume gehienek, %80k, ez
dute orgasmorik koitoan eta, aldiz, sexuaz saltzen diguten irudia bada koitoarena eta koito horietan emakume
guztiek badituzte orgasmoak. Saltzen
ari garen mezua da praktika erregina
koitoa dela eta beste guztiak “aurrekariak”. Beraz, emakume gehienek dituzten orgasmoak praktika periferikoak
dira.
Hau soilik ulertzen ahal dugu hemen dugun androzentrismotik. Gizonen begirada erdigunean jartzea da
hori, baina gizonek plazera eta orgasmoak sentitzeko duten modua ezin
zaio gizarte osoari aplikatu.

Asaldagarria da batzuentzat
orgasmoez hitz egitea?
Zalantzarik gabe. Eskuineko ideologia dutenen artean baita giro progresistetan ere. Giro progre hauetan
orain askotan esaten da helburua ez
dela koitoa lortzea, bidea baizik, eta
orgasmoei hainbesteko garrantzirik ez zaiela eman behar. Diskurtso
hau berez ez da okerra, baina ahaztu egiten du abiapuntuko errealitatea ez dela berdina. Ez diogu geure
buruari galdetzen noren orgasmoak
duen garrantzia eta argi dago baldintza berdinetan mundu guztiak nahiago duela orgasmoa izan. Plus bat da.
Abiapuntuan berdintasuna dagoela
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itxurak egiten baditugu, aldaketa eragozten dugu. Kontuz, beraz: ez dezagun
argumentario progre bat egin orgasmorik gabe gozatu ahal izateko.

Zein da pornografiaren eragina?
Ez naiz pornoaren aurkakoa definizioz,
baina gaur egun dagoen pornoa kakazaharra da. Bortitza eta basatia da, eta
mezu kosifikatzaile bat saltzen du. GaiPlazeraren kontuetan, beraz, ez gara
nera, gero eta eskuragarriago dago. Araari gehiegi aurreratzen, ezta?
zoa ez da saltzen duten sexua ez dela
Ez gehiegi. Ziurrenik gure amonek eta erreala edo edertasun-kanonak ez direbirramonek baino plazer handiagoa la benetakoak, non-nahi dauden kanon
dugun arren, egoera honek duela 80 berberak direlako. Arazoa da bortitza
edo 100 urte baino sufrimendu handia- dela eta imitatu egiten dela. Denboraregoa eragiten du gaur egun, orduan,
kin eredu hori errealitatearekin bat
emakumeen plazera ez baitzeez datorrela ikusten duzunean,
goen aurreikusita, besterik
zure jarrera aldatzen duzu,
gabe. Gaur egun, gizarte
baina 10 urtetik aurrera
Saltzen ari gara
konplexuago batean bizi
ikusitako porno basatiapraktika erregina koitoa
gara, eta, oraindik ere,
ren eragina suntsitzailea
dela eta beste guztiak
putegia izateko estigda. Pornoak ez du orgasmak badira, eta, aldi be- aurrekariak; beraz, emakume mo arrakalarekin amairean, “frigidoa” ez izan
tzen laguntzen, baina ez
gehienek dituzten
eta ohean sexu-bonba
da fokua hor bakarrik jaorgasmoak praktika
bat izan beharraren prerri behar, pornoak ez baitu
periferikoak dira”
sioa. Arrakastaren gizarlaguntzen, baina igandeko
tean bizi gara eta orgasmorik
filmek ere ez.
ez duzunean, porrot egin duzula
Dauden telesail guztiak irenssentitzen duzu nolabait. Sufrimendu ten ditut eta denak koitozentrikoak dira.
emozionala lehen baino askoz handia- Orgasmo ezari buruz ez dugu hitz egigoa da egun.
ten. Gure esperientziak termino positi25 urtetik beherako neskek astean boetan baino ez ditugu aipatzen. Esaten
bitan dute sexua, baina %33k soilik di- dugu zeinen ongi atzoko larru jotzea,
tuzte orgasmoak. Honen atzean dagoe- baina ez orgasmorik ez dugula izan.
na patriarkatua da.
Denok gauza onak besterik ez badituHorregatik eta justiziarengatik gai gu partekatzen, sare sozialetako efektu
honi garrantzia eman behar zaio. Barne- bera sortzen da. Erakusleiho politak bairatuta daukagu, niri ere gertatzen zait, no ez dira erakusten. Pertsonak gero eta
honetaz hitz egitea fribolo samarra dela. bakartiago sentitzen dira, eta, horregaGenero-indarkeriaz ari gara, soldata-a- tik, funtsezkoa da diskurtso publiko bat
rrakalaz… baina nork aldarrikatzen ditu egotea. Bikaina da Mayaren zentsuraren
orgasmoak? Ideia honen atzean dago ondorioz hitzaldiak egitea, liburua argiguztien barruan bizi den izaki patriarkal taratzea, elkarrizketak egitea… Horretaz
txiki batek esaten diguna, funtsean, se- hitz egin daiteke norberaren esperienxua ez dela emakumeentzat gizonentzat tzia pertsonalez derrigor hitz egin behar
bezain garrantzitsua.
izan gabe. Hori oso garrantzitsua da hau

guztia desmitifikatzeko eta horregatik
pozik nago.

Duela gutxi adineko emakumeek
pairatzen duten genero indarkeriari
buruzko ikerketa bat aurkeztu
duzue. Zein zen asmoa?
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak bultzatuta NUPen egin dugun lana
izan da. Oso interesgarria eta beharrezkoa. Hau egin genuen ikusi genuelako
inkestek diotela adineko emakumeek
indarkeria matxista sufritzen dutela
gazteek bezainbeste, baina hori ez dela
jendartean ikusten. Nafarroan, aurtengo urtarriletik ekainera bitarteko genero-indarkeriaren salaketa guztien soilik
%11,7 ziren 50 urtetik gorako emakumeek jarritakoak. Modu berean, baliabideak ematerakoan emakume edadetu
oso gutxi daudela ikusi genuen. Emakume gazteak eta ume txikiak dituztenak
dira indarkeria matxistaren ikerketen
eta zerbitzuen jo puntua normalean. Jakin nahi genuen zer ari den gertatzen
inon agertzen ez diren emakume horiekin.
Zer ezaugarri ditu adinekoen
indarkeriak?
Bi indarkeria mota aztertu genituen,
biak lotuta daude: alde batetik indarkeria sinboliko-estrukturala, jendartean
gertatzen dena eta emakume guztiok
pairatzen duguna, eta bestetik indarkeria zuzena, bikotean gertatzen dena.
Biak oso garrantzitsuak dira. Emakume
guztiok jasaten dugun indarkeria sexista
adineko emakumeengan areagotu egiten da, gutxiespena eta inbisibilizazioa
gertatzen baita orokorrean. Telesailetan, eleberrietan, telebistan… adineko emakumeak ez dira protagonistak
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izaten. Emakumeok 30 urtetatik gora, Nola bizi dute indarkeria adineko
gutxi gorabehera, desagertzen hasten emakumeek?
gara. Bizitza gehiena ikusezintasunean Adina eta egoera kultural edo sozialaematen dugu eta hori eragin emozio- ren arabera, desberdintasun handiak
nal eta psikologikoak dituen izugarrizko daude. Orokorrean esan daiteke genero
indarkeria da. Horrekin lotuta emaku- rol tradizionalak ikasi zituztela. Haien
meok indarkeria estetiko itzela sufritzen gazte garaian ez zen indarkeria sexista,
dugu. Gazte garaian edertasun eredu domestikoa baizik. Tokatzen zitzaizun
lortezin baten presioa jasaten dugu eta gizonarekin konformatu behar zenuen.
Onarpenaren kontzeptu krisadin batetik aurrera estrukturak
taua ere oso barneratua dute,
esaten digu ezin garela jada
hori delako emakumea
erakargarriak izan. Gaztetasuna da emakumeon Gizarte konplexuagoan izateko modua. Egoera
horretan oso zaila da
baliorik handiena. Gibizi gara, eta oraindik ere,
pentsatzea gizon hori
zonen kasuan hori ez
putegia izateko estigmak
p i ku t a ra b i d a l t z e ko
da gertatzen. AEBetako
badira, eta, aldi berean,
eskubidea duzula. Hapresidentziarako lehian
rreman horretatik atebi gizon zahar ikusi di'frigidoa' ez izan eta
ratzeko beranduegi dela
tugu, baina hori ez zeohean sexu-bonba izan
pentsatzen
dute kasu
goen diskurtsoan, eta ez
beharraren presioa”
gehienetan. 60 urterekin
da egon behar, baina emajada horrela pentsatzen dute
kumeak izan balira bai egongo
eta ez horrenbeste arrazoi biolozen, zalantzarik gabe. Duela gutxi
hil zen Sean Connery. Noiz arte izan zen gikoengatik, baizik eta jendarteak pensex-symbol bat? Jendarteak indarkeria tsatzen duelako adin horretako emakume batek jada ezin duela ezer espero
sinbolikoari aurre egin behar dio.
bizitza honetatik. Batzuetan seme-alabek ere ez dute amak ateratzea nahi
Eta nolakoa da bikote barneko
egoera horretatik, kasu askotan egoisindarkeria?
Indarkeria psikologikoa da zabaldue- moagatik. Seme-alabek badakite amak
na. Eraso fisikoak ere badira, baina por- alde egiten badu aitaren zaintza haien
tzentaje baxuagoetan. Urteak pasa ahala kontua izango dela. Emakume hauek
indarkeria fisiko eta sexuala gutxitzen bakardade eta babesgabetasun handia
den heinean, bestea areagotu egiten da, sentitzen dute. Beren bizitza alferrik
galdu izanaren sentsazioa.
gizarte osoan dagoen indarkeria bera.

17

Heriotzarekin bizi

L

erro hauek idazteko unean, hirurogei adineko hil dira dagoeneko
Lleidako Fiella-Sant Hospital de
Tremp Fundazioaren egoitzan,
COVID-19aren agerraldi baten ondorioz. Horrek esan nahi du hilabete eskasean 143 egoiliarren %40 hil direla,
Pallars Jussà hiriburuak dituen 6.000
biztanleen %1. Inguruko guztiek dute
senide edo ezagunen bat hildakoen zerrendan, ez dago kontsolamendurik
shock egoeran dagoen eskualde batentzat.
Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera, 2020ko lehen bost
hilabeteetan 231.014 heriotz gertatu
ziren Espainiako Estatuan, aurreko urteko epe berean baino 43.537 gehiago.
Horrek esan nahi du % 23,2ko hazkundea izan dela, goranzko joera bat marraztuz, eta ziur asko urte zorigaiztoko
hau zifra errekor batekin itxiko dugu.
Heriotz gehienak biktimen bakardade testuinguru batean heldu dira,
konfinatuta eta ingurune afektiboarekin harremanik izan gabe eman dituzte
bizitzaren azken uneak, eta gertukoek
ezin izan diete agur esan, ezta ohiko hileta-erritualak normaltasunez ospatu
ere. Horrek guztiak inpaktu emozional
handiagoa ekarri du, larritasun-egoerak eta dolu zaileko prozesuak, aditu
guztiek diotenaren arabera.

Bizitza bera bezain
iraunkorra den
errealitateari bizkarra
emanda bizitzen
jarraitzen dugu:
heriotzari. Eta nik uko
egiten diot zeharka
begiratzeari

Hala ere, bizitza bera bezain iraunkorra den errealitateari bizkarra emanda bizitzen jarraitzen dugu: heriotzari.
Eta nik uko egiten diot zeharka begiratzeari, lehenago edo geroago denok
aurre egin beharko baitiogu. Hainbeste
pertsonari gertatu zaion bezala, 2020
madarikatu honetan, duela bi aste, nire
osabetako bat betiko joan da.
Patua edo kasualitatea tarteko, albiste tristea jaso aurreko egunean Kilian Jornet elkarrizketatzeko zortea
izan nuen, askorentzat inoizko alpinistarik balioaniztunena. Bere ibilbidean
hainbat lagun galdu baditu ere, kontatu
zidan bere kirol jardueraren batzuetan

david bou
la directa-ko kazetaria

arriskuan jartzen dela jakin arren mendira joaten jarraitzen duela bizirik sentitzeko: “Bizirik mantentzen gaituen
beldur bat dago, amildegian zaudenean
jauzi ez egitea eragiten dizuna”.
Handik gutxira, besarkadarik gabeko tanatorio hotz batean, bere hitzak gogoratu nituen, eta hausnartu
nuen nola bultzatzen gaituen sistema
deshumanizatzaile honek eguneroko
estresera, hormigoiz inguratutakoa,
zeinean kontaktua galtzen dugun bizitzaren beraren esentziarekin eta bere
ziklo naturalekin. Heriotzak sortzen
digun izu-laborriaren arrazoietako bat
izan daiteke hori, uzten duen hutsunearekin topo egiten dugun unea baita.
Bizitzaren balioarekin berriz ere konektatu eta arnasa hartzen jarraitzeko
zorteari eutsi nahi diogu orduan.
Eutanasiaren lehen legea onartu
dute berriki Espainiako Kongresuan,
heriotza duina izateko eskubidea berretsiko duena behingoz. Horrela,
egoera itzulezinak dituzten pertsonen
eta maite dituztenen itxaronaldi luzeekin eta sufrimendu bidegabeekin
amaituko da. Gure oroimenean biziko dira, inoiz ez da hiltzen ahazten ez
dena. Agian, egin diezaiekegun omenaldirik onena bizitzea merezi duen
bizitza baten alde borrokatzen jarraitzea da. Zuengatik.
Abenduak 31, 2020
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Euskal mitologia
oparoa (eta II)

MAIALEN BERASATEGI CATALÁN
ITZULTZAILEA

G

ure nerabezaroko matxinada guztien artean (eta gure diodanean
nire inguruaz ari naiz, ez gure belaunaldiaz, zabalegia baitzait ikuspegi
hori), bat izan zen bereziki ez-iraultzailea eta bereziki ez-originala: ordura arte
gehienbat euskaraz bizi ziren haur haiek
nerabe eta post-nerabe erdaldun eta erdaltzale porrokatu bilakatu ziren. Horra
hor gure guraso-irakasleei, hots, euskara
ikastea errebeldia zen garaitik zetozen
helduei jotako hordagotxoa. Ez ginen
ohartu, espabilatuok, dena erosoegia
zela egiatako matxinada bat izateko.
Horraino autokritika (badakizue zein
den lege orokorra marrazo txintxoen
itsasoan: autokritika labur, auzokritika
luze). Argi utzi nahi dut ezen errebeldia
gisa mainstream linguistiko izatea hautatu zuen gure kuadrilla hura testuinguru sozial jakin batean mutatu zela gaztelaniarantz, are ingeleserantz. Laburki
ezen ez mozki: ez genuen (ikusten) euskaraz egiteko arrazoirik. Edo, atzekoz
aurrera esanda, ez genuen (ikusten)
dena erdaraz ez egiteko arrazoirik. Telesailak gaztelaniaz ikusten genituen,
musika gehiena ingelesez entzun, eta
jendea ere oro har erdaraz ezagutzen eta
aditzen genuen kalean, tabernetan, noAbenduak 31, 2020
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nahi. Geurez aukeratu genuen bidea, natural-natural. Horixe baitauka diglosiak:
mukiak, eltxoak eta minbizia bezain natural urruntzen zaituela hizkuntza gutxitutik eta lerratzen zaituela hizkuntza
nagusitura.
Oso-osorik irentsi genuen mito oraindik zabalduegi bat: ume-kontuetarako
baino balio ez zuen hizkuntza moñoño
bat zela euskara. Maite genuen, baina ez
genuen behar, eta ez zitzaigun gustatzen.
Horixe esaten du gaur egun ere gure lagun batek gaiaz betilun mintzatzen garenean, oso kontu sinplea dela: ez dugula
lortu Euskal Herrian bizitzeko euskara
behar izatea, eta, gainera, ez zaigula gustatzen euskara; azkenerako sinetsarazi
digutela ez duela ingelesaren sintetikorik eta noranahikorik, frantsesaren goxorik, gaztelaniaren adierazkorrik, eta,
are, ez duela izango egundo. Beste lagun
batek, orduan, zera erantzun ohi dio:
ahozkoan eta idatzizkoan atzo goizera arte izan genuen tradizioko esan-indarraz eta elipsiez eta bestelako baliabideez ahazten bagara eta ez baditugu
geure garaira ekartzen eta egokitzen,
nola ez gara, ba, ezin-minez frustratuko?
Geure buruari ez diogu eskatzen hizketa eta idazketa geuregain eta funtzional

bat ontzen saiatzea: aitzitik, geure burua torturatzen dugu albokoekin konparatuz eta pentsatuz ezin dela, ez dela
posible, zeniezadake-ka ezer gutxi taxutu daitekeela duin. Euskara gutxiesten
dutenek sartu diguten aspergarren ziria, mitoa eta konplexua, orain guk geuk
maiztxo elikatua.
Nik bi guraso-hizkuntzatan hazteko
zortea izan nuen; baina bietako batean
ezgai, ez-hiztun bihurtu nintzen oso urte
gutxiren buruan, arnasa batean. Askoz
beranduago ohartu naiz zenbaterainoko
galera izan den hori, eta zenbateraino
malkartu didan eta malkartzen didan
oraindik ere euskarara bueltatzeko bidea. Zeren euskarara bueltatzea, euskarara heldutan sartzea bezala, egunero burugogor eta haize kontra berretsi
beharreko erabaki bat baita hemen eta
gaur, tamalez. Irene Arrarats Lizeagak
ederki esplikatu zuen hedabide honetantxe, Miren Artetxe Sarasolak egin
zion elkarrizketa batean: “Euskara ikasteko aukera izan eta ez ikastea hautu
politiko bat da, erdal kulturaren aldekoa,
baina ikasteko aukerarik izan ez baduzu,
hautu politikoa ez duzu zuk egin: zuri
horretarako bidea eman ez dizunak egin
du zure partez”.
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Disrupzioa

Joxerra Aizpurua
industri ingeniaria

U

rtero azaltzen dira hitz berriak, batzuetan gertaera berriekin lotuta
eta besteetan aholkulari azkarrek
asmatuta, gehienetan.
Aurtengo hitz berri nagusia, edo behintzat oso modan jarri dena, COVID-19 izan
dela esango genuke eta jada arrunt bihurtu den hitz horrek rankingean duen lehen
postua zalantzan jarri gabe, beste hitz bat
azaleratu nahi dut, disrupzioa alegia.
Ez dakit Euskaltzaindiak hitz horren
zuzentasunaz ezer esan ote duen, baina
txosten eta testu ugaritan horrela azaltzen denez, bere horretan erabiltzea erabaki dut. Inon irakurri dut disrupzioak
zerbaitekin bat-bateko etena adierazi
nahi duela. Zentzu horretan, ezin uka
COVID-19a oso disruptiboa izan dela,
gure ohiturak, harremanak, lan egiteko
erak, eta gainerakoak bat-batean aldarazi
baitizkigu.
Gizartearen alor gehienetara heldu da
disrupzioa, baita teknologiara ere. Gauden hamarkadaren amaieran lehen lerrora igaro dira teknologia disruptiboak eta
oso denbora motzean urteetan jaun eta
jabe izandako teknologia tradizionalak
baztertuta geratu dira. Sare neuronalak,
adimen artifiziala, datu multzo handien
analisia, ikusmen artifiziala, errealitate birtuala eta areagotua, eta abar izan
dira teknologian eta enpresetan disrupzioa sortu dutenak edota sortzen ari direnak. Bisita komertzialak, salmentak,

produktu eta sistemen mantenua, bilera
ez presentzialak, hizkuntzen arteko itzulpenak, produkzio-kateak eta burura etor
dakigukeen edozer egiteko era aldatzen
ari da.
Tradizionalki hizkuntza ingeniaritzan
eta kultur industria deritzonean behar
izaten zen teknologia, manufaktura industrian behar zenarekin alderatuz bigarren mailakoa zen eta nire iritzian agortu samar zegoen gainera, hau da, mende
honen hasieran aurrerapen ikusgarriak
egin baziren ere, gauden hamarkadaren
erdialdean neke eta ezintasun zantzuak
oso garbi azaltzen ziren.
Teknologia disruptiboen eraginez
irauli egin da aipatu dudan egoera. Oso
denbora motzean euskara eta beste
hizkuntza batzuen arteko itzulpen automatiko onak lortu dira, elkarrizketa
telefonikoetan euskara ere aldibereko
itzulpenetan izateko bidea garbi ikusten da eta euskal artxibo fotografikoetan
identifikazio pertsonal automatikoak egitea posible izango da laster, adibidez.
Eta aipatu ditudan adibide horiek bideratzeko teknologiak eta manufaktura
industrian behar direnak berberak dira,
lehen mailakoak dira. Beraz, disrupzioak
elkartu egin gaitu industria mota desberdinetako eragileok, eta hemendik aurrera industria mota guztietan teknologia
berberak erabili beharko ditugu aurrera
egiteko. Balia dezagun aukera!

Tolerantzia

uxue apaolaza

G

arai berean haserre daiteke zenbait pertsona etorkinak Kanarietara iritsi eta hotel igerilekudunetan hartzen dituztelako, doan, eta suteak
eragiten dituzten droga-trapitxero okupa
piromanoak direlako. Azken aldian herritar erdi-informatuak hedabideetan ikusi duen antzeko hirugarren sutea izan
da Badalonako hori, Huelvakoaren eta
Moriakoaren ondoren. Uretan eta sutan,
hesiren baten atzean bestela, ikusten ditugun itzalak dira, beti oihuka, gure kobazulotik.
Gurean, pozik gaude gure immigrazioarekiko tolerantzia indizearekin; toleratzen ditugu gure ekonomiaren onerako
ari badira, kontratua baldin badute, pape-

rak, guk egin nahi ez ditugun lanak egiten
badituzte. Hitza egokia da bai: toleratzen
ditugu, horretarako eskubidea daukagun
bitartean, toleratzeko, edo ez toleratzeko.
Itzal baldin badira.
Badalonako sutea ginga ezin hobea
izan da azken aldian panorama informatiboa bihurtu den segurtasun enpresen publierreportaje horretarako. Baliabideen
jabeak erabakitzen du zer toleratu eta zer
ez, baliabideez gain, berea da tolerantzia
ere, eta gu, esaneko kapatazok, “oparitu”
diguten tolerante izateko kuotatxoa erakusten gabiltza. Kontuz, edozein egunetan, atzera begiratuko duzu eta ohartuko
zara zu ere kanpoan zaudela, okupa zarela beti, ezeren jabe ez, tolerantzia eske.
Abenduak 31, 2020
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Zer egingo dugu dirurik
ez dagoenean?
gotzon barandiaran
arteaga
idazlea

Z

er musika entzuten duzue? galdetzen diegu ikasleei saioro. Gehienek reggaetona eta trapa, gutxi batzuek rocka edo punka.
Euskarazko musika entzuten duzue?
Oso gutxik. Erreparatzen diezue letrei?
Ez gehiegi. Hezkuntza arautuan eskaintzen ditugun saioak Euskal Idazleen Elkartearen “ Idazleak ikastetxeetan” programaren baitan eskaintzen dizkiegu
DBH 3-4 eta Batxillergoko ikasleei. Gure
artean urtetan ahotan genuen uste bat,
susmo bat, intuizio bat frogatu nahi genuelako, euskal kulturaren transmisioan
etena gertatzen ari zela bai hezkuntza
arautuan bai ez-arautuan bai familia edo
etxe giroan. Gure uste susmo intuizio
hori, sei urteotan eskaini ditugun saioetan ikasleei galdetuta, benetan hala izatetik oso gertu dagoela baieztatu dugu.
Ez dugu inkesta ez kualitatibo ez kuantitatiborik egin, ez ditugu ikastetxeak aztertu. Ikasleei, saio guztietan galdetuta
jakin dugu musika ez dutela euskaraz entzuten. Idazleen eta musikarien elkarreraginetik sortutako kantagintza da guk
eurekin partekatzen duguna. Helburua
sinplea da: transmisioaren etenari aurre
egiteko gure ekarpena maite dugunetik,

Abenduak 31, 2020

Zein da
kantagintzaren
funtzioa? Zein izan
da kantuaren balioa
orain arte eta zein da
gaur egun?
Zer aldatu da?
Zertarako kantatzen
dugu?
bizi gaituenetik, ezagutzen dugunetik
egitea. Saioei hari bat baizen gehiago
bila geniezazkiekeen, horietako bat historia jostekoa. Idazleen eta musikarien
arteko elkarreraginetik sortutako kantagintzaren bitartez Euskal Herriaren
historia ezagutzeko beste modu bat proposatzen diegu. Historialariak edo kazetariak datu objetiboekin, frogagarriekin
lan egiten du. Ezin du gezurrik esan, ezin
du asmatu. Sortzaileak ez du arau hori.
Sortzaileak gogoeta eta sentipenak uztartu ditzake inongo artxiboko agiririk

erakutsi gabe. Gertakari historiko batek emozionalki eragin diona adierazi
dezake, adibidez, poema batean, adibidez bertso-sorta batean. Horrek kantagintzaren funtzioari buruzko galderak
luzatzeko aukera ematen digu. Berbarako, zein da kantagintzaren funtzioa?
Zein izan da kantuaren balioa orain arte
eta zein da gaur egun? Zer aldatu da?
Zertarako kantatzen dugu? Zertarako
kantatzen dugu jendaurrean? Zergatik
kantatzen dugu elkarrekin? Zenbateraino egiten gaitu kantatzen dugunak, zenbateraino eraikitzen dugu garena, geure
identitatea, kantatzen dugun horretatik?
Zenbateraino eragiten dute gure euskalduntasunean? Bistan dena, 50 minutu
ez dira aski ikasleek horrenbeste hitz,
horrenbeste doinu, horrenbeste kontzeptu abstraktu eta gehienetan aurrez
landugabeak barneratzeko. 50 minutu
ez dira aski idazleen eta musikarien arteko elkarreraginetik sortutako kantagintzaren dimentsio sinboliko, afektibo
eta politikoaz jabetzeko. Ikasturte osoan
zehar, iraunkorki, estrategikoki euskaraz
idazteko, euskaraz kantatzeko, euskaraz
sortzeko grina transmititu nahi genuke.
Eta badakigu zelan lortu.
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Liburu-dendak
Kioskoak
Papertegiak
Kale-saltzaileak
Jostailu dendak
Denda ekologikoak
Nekazarien kooperatibak
Pentsu dendak
Loradendak
Belar dendak
...

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

Zuzenean ARGIAn erosteko

www.argia.eus/azoka
943 37 15 45
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Espetxea COVID-19 garaian

Euskal presoen bizipenak
lehen pertsonan

Jendarte osoak nola, espetxeek astinaldi izugarria bizi
dute COVID-19ak sortutako krisiaz geroztik. Piramidearen
behealdean jotzen dute olatuek oldarkorren, ordea. Ilunean
argi pixka bat egin nahian, ARGIAk lau euskal preso politikori
proposatu die martxotik bizitzen ari direna gutun bidez era
librean azaltzea. Asier Mardones, Olatz Lasagabaster,
Alicia Sáez de la Cuesta eta Iñaki Garcésen eskutik ezagutuko
dugu nola bilakatu dituzten Espainiako Estatuko espetxeak
espetxeago, nola gehitu dioten isolamenduari isolamendua,
eta oro har izurria nola eragiten ari zaien presoei. Ezagutuko
ditugu hilabeteotako haien bizipen pertsonalak, batzuk zinez
lazgarriak, eta haien etorkizuneko kezkak.
ZIGOR OLEAGA
Abenduak 31, 2020

B

irusak egundoko sarraskia
egiteko oso aproposa den ingurugiro honetan, azkenean,
eta zorionez, espero genezakeena baino askoz kalte gutxiago utzi
du”. Aitortza horrekin hasten du Iñaki
Garcések bere gutun analitikoa. “Hemen barruan ez zuen inork espero hildakoen kopurua hain txikia izango zenik”. Zergatik?: “Leku oso itxiak dira;
eremu mugatuak eta txikiak; espetxe
gehienak masifikatuak; segurtasun
distantzia eta bestelako prebentzio
neurriak betearazteko zailtasun handiak batzuetan, borondate eza bestetan; eta, pastelaren ginga, egoiliarren
osasun egoera: Hiesak edo giltzurrun,
gibel naiz birikietako gaitzek jotako
preso kopurua gainerako populazioarena baino askoz handiagoa da”.

“Uharte efektua”-ren
alde iluna

COVID-19ari aurre egiteko kartzelak
hustea eskatu dute presoen aldeko
eragileek: baldintzapeko askatasunak
eman, preso gaixoak askatu... Garcések
azaldu digunez, ordea, Espainiako Gobernuak kontrako estrategia ezarri du:
“Barne Ministerioak kartzelak hermetikoki ixtea erabaki zuen, Uharte efektua
lortu asmoz: kartzelak uharte, itsaso zabalean. Kartzelaren eta kalearen arteko
zirkulazioa ekidinez kutsatze arriskutik
at mantendu nahi zituzten”. Datuei begiratuta, estrategia “eraginkor samarra”
gertatu dela dio.
Estatistiketatik kanpo utzi ohi den
uharte efektuaren “alde ilunaz” ohartarazi gaitu Otxandioko presoak: “Egia
da larrialdi egoera honetan lehentasuna
COVID-19a kartzeletan ez sartzea izan
beha litzatekeela, baina lehentasuna
izatetik helburu bakar izatera igarotzen
denean, zein izango da egun Espainiako
kartzeletan bizi garen 50.000 gizasemeek pairatu beharreko ordaina? Zeintzuk izango dira sakrifikatu beharreko
eskubide eta bizi-baldintzak?”. Zueran
(Zaragoza, Espainia) bizitzen ari dena
deskribatuz erantzun dio galderari.
Zuzendaritzak presoen eta senide eta
lagunen arteko komunikazioak bertan
behera utzi zituen, baita irakasle edo
hezitzaileen ardurapeko jarduerak ere.
Aurrez aurrekoen galera nabarmendu
du otxandiarrak: “Zortzi hilabete baino
gehiago daramazkigu gure seme-alabak,
gurasoak, bikoteak eta lagunak besarkatu gabe”. Isolatze neurriak laxatu ditu
zuzendaritzak lehen olatuaren ostean,
baina bisean bisak berriz ere baimenduko dituztenaren aurreikuspenik ez dago,
“epe laburrean behintzat”, Garcésen arabera. “Oso paradoxa bitxia ematen da:
kanpotik barrurantz dagoen pertsonen
mugimendu ia guztia berreskuratu egin
da (irakasleak, hezitzaileak, tailerretako
arduradunak...); baina gure senideek
oraindik debekatuta dute sartzea”. Osasun irizpideen arabera behintzat azaldu
ezin den paradoxa.

sentetik Aranjuezera (Madril, Espainia)
–bikotekide dira bi presoak, eta bi alaben gurasoak–. Ordurako berriro ere
haurdun zegoen usurbildarra: Maddi
Madrilgo espetxean jaio zen uztailean,
etxetik 510 kilometrora. Bizi-baldintzak Aranjuezen “askoz kaskarragoak”
direla dio: “Espetxe honetan ukazioa da
nagusi. Denetan, jakina, baina hemen
bereziki. Edozein gauza lortzea odisea
hutsa da. Bizpahiru hilabete egon zaitezke instantzia bat erantzuteko zain.
Dena da ezetza edo, bestela, isiltasuna.
Etsigarria da”.
Martxoaren 7an berrogeialdia ezarri zuten Lasagabasterren moduluan,
“haurtzaindegiko irakasleetako batek
positibo eman zuelako”. Espetxe Zuzendariak pertsonalki agindu zien denbora tarte horretan galdutako komunikazioak berreskuratuko zituztela ondoren,
baina ez du hitza bete, presoaren esanetan: “Ez dugu bat bera ere berreskuratu:
ez intermodularrak (bikote presoekin
egiten direnak), ez aurrez aurrekoak,
ezta lokutorioetakoak ere. Are gehiago:
udan aurrez aurreko intimoak berrezarri zituzten, baina ez familiarrak, ezta
elkarbizitzakoak ere. Abuztuaren 28an
eten zizkiguten berriro, eta ordutik lokutorioetako komunikazioak besterik
ez ditugu. Zazpi hilabete baino gehiago
daramagu aurrez aurrekorik gabe”.
Komunikazioen eteteen “ordezko”
bezala bideo deiak sustatu ditu Espainiako Gobernuak, espetxe bakoitzean
modu ezberdinean aplikatu den neu-

Iñaki
Garcés
Beitia
Otxandio (Bizkaia)
1987 eta 1990 urteen artean
egon zen preso lehenbiziko
aldiz. Ondoren, 1998an atxilotu zuen Guardia Zibilak Gasteizen. Auzitegi Nazionalak 25
urteko espetxe zigorra ezarri
zion Arakako (Araba) base
militarrean kalteak eragitea,
leherk ariak eduk itzea eta
ETAko kide izatea leporatuta.
Inkomunikazio aldian torturatu egin zutela salatu zuen. Espetxealdian urte beteko bigarren kondena bat ezarri zioten
funtzionario batekin izandako
liskar batengatik. 2024an beteko du zigorra osorik. Zuerako espetxean (Zaragoza,
Espainia) dago, bigarren graduan baina baimenik gabe.
Berriki Foro sozialak Zuerako
espetxea seinalatu du bide legaletik aurrera egiteko traben
“paradigma” bezala.

Garcés, Zuerako espetxean
bere gurasoekin, 2018an.
Aita urte eta erdi dela hil zitzaion.

Amatasunaren
zigor erantsia

Olatz Lasagabasterri urtarrilaren 19an
Xua alaba atera zioten Picassenteko (Valentzia, Herrialde Katalanak) espetxetik,
hiru urte betetzeagatik. Banatu eta gutxira lekualdatu zituzten Lasagabaster
eta Patxi Uranga preso oriotarra Picas-
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rria: “Espetxe gehienetan maiztasun
jakin bat ezarri dute. Hemen, hori ere
ez. Etxekoekin (alabarekin egiten ditugu beti) tarteka-tarteka baten bat izan
dugu (nik sei egin ditut guztira martxotik hona). Intermodularrak bi astetik behin izaten dira gutxi gorabehera,
baina duela gutxi ia lau astez egon gara
elkartu gabe. Ez dago ez maiztasun ez
irizpide zehatzik”.
Xua alabarekin bizitakoa lazgarria da,
zinez: “Xua urtarrilean atera zen espetxetik eta gu 2021eko ekainean aterako
gara kalera. Hamazazpi hilabete genituen aurretik bera gabe, bagenekien gogorra izango zela, baina hau guztia gure
aurreikuspen okerrenetan ere ez zen
sartzen. 3 urtez alabarekin egunero 24
orduz egon ostean, bederatzi hilabetetan ordu eta erdiz ikustera pasa gara.
Gogorra izaten ari da, oso. Beretzat eta
guretzat”. Otsailean aurrez aurreko familiarra izan zuten Lasagabasterrek,
Urangak eta Xuak elkarrekin. “Patxi ordutik ez da berarekin egon”, idatzi du
saminez Aranjuezetik urriaren 23an –
azaroan familiaren egoera nabarmen
aldatu da, ikusi aurkezpen koadroa–.
Lasagabasterrek uztailean ikusi zuen
berriro Xua, Maddiz erditzean, “ordu
erdiz egun batean eta hamar minutuz
hurrengoan”.
Hala eta guztiz ere, Lasagabaster
“pribilegiatu” sentitzen da beste kide
batzuen egoerarekin alderatuz: “Gu laster kalera aterako gara. Badira dozenaka
haur eta gazte gurasoak noiz besarkatuko dituzten, beraiekin jolasteko, edota
lasai hitz egiteko aukera noiz izango duten ez dakitenak. Eta ziurgabetasun hori
kudeatzea benetan zaila da, bai preso
dauden gurasoentzat, baita etxean diren
txiki eta gaztetxoentzat ere”.
Garcések bezala, eskubide murrizketak salatu ditu Lasagabasterrek, horietako askok justifikazio sanitariorik
ez dutela azpimarratuz, zuzenean osasunaren aurkakoak ez direnean. Abuztuaren 28an modulu arteko kontaktuak
debekatu zituzten preso batzuen positiboengatik. Berrogeialdia pasa eta positiboak desagertuta, debekua mantendu
egin zuen segurtasun zuzendariordeak:
“Ez du zentzurik: espetxe barruan xomorroak ezin du sartu funtzionarioen
bidez ez bada. Baina badira maskararik
gabe dabiltzan funtzionarioak, apaiza
birritan sartu da modulura meza ematera... Berdin zaie eta aitzakia ezin hobea dute orain dena murrizteko”. Beste adibide bat ere ematen du: “Modulu
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bakoitza burbuila bat izatea nahi dute,
baina hemen gauden hiru kideak ondoko modulura joan behar dugu telefonoz
deitzera, diotenez hemengo kabina ezin
dutelako interbenitu”.

Kalteak sakondu,
aukerak galtzen utzi

Gainontzeko espetxetan bezala, Fontcalenten (Alacant, Herrialde Katalanak)
ere burbuilaren edo uhartearen logikari
heldu zioten. Bertan zen Asier Mardones otsailean. Hasiera batean ez berak
ez kideek ez zioten garrantzi handirik
eman jardueren eta komunikazioen
eteteari, “bizpahiru hilabeteko kontua”
izango zelakoan. Egungo perspektibatik hausnartu du: “Iruditzen zait gure
buruek horrela pentsatzea eskatzen zigutela nolabait, etor zitekeenaren inguruan gehiegi ez pentsatzeko-edo”. Komunikazioen ordezko bideo deietarako
aukera aste gutxi batzuetara bazegoen
indarrean, formalki behintzat: “Espetxetan edozein ‘onerako’ aldaketa bezala,
kaotikoa izan zen hasieratik. Bizpahiru
mugikor genituen ia 1.000 presorentzat,
etengabeko liskarrak zeuden deitzeko
zerrendetan apuntatzeko, elkarrizketa
nekez ahalbidetzen zuen konexio txarrarekin...”.

Iñaki Garcés

“Kanpotik barrurantz
pertsonen mugimendu ia
guztia berreskuratu egin da
(hezitzaileak, tailerretako
arduradunak...); baina
gure senideek oraindik
debekatuta dute sartzea”
Egoerak eta espetxe zuzendaritzaren
kudeaketak haserrea eta ezinegona piztu zuten presoen artean, liskarrak eta
ihesaldi saiakerak burutu zituzten, eta
errepresioa etorri zitzaien ordainetan.
Zuzendariak moduluak bisitatu zituen
komunikazioen etenaren inguruan hitz
egiteko. “Prestaturik zekarren diskurtsoa botatzen hasi zen. Bukatu aurretik,
baina, dozenaka pertsona zituen inguruan bisitei buruzko galdera eta zalantzekin itotzen, haserre. Tentsioak gora

egin zuen azkar, eta bere erantzun eskasek ez zuten lortu giroa baretzea”. Preso
askori “matxinada” leporatu zieten, eta
lekualdaketekin zein lehen graduekin
zigortu zituzten, “horrek dakarren guztiarekin”. Mardonesek tentsio testuinguru horrengatik azaltzen du egun horietako ihesaldi saiakera: “Hiru preso
murruak igotzen hasi ziren aldi berean
puntu desberdinetatik. Bat Guardia Zibilak harrapatu zuen azken harresian.
Beste biak, aldiz, txarrantxetan katigatuak geratu ziren (txarrantxa horiek
gorputzean egiten dutena izugarria da,
Melillako hesietan hainbatetan ikusi dugun bezala)”.
Uztailaren 1ean Fontcalenteko espetxetik Logroñokora (Errioxa, Espainia)
lekualdatu zituzten Asier Mardones eta
Iosune Oña Ispizua euskal presoak. Bikotekideak dira, eta jada kalean bizi diren bi alabaren gurasoak. Hurbilketak
ondorio nagusi bat zuen, beraz: “Alabengandik 750 kilometrora egotetik 170era
egongo ginela”. Baina Logroñon ere debekatuta zeuden –eta daude– aurrez
aurrekoak, eta alabak bisita arruntetan
ikustea dute aukera bakarra gurasoek.
“Beti saihestu nahi izan dugun bisita
mota da hori, kristalaren bestaldera
etortzea, 40 minutuz egoteko eta bidaia
luze baten ostean”. Besterik ezean, baina, eta bidaia dezentez laburragoa izanik alabentzat, bisiten aukera aztertzen
ari dira. Bederatzi hilabete dira ez dutela elkar besarkatu.
Erabaki bitartean, alaben aurrean
“naturaltasuna” irudikatzen saiatzen
direla dio. Urte osoan haien eta alaben
arteko “lokarria lantzea eta zaintzea”
izan dute helburu nagusia, baina ez zaie
erraza: “Alaben ‘Noiz joango gara?’ bati,
‘Gero eta gutxiago falta da, laztantxu’,
hauskor batekin erantzutea, higatuz
doan gauza da”. Baina lortutakoaz pozik dago, halere: “Haien irri eta indarra
ikusi, eta lokarri hori osasuntsu dagoela
ziur gaude (emakume nahiz gizon; haur,
gazte nahiz helduak akabatzea helburu
duen espetxe sistema krudel, bihozgabe
eta suntsitzaile honen gogoz kontra)”.
COVID-19aren aurretik ere, “gaixotzea, hemen, negozio txarra” ohiko esamoldea zela gogoratu du Mardonesek,
martxotik artatzea are okerragoa dela
salatuz: “Ezkutatzen diguten arren, badakigu positibo eman duten erizain,
mediku eta kartzeleroak daudela. Ondorioetako bat bajen erruz utzikeria areagotzea izan da; haginlariarengana joateko instantzia eskaera sinple bati kasu ez

egitetik, minbizia berragertu ote zaizun
aztertzeko ospitalera TAC bat egiteko irteera luzatzera, guztian du eragina pandemiak. Hori bai, presoak otzantzeko
pilulak barra-barra banatzen jarraitu
dute. Are, egoerak presoengan eragiten
duen antsietateak eta tentsioak pilulen
ohiko banaketari garrantzi gehigarria
eman diote”.
Aldiz, ikasketak errazteko bide egingarri bat erakutsi du krisiak, Mardonesen ustez: “Horrenbeste aipatzen den
“birgizarteratze” logika hori espetxetako gida-liburuetan txertaturik balego,
online ikasteko aukerari bide emango
liokete. Tutoreekin harremanak areagotu ahalko lirateke eta, bide batez, espetxera sartzeko jartzen dizkieten ohiko
oztopoak neurri handi batean bideratuko lirateke”. Ez du uste, ordea, aukera
baliatuko dutenik, “espetxe sisteman
beti baitago norbait prest eboluzio minimo bat izateko edozein aukera oztopatzeko. Urrunegi dira zulotzar hauek
XXI. mendetik, azken finean”, dio itzalpeko hamasei urtetako esperientziaren
talaiatik.
Kaleko arazo eta ezinegonen zerrenda luzearen jakitun, agendan espetxeena eta presoena ere sartzeko eskatu
du Mardonesek, “dagokien erantzuna
eman diezaiegun, denei”.

Heriotzari, bizitza

Pandemiegutegi mardula bidali digu Alicia Sáez de la Cuestak, martxotik hona
egun solteetan idatzitako oharrekin
osatua, askotariko gertaeren pintzelka-

dez hilabete hauen koadroa margotuz.
Egutegiaren izenburua argigarria da
oso: “COVID-19 garaian espetxean bizi,
ahaleginean bizitza bera galdu gabe”.
Martxoaren 2an hasten da Pandemiegutegia. Hilabetearen erdialderako, gainontzeko espetxeetan ikusi ditugun debeku, murrizketa eta neurri berberak
ezartzen dituzte Castellókoan (Herrialde Katalanak).

Olatz Lasagabaster

“3 urtez alabarekin
egunero 24 orduz
egon ostean, bederatzi
hilabetetan ordu eta
erdiz ikustera pasa gara.
Gogorra izaten ari da, oso”
Martxoaren 23an kolpe latza hartu
du preso gasteiztarrak etxera deitzean.
“Aita oso gaizki dago, ez dakit honetatik
irtengo den”, diotso ahizpak: “Ez nekien
zer esan ere, negarrez errepikatzen nion
aitari esateko eta gogorarazteko asko
maite dudala. Amarekin ere hitz egin
dut, eta gauza bera esan diot. Gainera,
ni animatzen saiatu behar berria eman
ondoren. Ezin dute ospitalera eraman
–eta ez dute nahi– ez baita COVID-19a,

Olatz
Lasagabaster
Anza
usurbil (gipuzkoa)
2009an atxilotu zuen Espainiako Poliziak. 12 urteko zigorra
ezarri zion Espainiako Auzitegi
Nazionalak, leherkariak edukitzea eta ETAko kide izatea
leporatuta. Inkomunikazio aldian torturatu egin zutela salatu zuen. 2021eko ekainean
beteko du kondena. Lasagabaster bi alabaren ama da, Xua
eta Maddi, Patxi Uranga euskal
preso politikoa da aita. 2020ko
azaro hasieran hirugarren gradua onartu eta Martutenera lekualdatu zituzten biak, aste bitarteko egunak kalean eginez.
Lasagabasterrek lo ere espetxetik kanpo egiten du, kontrolerako eskumuturreko elektronikoa erabilita, Martutenen ez
baitago amentzako modulurik
–Maddi 2020ko udan jaio da–.

Lasagabaster,

Usurbilen, Maddi
alabarekin. Hirugarren
gradua eskuratu zuenetik
etxean betetzen du
kondena, eskumuturreko
elektronikoarekin.
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baina ez du erreakzionatzen botikekin.
Deia amaituta patiora noa, negar egiteari utzi gabe, agian ez dudala viejilloa
berriro ikusiko pentsatuz”. Ia bost urte
dira ez duela aita ikusten, duen buruko gaixotasunarekin José Ángelek ez
du 1.150 kilometroko joan-etorria egiterik. Hainbat eskaera egin ditu Lantziegora (Araba) ekar dezaten bisita
bat egiteko, baina ezezkoak pilatu ditu
orain arte. “Gaur inoiz baino urrunago nago nireengandik, ezintasunak eta
tristurak gainditzen naute”.

Asier Mardones

“Bideo deientzako
bizpahiru mugikor
genituen ia 1.000
presorentzat, etengabeko
liskarrak zeuden deitzeko
zerrendetan apuntatzeko,
konexio txarra...”

Apirilaren 18an Zura alabak 10 urte
bete ditu. Saéz de la Cuesta penatuta
dago ordura arte hilabetero biek egiten
zuten aurrez aurrekoa galtzea dakarrelako, baina pozik aldi berean, alabak
aste bitarteko bidaia neketsu hori aurreztuko duelako. Antzeko sentipena
du COVID-19ak ekarri duen komunikazioen etetearekin: batetik, senide eta
lagunek ez dute bidaiatuko –“istripuak
gertatzearen kezkarik ez dago”; bestetik, bizitza dira komunikazioak –“Denbora eta espazio burbuila txiki horiek,
hori da hemen ‘gure’ deitu dezakedan
bakarra, gure aurrez aurrekoa”–.
Maiatzaren 6ak badu tragikomikotik.
Funtzionario bat hurbildu zaio haserre,
zuzendaritzak ez dituelako kutsadurak
ekiditeko neurri egokiak hartzen, eskaerak egiteaz “nekatuta” dagoela diotso (maskarak, PCR probak...), baina ez
diotela kasurik egiten. Irakurri duela
beste espetxe batean euskal presoak
borrokan ari direla neurri egokiak exijituz eta gauza bera egin beharko lukeela
berak ere. “Grazia egiten dit funtzionario batek protesta egitera animatzeak”.
Maiatzaren 13an tragedia, herio forman. “Gaur gauean Carolina hil da. EsAbenduak 31, 2020

petxe Erakundeko Idazkaritza Nagusiaren txostenetan heriotza bat gehiago
izango da, beste zifra bat. Baina guretzat, zortzigarren moduluko neskentzat, ez da zenbaki bat”. Carolinaren
heriotzaren kolpeak José Ángel Otxoa
de Eribe kide eta lagunarena dakarkio
akordura, saminez. “Asko hitz egiten da
COVID-19a duten gaixoak hiltzen diren
bakardadeaz, eta senideek ezin dituztela lagundu. Bada, hemen hiltzen bazara,
bakardadean izaten da beti”. Ez erabat:
hurrengo egunean preso guztiak patioan elkartu dira Carolinari agur hunkigarria egiteko.
Jasotzen dituen gutunek eusten dute
zutik Sáez de la Cuesta: “Konfinamendu aste hauetan, eguneko unerik onenetakoa postara joaten naizenekoa da.
Ia egunero izaten dut sorpresaren bat.
Jendeak orain badu denbora horren
analogikoa den zerbait egiteko”. Pena
du ezin dituela denak erantzun, asteko
bi gutun idatzi baititzake soilik. Aurrez
aurrekoaren faltan, bideo dei urriek ere
ematen diote arnasa. Baita ezusteko
albo-onura eder bat ere: maiatzaren
18an, bigarren bideo deian, aita ikusi
du bost urteren ondoren: “Zirraragarria
izan da”.
Maiatzaren 22an, ezustean, azkenik baiezko bat ezetzen itsasoan. Aita
ikustera joateko baimena onartu diote. “Hainbeste urte eskatzen, hainbeste
errekurtso aurkeztuta, eta pandemia
betean eta mundu erdia konfinatuta dagoenean baimendu didate”. Kunda edo
garraiatzea atzeratu egingo da, baina
azkenik ekainaren 6an Castellóko espe-

txetik Zaballakora (Araba) eraman du
Guardia Zibilak. “Behin ziegan, egin dudan lehenbiziko gauza irratian Hala Bedi-ren sintonia bilatzea da”. Hiru egun
beranduago garraiatu dute Lantziegora urduritasunez kabitu ezinik dagoen
Sáez de la Cuesta: “Ez dut hitzik gaur
sentitu dudan guztia adierazteko”.
Ekainaren 23an Zaballako konfinamendu prebentiboa amaitu eta modulura daramate gasteiztar presoa. “Hamazortzi egun eman ditut ziega batean
ezertarako irten gabe”. 26an lehenbiziko
komunikazioa du martxoaz geroztik, familiarekin, lokutorioan, eta ezin ukitzea
eta kristala erdian izatea desatsegina
bazaio ere, hunkituta idatzi du: “Gaur jabetu naiz zenbateraino bota ditudan faltan”. Abuztuaren 25ean komunikazioak
debekatu dituzte berriz ere Zaballan, eta
irailaren 16an Castellóra urrundu dute
beste behin Sáez de la Cuesta.

Asier
Mardones
Esteban
Ugao (Bizkaia)
2004an atxilotu zuen Espainiako Poliziak, Urkiolan (Bizkaia). 25 urteko espetxe zigorra ari da betetzen, ETAko
kide izatea, lesioak, edo dokumentuen faltsutzea leporatuta. Inkomunikazio aldian
torturatu egin zutela salatu zuen. Arabako Herrerako
mendatean zegoen 2003ko
irailaren 14an ETAko militanteen eta ertzainen arteko tiroketa batean poliziek
Arkaitz Otazua hil zutenean.
2029an beteko du zigorra. Bi
alaba ditu bikotekide duen
Iosune Oña Ispizua euskal
preso politikoarekin batera, biak espetxean jaioak eta
egun kalean bizi direnak.
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Azaroan hurbilduko dute Logroñora, baina ez da horren jakitun urriaren
26an atzera begiratzeko pausa hartu
eta Pandemiegutegi-ari amaiera ematen
dionean. Gogoratu du bi alabekin Zaballako lokutorioan bizitako “une ederra,
ohiko bidaia luzea egin gabe freskura
guztiaz gozatua”; gogoratu du bikotearekin egindako aurrez aurre intimoa,
“bizitzak erregalatzen dizun opari eder
bat bezala”; gogoratu ditu Aranjuezen
kide izan zituen Axier Aginako eta Igor
González, “dena emanda joan diren
lagunak biak ala biak”, eta haien senideak; gogoan hartu ditu bere 16 urteko Ortzadar alabaren moduko gazteak:
“Duten haserrea modu eredugarrian bideratzeko gaitasuna erakusten ari diren
bitartean, bizitzaren garai garrantzitsu
bat lapurtzen ari zaien bitartean, kriminalizatuak dira. Alaitasunez eta indarrez betetako besarkada”. Eta ziega gordinera bueltatuz idatzi du, amaitzeko:
“Hau ez da amaitu, eta ez dakigu noiz
amaituko den. Azken albistea da alarma egoera ezarri dela. Ez dakit bihar
dudan aurrez aurrekoa egin ahal izango
dudan. Ziurgabetasuna da sentimendu
nagusia”.

Eskutik helduta

Kordobako (Andaluzia) espetxetik Ana
Belén Eguesen eskutitza jaso du Sáez
de la Cuestak urriaren 23an. Eguesek
idatzi dio funtzionarioen sindikatuko
bozeramaile bat entzun zuela irratian,

Alicia Sáez
de la Cuesta
Martínez de
San Vicente
Gasteiz (Araba)
2001ean atxilotu zuen Guardia Zibilak Galizan. 30 urteko espetxe zigorra ezarri zion
epaitegiak, Gasteizen Guardia Zibil bat hiltzea eta ETAko
kide izatea egotzita. Inkomunikazio aldian torturatu egin
zutela salatu zuen. 2013an
Zura alabarek in kondena
Logroñoko (Espainia) espetxean betetzen ari zela, Castellóko (Herrialde Katalanak)
espetxera urrundu zuten ziega beste preso batekin partekatzeari uko egiteagatik.
2020ko azaroan bueltatu
berri da espetxe berera, bigarren graduarekin. 2031n
amaituko du kondena.

Sáez de la Cuesta,
Zura eta Ortzadar alabekin,
gaixo dagoen aita ikustera
atera zuten egunean, 2020an.

presoei aurrez aurrekoak kentzea eskatuz, presoak “ados” daudela horrekin.
Kidearen esanak jaso ditu Sáez de la
Cuestak: “Arrazoi osoz dio Anak: ‘Galde
diezagutela, eta azter ditzatela horrek
guztiak gugan izango dituen ondorioak’.
Denetara egokitzeko gaitasuna dugula
eta egiten dugula, baina presoon antsietate maila neurtuko balute, flipatu
egingo luketela. Irailaren 25etik, aurrez
aurrekoak etenda dituzte. Kartzeletako
krisiaren kudeaketan gure eskubideak
are gehiago gehiago murriztu dira. Zergatik ez dute murriztu preso kopurua?

Alicia Sáez de la Cuesta

“Deia amaituta patiora
noa, negar egiteari utzi
gabe, agian ez dudala
viejilloa (aita) berriro
ikusiko pentsatuz”
Zergatik ez dituzte kalera atera gaixoak
eta arrisku taldeetakoak? Zergatik ez
dituzte erizaindegiak indartu, prebentzioan inbertitu, probak egin, maskarak
banatu? Anak egiten dituen galderak,
nireak ere badira”. Baita Garcesenak
ere: “Krisialdia gainditu ondoren, bidean galdutako eskubide eta bizi baldintzen artean zeintzuk berreskuratuko ditugu eta zeintzuk eman beharko
ditugu betiko galdutzat?”. Eta kalean
‘aske’ bizi den herritar askorena ere,
espetxea jendartearen isla baita, ez
besterik: jendarte bat nolakoa, horrelakoak bere kartzelak. Agian horregatik,
galdera askok berdin balio dute ‘kartzela txikian’ bezala ‘kartzela handian’:
“Krisiaren izenean galdutako zenbat
eskubide berreskuratuko ditugu?” Horregatik bien arteko zubi emozional eta
politikoak sendo mantentzeko beharra.
Galdera komunei, eskutik helduta erantzuteko.
Lau presoen eskutitzak osorik
irakurri ahal izango dituzue ARGIAko
webgunean. Urriaren 23a eta azaroaren
1a artean daude datatuak.
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Etengabe jartzen dute
ezbaian gure nortasuna”
Informatikako ikaslea, zibersegurtasunaren zaletua
eta militante politikoa da Rina Cabeza Calderón
18 urteko emakume transexual azkoitiarra. Gizarteak
berea ez duen generoa ezarri zion, eta geroztik bere
izena eta izana defendatu ditu.
mikel eizagirre

Nor da Rina Cabeza?
18 urteko neska azkoitiar bat, jaiotzerakoan zakila izateagatik mutila zela esan
ziotena, eta horren harira, gizartearen
erruz mutil bizitza izatera behartuta
egon dena.
Duela gutxi arte ez zinen existitzen
gizartearen aurrean, gizarteak beste
norbait ikusten zuen... Noiz eta nola
adierazi zenuen Rina zarela?
DBH2ko udan izan zen, 14 bat urterekin.
“Kontatu egin behar dut”, pentsatu nuen.
Bizitza osoan argi izan dut, baina eskolan irakasten ez digutenez eta etxean,
zoritxarrez, aniztasunean hezitzen ez
gaituztenez, ez nekien zer gertatzen zitzaidan. Berez banekien nor naizen, ez
nekiena zen nola adierazi. Beldurra edo
halako zerbait izango zen... Orduan, udako oporretan Tenerifen geundela, anaiari kontatzea pentsatu nuen. Igerilekuan
horrelaxe bota nion: “Zerbait kontatu
behar dizut”. Berak, zera erantzun zidan:
“Zer, neska zarela?”. Bete-betean asmatu zuen, eta sekulako poza hartu nuen,
neuk ezer esan gabe berak jada bazekielako nor nintzen ni. Behin ere adierazi
gabe, berak ikusi egiten zuen nolakoa
nintzen. Amari egunean bertan kontatu
genion, aitari beranduago.
Zure generoa adieraztea
nerabezaroan bereziki zaila dela
Abenduak 31, 2020
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esango zenuke?
Bai. Izan ere, ni beti neska izan naizen
arren, gizartearen ikuspuntutik aldaketa
izugarria da, beti mutiltzat ikusi nautelako. Beraz, “geldi hor! Ez naiz mutila, neska naiz” esan dudanean, gauzak kolpetik
aldatu dira. Bai lagunekin, bai familiarekin... Onerako gainera. Ikaskideekin,
adibidez, inoiz ez nintzen ireki, eta kontatu nuenez geroztik oso harreman ona
garatu dugu.

Ikastetxean nolako prozesua izan zen
emakumea zarela azaltzea?
Oso gogorra, baina baita pozgarria ere.
Gogorra, zuzendaritzaren aldetik: hasieratik trabak ipini zizkidaten. Irakasleak
ongi portatu ziren, oro har. Bilera deitu genuen beraiekin, eta tutorearen eta
bion artean esan genien Rina naizela,
emakumea naizela eta halaxe tratatzea
nahi dudala. Irakasle guztiak azaldu ziren, Etikakoa izan ezik. Hark hasieratik
esan zidan ez ninduela onartzen eta infernura joango nintzela. Nola izan ditzake Etikako irakasle batek balore horiek?
Zuzendaritzarekin ere azken momenturarte gaizki ibili nintzen, urte bukaeran oraindik ez baitzuten ezer aldatu: ez
zerrendetako izena, ez e-posta... Ezertxo
ere ez. Tutorearekin batera joan behar
izan nuen zuzendaritzara: “Dena aldatzen ez baduzue Hezkuntza Sailera deituko dugu” esanez. Hezkuntzak jada pro-

tokolo bat zuen martxan, nire ustez oso
ongi dagoena, ikastetxeek ezer egiten ez
duten kasuetan Saila bera esku hartzeaz
arduratzeko.
Ikasgelan, esan bezala, ongi joan zen.
Irakasleari kontatu eta gero adierazi genien ikaskideei, ostiral eguerdian.
Zera pentsatu nuen: “Ostirala da, gaizki irteten bada astelehenerarte ez ditut
ikusi behar”. Baina dena ongi irten zen.
Gehienek babestu egin ninduten eta besteek ez zuten ezer txarrik esan, ez zuten
posiziorik hartu, eta kito. Inoiz ez nintzen izan ikaskideekin harreman handia
duen pertsona horietako bat, betiko hiru
lagunak nituen. Behin kontatuta, harremanak hobera egin zuen denekin.
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Alor juridiko eta klinikoan, zer
nolako oztopoak topa ditzake nerabe
edo gazte trans batek gaur egun
Euskal Herrian?
Denetik. Hasteko, prozesu hasierako pausoak emateko familia-medikuarengana jo behar duzu. Une horretan,
bera da zalantzan jartzen zaituen lehena. “Ziur al zaude?”, dio medikuak. Ziur
egongo ez banintz, ez nintzateke joango, ezta? Bestela, zertara noa? Niri Zumarragara bidali ninduten Gurutzetako
Ospitalera bideratu aurretik, bertan egiten baita prozesu osoa. Zumarragan ere,
galdera bera: “Ziur al zaude?”. Azkoitiatik bertara joanda, nola ez naiz ba ziur
egongo? Gerora, psikologoarekin egon

nintzen egun batez Gurutzetan. Izan ere,
orduan psikologiako atalera bidaltzen
gintuzten ezer baino lehen. Orain ez da
horrela egiten, eta asko pozten naiz. Nik
hainbat galdera entzun behar izan nituen; guztiak erabat lekuz kanpo zeuden.

Patologizazio horrez gain,
prozesu burokratikoak ba ote du
infantilizatzailetik ere?
Bai. Aipatu bezala, uneoro zalantzan
jartzen zaituzte. Horrekin argi geratzen
da infantilizazio modu bat dela. Haien
ustez gu ez gara kontziente ematen ari
garen pausoaz eta horrek zer suposatzen duen. Etengabe jartzen dute ez-

Aniztasunean hezitzen
ez gaituztenez, ez nekien
zer gertatzen zitzaidan.
Berez banekien nor
naizen, ez nekiena
zen nola adierazi.
Beldurra edo halako
zerbait izango zen”
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baian zure izaera. Nire kasuan, betidanik argi izan dut. Ziur nagoen galdetzen
didazunean, nor zara zu emakumea
naizela dudan jartzeko edo ni infantilizatzeko? Zuk esan behar al didazu nor
naizen?

Espainiako Estatuak zein baldintza
jartzen dizkizue zuen nortasuna
ofizialki aitortua izan dadin?
Batetik, gutxienez 18 urte izan behar dituzu. Beraz, adingabea baldin bazara, jai
duzu. Bestalde, nortasun agiri espainola
izan behar duzu. Espainiako Estatuak
ez ditu babesten euren herrialdeetan
erailketak edo espetxe zigorrak jasan
ditzaketen trans atzerritarrak. Gainera,
bi urteko hormonazioa eskatzen dizute
behinik behin, fisikoki eta psikikoki suposatzen duen guztiarekin... Emakume
transen kasuan, gorputzean aldaketa
jakin batzuk gauzatzea eta gizarteak
eskatzen duen emakume itxurara moldatzea da horren helburua.
Nola eragin diezaieke pertsona
transei muga horiek kentzeak?
Askoz hobea litzateke egoera. Azken
finean, zalantzan jartzen zaituen norbait duzu inguruan uneoro, zure nortasunean bizitzeko pauso jakin batzuk
ezartzen dizkizute. Muga horiek altxatzea beharrezkoa da. Pentsa, pertsona
trans batek hormonatu nahi ez badu, ez
du nortasun agirian generoa aldatzeko
eskubiderik. Alderatzearren, gaur egun
ebakuntza ez da derrigorrezkoa, baina
duela hamar urterarte bai. Auzitegiko
medikuak berretsi behar zuen benetan
operatuta zeundela; baginaren sakontasuna neurtzen zizuten emakumea zarela baieztatzeko.

Kontsultan jazotako hamaika egoera
deseroso entzun daitezke transei
galdetuz gero. Zure kasua al da?
Bai, eta ez dut ezagutzen kontsultan
egoera deserosorik bizi izan ez duen
pertsona transik. Nire kasuan, psikologoarekin hasi zen dena, eta oso gaizki. “Zer duzu nahiago, kolore urdina
ala arrosa?”. Horrek inporta al du nor
naizen ondorioztatzeko? Baina noski,
arrosa nahiago duzula erantzun behar
diozu. Nire kasuan, beltza dut kolore
gogokoena, baina beno. “Txikitan panpinekin ala jostailuzko autoekin jolasten zenuen?”, eta ni Nintendoan ibiltzen
nintzen, baina baietz, panpinak nahiago
nituela esan behar. Halako galdera desegoki asko bota zizkidan.

Zein da arazoa? Galdera gehiegi
egitea ala galdera desegokiak egitea?
Galdera desegoki gehiegi egitea, esango
nuke, kar, kar, kar. Galdera horiek lekuz
kanpo daude, eta gainera, ez da galdera
oker bakarra egiten dizula, hanka-sartzeak bata bestearen atzetik doaz. “Zuri
zer gustatzen zaizkizu, neskak ala mutilak?”. Eta nik diot: axola al du? Neska
izateko mutilak gustatu behar al zaizkit?
Nire kasuan, biak gustuko ditut, orduan
zer naiz? Ez naiz neska? Ez naiz mutila?

Legeen eta arau sozialen mugekin
jo duzu gaztetatik, nola eragin du
horrek zure kontzientzian?
Nik beti esaten dut heldutasuna behar
baino lehenago iritsi zaidala. Azken batean, prozesu honek ekarri didan guztiagatik konturatu naiz zein gizartetan bizi
garen, eta nola erantzun behar diodan
horri. Kontzientzia garatuarazi dit, eta
ez dizut esango oso heldua naizenik, 18
urte baititut, baina bai igartzen dudala
kontzienteago naizela egiten dudanarekin. Batez ere, inguruko ekintzek zer
suposatu dezaketen beste pertsonengan.
Gertukoen elkartasuna neurtzeko
modua izan al da emakumea zarela
adieraztea?
Kontatu nuen momentutik izan dut inguruko guztien babesa. Egia da familian
zenbaiti gehiago kostatu zitzaiela, baina gaur egun onartzen naute eta ondo
konpontzen gara. Jende batek denbora
gehiago behar du gauza hauek onartzeko; jaso duten hezkuntzagatik eta bizi
izan duten garaiagatik ulertzekoa da.
Baina beti esan ohi dudanez, gure ingurukoen sostengua da guk behar dugun
bakarra; bai lagunena, guk erabakitzen
dugun familia direlako, baita familia berarena ere.

Neurgailua, onerako zein txarrerako.
Egia da herrian gauza onak zein txarrak
ikusteko balio izan duela: batzuen onarpena eta babesa, besteen begiradak eta
irainak... Gure egunerokoa da hori. Begiradak dira ohikoena, eta kasurik larrienetan, jipoiak. Azken hori ez da nire
kasua izan, baina poztu egin beharko
nintzateke? Berez normalena izan behar
luke mehatxu horrekin ez bizitzea, eta
tristea da, baina alde batetik lasaiago
zaude gertatzen ez bazaizu.
Duela gutxi zure adin bertsuko neska
trans iruindar bati eraso egin zioten
Bartzelonan.

Horrelako albisteak jasotzea oso gogorra zait. Nire inguruan gertatzen ez
den arren, gizartean gertatu egiten
da, errealitatea hori da. Ez da erraza,
zaren bezalakoa izateagatik jo egiten
zaituzte. Noraino hel gaitezke? Halako mezuak jasotzeak tristura sortzen
dit, hurbiletik harrapatzen ez banau
ere. Oraindik bertan dirau, eta horrekin
amaitu egin behar da. Hamar urteren
buruan ere desagerraraziko ez dugulakoan nago ordea.

Begiradak dira ohikoena,
eta kasurik larrienetan,
jipoiak. Ez da nire
kasua, baina poztu egin
beharko nintzateke?
Normalena izan behar
luke mehatxu horrekin
ez bizitzea”
Mehatxu zuzenak jasaten dituzue
bizitzako hainbat arlotan; nola atera
egoera zaurgarri horietatik?
Oraindik ezinezkoa dela esango nuke,
baina jendearen kontzientzian eragina
izan dezaketen ekintzak egitea bide bat
da. Nire kasuan, hitzaldiak ematen ditut jendeak jakin dezan munduko gauzarik normalena dela, ez nagoela gaixo
eta beste pertsona bat gehiago naizela
mundu honetan. Kontzientzia falta da,
onartzen ez gaituzten eta onartuko ez
gaituzten pertsona asko baitaude. Benetan uste dut denbora tarte bat igaro
beharko dela, belaunaldi berriek aldaketa hori eman dezaten.
Zein da solasaldietan gehien
azpimarratzen duzun ideia?
Transexualitatea hedabideek oso gaizki
tratatzen dutela. “Sexu aldaketa” bailitzan hitz egin ohi da, eta ez da hala.
Kontua ez da ni lehen mutila nintzela
eta orain neska, betidanik izan bainaiz
neska, hala ikusi ez nauten arren. Horrez gain, pertsona arruntak garela nabarmentzen saiatzen naiz, ez gaudela
gaixorik, eta jendea jabetu egin behar
dela, gizarteak aurrerapausoak eman
ditzan.
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Otto Skorzeny

Nazien negozioak
Euskal Herrian
1950eko hamarkadan Markina-Xemein eta inguruko herrietan
alemaniarrak ikustea ohikoa zen. Tartean zen Otto Skorzeny SS-etako
komandante eta ingeniari ezaguna, Hitlerrentzat operazio bereziak
egindakoa. Bere bizitzaz egindako film eta ikerketetan oharkabean igaro
da Euskal Herriarekin zuen lotura. Zer egiten zuen hemen? Iheslari naziek
beren eskarmentua erabili zuten Esperanza y Cía arma-lantegiaren eta
beste enpresa batzuen bidez negozioak egiten jarraitzeko.

Z

enbat ordu pasatzen genituen
Markina-Xemeingo gure eskolan klasean jarrita, teilatuari
edo hormei begira, arratsaldean lagunekin zer plan egin
pentsatzen. Tamalez gure irudimen
guztia erabilita ere, ez ginen sekula heldu eskola hartako lurretan zer gertatu
zen imajinatzera. Bazen txunditzen gintuen istorio bat: behinola bertan bizi
izan zen alemaniarraren mamuarena.
Klasean geundenean, haize korronte
edo kolperen baten ondorioz gortina
mugitu edo ate bat ixten zenean, maisu
historia zale batek zera esaten zigun:
– Alemana!

Guk barre egiten genuen. Nor ote zen
gizon hura? Alemana? Belaunaldi askok
izan genuen pertsonaia horren berri.
Irakasleak esaten zigun lur haietan alemaniar batzuk bizi izan zirela eta hauek
hil edo beste nonbaitera joan ostean, gobernuak orubea erosi, etxeak bota eta
gaur egun ezagutzen dugun Bekobenta
HH-LH-BHI eskola publikoa eraiki zutela. Oso arraroa zen. Urte batzuk igarota,
alemanaren istorio horren atzean egiazki zer zegoen ikertzeko asmoz, inguruko
baserrietako bizilagun helduen testiganAbenduak 31, 2020
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tzak jaso eta dokumentazioa biltzen hasi
ginen maisu hura eta biok.
Wilhelm Mallet eta Ruth Adams ziren
etxe hartan bizi izan zen bikote alemaniarra. 1950 urte inguruan kokatu ziren Markina-Xemeinen; Madrildik “oporretara” etortzen zen bikote horietako
bat zen. Etxe ikaragarria zuten: hamabi
langile, sukaldariak, zerbitzua, gidaria,
lorazaina... “Finca de El Retiro” deitzen
zioten etxeari. Argi zegoen dirudunak
zirela. Eta gure ikerketak aurrera egin
ahala, garaia eta testuinguruaren ondorioz sumatzen genuena berretsi genuen:
Alemaniatik Bigarren Mundu Gerraren
ostean ihes egindako naziak ziren.

Mussoliniren salbatzailea

Egungo eskolako esparrua harrizko hesi
garai batez inguratua zegoen, barruan
txalet handi bat, eta ondoan, zerbitzarien etxea. Gainerako lursaila, zuhaitz
eta lora dotorez estalia zegoen eta iturri dotore bat ere bazuten, oraindik Lea
Artibai ikastetxeko lorategian dagoen
iturria, hain zuzen ere. Etxearen behealdean, bodega bat zuten ardoz eta likorez
beteta, baita kaxa gogor handi bat ere.
Herritarrek emandako deskribapenen
arabera, baliteke bodega hori gotorleku
bezala erabiltzeko prestatua izatea. Hor-

ma lodi eta inklinatuak zituen, bunker
baten antzera.
Galdetuz galdetuz, berehala atera zen
beste izen bat, historia hau oraindik harago eramango zuena: Otto Skorzeny.
SS Alemaniako alderdi naziaren milizia nagusiko komandante eta ingeniaria
izan zen Skorzeny, eta Adolf Hitlerrek
zuzenean aginduta hainbat operazio berezi egin zituen. Ezagunena Benito Mussoliniren askapena izan zen, 1943an,
aliatuek bahituta eduki zutenean Gran
Sasso mendian dagoen Campo Emperatore hotelean, Apeninoetan. Horren
ostean, beste operazio ugari egin zituen
Hitlerren konfiantzazko gizon bihurtuta.
Gerra amaitzean, Skorzeny Espainian
errefuxiatu zen Francoren babesean, beste nazi asko bezala.
Nurenbergen gerra
krimenengatik epaitu ostean kartzelatik
libratzea lortu zuen,
baina desnazifikazio
prozesura behartu zuten. Orduan,
bere kontaktuak aprobetxatuz, ihes egin
zuen. Madrilen eta Mallorcan bizi izan
zen, baina Euskal Herrian ere utzi zuen
arrastorik.
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desklasifikatutako artxibo zaharrek.
Alemaniatik ihes egindako militarrek
ez zuten harreman esturik izan nahi jendearekin, erdi klandestinitatean bizi ziren, eta Markina-Xemein bezalako herri
txiki batean ez zuten atentzioa larregi
deitzen, auzoko lasaitasuna aprobetxatuz. Herritik aparte eta bananduta zegoen etxe hartan, erraza zuten “kamarada” zaharrekin elkartzea.
Jakina da Otto Skorzenyk, Espainiako
Estatuan eta Hego Amerikan errefuxiatutako beste hainbat SS-etako kide ohirekin ODESSA sare handia sortu zutela
nazismoa berriz martxan jartzeko. Armiarma izenaz ere ezaguna zen erakunde horrek, gizateriaren aurkako krimenengatik epaituak izan behar ziren III.
Reich-eko buruzagi askori lagundu zion
bidaia eta babesleku seguruak bilatzen.
Herriko jende nagusiak dioenez, ohikoa
zen Mercedes auto beltzak ikustea Malleten etxera sartzen. Festa ugari egiten
omen zituzten barruan, batek jakin zertarako eta zeinekin...
Markina-Xemeingo Vega hoteleko tabernan egoten zen ingeniari alemaniarra, traje zuriz jantzita, eguerdiko Martinia hartzen. Madrilen zuen etxea, baina
gurean hilabete asko pasatzen zituen.
Udaran, Lekeitioko hondartzako goialdean zegoen etxe bat ere alokatu ohi
zuen. Gaur egun botata dagoen eraikin
hori, Elizaren eta Isurtzako zubiaren artean zegoen. Hondartzan edo inguruko
tabernetan ikus zitekeen, eta bere itxura
nahiz tamainagatik atentzioa ematen
zuen gizonak: 1,92 metroko altuera zuen
eta orban luze bat zeukan masailean, begitik ahora arte.

Wilhelm Mallet,
negozio gizona eta…

Arma trafikatzailea. Hitlerren gertukoa izan zen Otto Skorzeny (goian). Nurenbergen
desnazifikatzera behartu zutenean ihes egin eta Espainiako Estatuan babestu zen, armen trafikoan aritzeko.
Euskal Herrian ere izan zen, “atsedena” hartzen eta Markina-Xemeingo Esperanza y Cía-rentzat morteroak
diseinatzen; ezkerreko orrialdean enpresa horren logo zaharra.

Mugimendu arraroak
udako txaletean

Markina-Xemeingo alemanen etxearekin eta bertan bizi zirenekin harremana
zuen Skorzenyk, Wilhelm Malleten laguna baitzen –herrian Guillermo bezala
ezagutzen zuten azken hau– eta 1952
inguruan bere bazkide ere egin zen. Bata

zein bestearen izenak Office of Strategic
Services (OSS) erakundearen zerrendetan ageri ziren, garai hartako AEBetako
inteligentzia zerbitzua, CIAren aurrekaria kontsideratua. Amerikarrek eta
israeldarrek egindako ikerketen arabera, Espainiako Estatuan errefuxiatutariko naziak ziren, hala azaltzen dute CIAk

Wilhelm Malleten ibilbidea Euskal Herrian urte batzuk lehenago hasi zen, espioi lanetan aritu baitzen Iparraldean,
baita Irun eta Behobia inguruan ere,
1934tik, Alemaniako Gobernuari frantziarren zein espainiar errepublikarren
inguruko informazioa pasatuz. Negozio
gizona ere bazen Mallet. Beste batzuen
esanetan, aldiz, 1936ko Gerran Kondor
Legioko pilotu aritu zen eta Markinako herritar bati azaldu zionez, horregatik ezagutzen zuen hain ondo gure
lurraldea. Aitzitik, ez da Luftwaffe aire
armadako unitate horretako pilotuen zerrendetan agertzen. Bere emaztea, Ruth
Adams, Markin-Xemeingo etxea erosi eta
urte gutxira hil zen, manta elektriko batekin erreta. Oso arraroa hori ere.
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Markina-Xemeingo txaleta. Ohikoa zen Mercedes auto beltzak ikustea Wilhelm Malleten

etxera sartzen (ezkerrean); berak eta Otto Skorzenyk bazuten harremanik Esperanza y Cía enpresako
arduradunekin (eskuinean lantegia). Beheko irudian, Markinan harturiko argazki batean ageri da Mallet.

Lasaitasunean eta erdi ezkutuan bizitzetik harago, badago beste arrazoi bat
nazi hauek Markina-Xemeinera ekarri
zituena. Otto Skorzeny Bigarren Mundu
Gerran ingeniari bezala aritu zen lanean,
arma berri eta modernoak sortzen, aliatuen aurreratzea oztopatu nahian. Hegazkin eta misil ugariren fabrikazioan
parte hartu zuen, berak bere autobiografian azaldu bezala. Beste hainbat proiekturen artean aipagarriena, hegazkin-misil tripulatuak izan ziren: Hanna Reitsch
emakume pilotuarekin batera, pilotu
suizidak prestatzen aritu ziren, aliatuen
hiri eta itsasontziei eraso egiteko.
Gerra ostean iheslari nazia Madrilera iritsi zenean, tamalez oso ezaguna den Markina-Xemeingo Esperanza y
Cía arma fabrikaren zuzendariak, Castor Uriartek, arma berriak diseinatzeko
kontratatu zuen.

bonbardaketa eta
bonben artean
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Castor Uriarte arkitektoa zen eta Esperanza y Cía-ren Markina-Xemeingo
eraikin estiloz arrazionalista berak diseinatu zuen 1933an, enpresa hartako
jabearen alaba Josefa Esperanzarekin
ezkonduta baitzegoen. Aldiz, ezagunagoa zaigu 1937an Gernikako suntsiketa
eragotzi nahian izandako paperagatik:
hiribilduko babeslekuak berak eraiki
zituen eta bonbardaketaren inguruko
lekukotasuna ere utzi zuen liburu batean idatzita.
Urte batzuk geroago, Uriartek, aitaginarrebaren arma-enpresako gidaritza
hartuta, negoziorako aukera ikusi zuen,
antza, Alemaniako ingeniari naziaren

eskarmentuaz baliatuta. Morteroentzat
espoleta modelo berri baten bila aritu
ziren denbora luzez, ez dakigu modelo
berri hori aurkitu zuten ala ez, baina
Skorzeny ia egunero joaten omen zen
Lagako hondartzara prototipoak probatzera. Bere bulego pribatua eduki zuen
Markina-Xemeingo mortero lantegian.
Gerra gizona zen Skorzeny, edo argiago esanda: arma trafikatzailea.
Afrikako, Ekialde Ertaineko eta Hego
Amerikako gobernu askorekin zituen
negozioak, eta bai, beste hainbat materialen artean, Markina-Xemeingo morteroak eta granadak esportatzen zituen
Egiptora, Marokora.... Juan Domingo
eta Eva Peronen laguna zen, baita beste
hainbat diktadorerena ere, beraz oso
posible da Euskal Herrian egiten ziren
ECIA mortero ezagunak itsasoaren beste aldera eramatea. Bere kontaktuek ate
asko ireki zizkioten. Esperanza y Cía,
Oerlikon eta beste hainbat enpresen ordezkari bezala egiten zuen lan Wilhelm
Malletekin batera, herrialde askotako
enpresa eta agintariekin arma salmenta
negozioak egiteko.
Skorzenyren bizitzaz dokumental
eta liburu asko egin eta argitaratu dira
azken aldian. Nork esango luke garai
batean “Europako gizon arriskutsuena”
bezala ezagutzen zen nazi konbentzitua
ez zela hemendik oso urrun ibili, ezta
bere lagun zaharrak ere. Baina gure herri-memorian ezabatua izan den historia bat da hau, edo agian inoiz ongi
azaldu gabeko iraganeko pasarte korapilatsu eta ezezaguna baino ez da. Orain
badakigu eskolako mamuek bazituztela
izena eta abizena.

Magallaesek hasi eta Joan Sebastian
Elkanok burututako espedizioaren
HISTORIA
І 35
V. mendeurrena
omentzen
ari dira
Txileko agintariak. Euskal Herrian
bezala, han ere harrabotsa eragin
du. Irudian horren adibide bat. Punta
Arenasen –Txileko Patagoniako
hiri nagusietako bat– ehunka
lagunek manifestazioa egin zuten
2019ko irailaren 5ean 500 arrazoi
protestatzeko, 500 arrazoi elkartzeko
lelopean, hiriko 30 bat mugimendu
sozialek sustatuta.

El Magallanico

Elkanoren Mundu Birako
V. mendeurrenarekin lotutako
goraipamen eta ospakizun ofizialak
Txile eta Argentinara ere heldu dira.
Magallaesen espedizioko gizonak
izan ziren Amerikako Hegoaldeko
herritarrekin topo egin zuten lehen
europarrak. Edo, hobeto esanda,
artikuluaren egileen hitzetan:
haiekin "talka egiten". 500 urte
eta gero, Patagoniako jatorrizko
herritarrek zer dute ospatzeko?

Patagoniak 500 urte

Ospatzeko
ezer ez

Geraldine Lublin eta Mariela Eva Rodriguez
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020an bostehun urte bete dira
Magallaes-Elkano espedizioa
"San Julian" bataiatu zuten badiara iritsi zenetik. Bost hilabetez izan ziren leku hartan
negua pasa arte. Munduari lehen bira
eman zion espedizio horretan, Ozeano
Atlantikoaren eta Pazifikoaren arteko
itsas pasabide bat ere identifikatu zuten, "Magallaes itsasartea" deitu zutena.
1914an Panamako kanala inauguratu
zen arte, bide horretatik milaka itsasontzi igaro ziren.
Europarren eta indigenen arteko
lehen topaketa (edo talka) badia horretatik gertu gertatu zen, Antonio Pigafettaren arabera. Berak, tehueltxeak erraldoi gisa deskribatu zituen. Antzinako
zalduneria eleberri batean inspiratuta, Magallaesek "patagoiak" bezala bataiatu zituen, ondoren lurraldeari izena
emango zion hitza: Patagonia.
Munstrozko izakiei buruzko fantasiek
eta ezkutuko aberastasunak aurkitzeko
nahiak europarren irudimena piztu zuten. Erraldoien misterioak erakarrita,
ondorengo kronikalariek jatorrizko herriei buruzko irudikapen desitxuratuak
biderkatu zituzten –tehueltxe, maputxe,
willitxe, kawashkar, yagan, selk'nam,
haush…–, aurreiritziz jositakoak. Europarrek, "aurkitu" omen zituzten lurralde horien jabe egin ostean, toponimoak
ordezkatu zituzten –kristau liturgiarekin lotutako izenengatik–, eta, ondoren,
etorri ziren jazarpenak, bortxaketak eta
hilketak "zibilizazioaren" izenean.

Independentzia, militarren
etorrera eta asimilazioa
Garai kolonialean (XVI. eta XIX. mendeen artean), Espainiako Koroak eta Argentinako Estatuko indigenen zenbait
taldek itunak sinatu zituzten, aliantzak
egin eta jatorrizko herrien lurraldean
estatua nola hedatu negoziatzeko. Independentziaren ondoren ere akordio batzuk sinatu zituzten, harik eta, XIX. mendearen amaieran, Argentinako Estatuak
horiek betetzeari utzi eta bortxakeria
zuzenaren aldeko hautua egin zuen arte.
Patagoniako lurraldeetan militarrak
hedatzearen helburua –"Basamortuaren konkista" (1879-1885) Argentinan; "Araukaniaren baketzea" Txilen
(1861-1883)– ekoizpen gaitasuna handitzea zen, lur emankor gehiago bereganatu eta abeltzaintza eta nekazaritzara bideratzeko. Britainia Handitik
bultzatutako inbertsioen bidez lurrak
eta kapitalak metatu zituzten. Jauntxo
Abenduak 31, 2020

latifundista berri horiek indigenen eskulana esplotatu zuten.
Batzuk peoi bezala hartu zituzten
etxaldeetan, beste batzuk iparraldera eraman zituzten kotoia, mahatsondoa edo azukre kanabera biltzeko edo
trenbideak eraikitzeko. Behartutako
lekualdatzeak jasan zituzten, kontzentrazio-esparruetan konfinatu eta euren
seme-alabak kendu zizkieten. Haien
antolaketa sozial eta politikoa desegituratu zuten horrela. Hegoaldean
"erreserbak" sortu ziren, estatuaren
eta Elizaren kontrolpean.
Suaren Lurraldean, salestarrek eta
anglikanoek misioetan bildu zituzten
indigenak, haien bizimodu "basatitik"
askatu eta euren zerbitzura lanean
edukitzeko.

Trauma eta ikusezintasuna
Indarkeriak sortutako traumak indigena
asko behartu zuen euren jatorria ezkutatzera, eta memoria, ezagutza, kosmologia eta hizkuntzaren belaunaldi arteko
transmisioa etenarazi zuen. Euren arbasoen hizkuntzan hitz egiten ez zutenez,
belaunaldi berriak ez ziren indigena bezala ikusten, baizik eta haien "ondorengo" gisa..
Politika eugenesikoak baliatuz,
1930eko hamarkadan ugaldu ziren ikerketa zientifikoek ustezko "azken indiar
garbiak" aztertu zituzten (ideologia
arrazisten arabera). Patagoniako jatorrizko herrien "desagertzea" berehalakoa izango zela iragarri zuten. Zirkulua
itxiz, ondorengo politika asimilazionistek landa-eremuetatik hirietara lekualdatzea sustatu zuten. Horren eraginez,
gizarteko sektore xumeenen parte bat
izatera pasa ziren indigenak, ikusezin
bihurtuta.
Mendeurreneko goraipamenei
buruzko eztabaidak
1992ko “Amerikako aurkikuntza”-ren
edo, Edmundo O'Gormanek izendatu
zuen gisan, "Amerikaren asmakuntza"ren bosgarren mendeurrenari buruzko eztabaidek aldaketa-haizeak ekarri
zituzten. "Ospatzeko ezer ez" zegoela
esanez, ekintzaile indigenek eta euren
aliatuek konkistatzaileen ankerkeriak
salatu zituzten.
Estatuek konkistaren eta kolonialismoaren legatu odoltsua onartzeko indigenek egindako presioak emaitzak
izan zituen: estatuen aurretik herri indigenen existentzia aitortzen duten esparru juridiko nazionalak eta tokikoak

San Julianen 1520ko apirilaren
1ean Argentinako lehen meza
katolikoa egin omen zutela
ospatu dute aurten. Kristo Mendia
deritzon ordokiaren gainean
gurutze erraldoi bat dago data
gogoratuz. Antonio Pigafetta
bidaiaren kronistak hala jaso
zuen: "Mendirik garaienaren
tontorrean gurutze bat landatu
genuen, lurralde haiek Espainiako
Erregearenak direla erakusteko, eta
hari Kristoren mendia deitu genion”.

zabaldu zituzten, eta haien eskubideak
aitortu, erreparatu eta babesteko politika batzuk onartu zituzten.
Lanaren Nazioarteko Erakundearen
169. Hitzarmena (1989) berretsi dute
Argentinak eta Txilek, eta Nazio Batuen
Herri Indigenen Eskubideei buruzko
Adierazpena (2007) basbestu dute,
nahiz eta praktikan, lege horien ezarpenak gehienetan huts egiten duen.

Berrosatzea eta memoriaren
berreskurapena
Estatuaren onespenarekin ala gabe,
Amerika osoan herri indigenen suspertze-prozesuak indarra hartzen ari dira.
Argentinako eta Txileko tehueltxe eta
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San Juliango Barrutia

selk'nam herrien desagerpena iragarri
zituzten diskurtsoak garaitu zituzten,
baita maputxeak beren sorterrian atzerritar gisa aurkezten zutenak ere. Jatorrizko familia, komunitate eta antolakundeak iragana eta oraina lotzen ari
dira, memoria zatikatu, mingarri, umiliatu eta isilaraziak lehen lerrora ekarriz,
ikerketa konprometituekin harremanetan jarrita eta, batzuetan, berrikuntza
teknologikoak baliatuz.
Herri indigenek neoestraktibismoaren aurka borrokatzen ari dira gaur
egun, beren lurralde, gorputz eta espirituei zuzenean eragiten dielako. Beren iragana eta ezagutzen jabe egiten
diren proiektu patrimonializatzaileak

zalantzan jartzen ari dira, haiei eragiten dieten gaietan erabakitzeko eskubidea, kontsulta bidez, eskatzen jarraitzen
dute.
Indigenen subiranotasuna eta haien
lurralde-eskubideak aitortzeak biodibertsitatearen babesaren abangoardian
jarri ditu komunitate batzuk, nahiz eta
horrek erasoen jomuga ere bihurtu dituen.
Historia hegemonikoari eta 1520ko
espedizioaren urteurrenaren inguruko
ospakizun ofizialei erantzunez, ahots
indigenak tristura handia adierazten ari
dira. Cristóbal Colónen lehen bidaiaren
bosgarren mendeurrenarekin gertatu
zen bezala, orain ere ospatzeko ezer ez

dagoela diote. Magallaesen espedizioaren etorrerak atea ireki zien arpilatzeari, odol isurtzeari eta bostehun urtez
luzatu den kolonialitateari. Eta horiek
ez dira ospatzeko arrazoi.
Geraldine Lublin Galesko Swansea
unibertsitateko Hispaniar Ikasketen
irakasle titularra da.
Mariela Eva Rodriguez Buenos
Airesko Unibertsitateko ikertzaile eta
irakasle laguntzailea da.
Jatorrizko artikulua The Conversationek argitaratu du eta Creative Commons lizentziari esker ekarri dugu.
Abenduak 31, 2020
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migrazio erdalduna herri euskaldunetan

Zergatik gerturatzen
dira euskarara?
Eta zergatik urrutiratu?
Migratzaile erdaldunek euskararekin sortzen duten
harremanean aldagai askok eragiten dute, eta gainera,
faktoreok pertsona beraren bizi zikloan alda daitezke. Migrazio
erdalduna herri euskaldunetan: euskararen inguruko bizipenak
eta iritziak ikerlanean udalerri euskaldunetan bizi eta euskara
ikasi ez duten hemeretzi lagun elkarrizketatu dituzte. Egileak
Enara Eizagirre, Edurne Urrestarazu eta Ekhi Zubiria dira
eta UEMAren Iñaki Arregi beka irabazi dute lan horri esker.
Ikerlanean, udalerrietako hizkuntza politikak diseinatzeko
baliagarriak izan daitezkeen tresnak eta ideiak aurki daitezke.

E

onintza irureta azkune

dani blanco

nara Eizagirre, Edurne Urrestarazu eta Ekhi Zubiria erdaldunengana hurbildu dira, zehazki
esanda aztertu dute udalerri
euskaldunetara 2005az geroztik iritsi diren eta jatorriz Euskal Herritik kanpokoak diren herritar erdaldunek nolako harremana, bizipenak
eta iritziak dituzten euskararekiko eta
bizi diren herriarekiko. Ikerlana ez da
lan kuantitatiboa, kualitatiboa baizik,
eta hemeretzi herritarrei elkarrizketa
sakonak egin dizkiete. Ikerketan, parte-hartzaileen esanen pasarte ugari irakur daiteke.
Elkarrizketatu guztiak erdaldunak
dira, hau da, ez dira gai euskaraz aritzeko, nahiz eta hainbat urtez herri euskaldunetan bizitzearen poderioz eta
batzuetan hizkuntza ikasten saiatu direlako, ulermen mailatxo bat baduten edo
zerbait esateko gai diren.
Egileek euskararen erabilera altua
duten eta azken urteetan etorkin kopuru esanguratsua jaso duten hamahiru
herritako parte-hartzaileak aukeratu diAbenduak 31, 2020

tuzte: Azpeitia, Baztan, Berastegi, Dima,
Etxarri-Aranatz, Igantzi, Ikaztegieta, Lekeitio, Mutriku, Muxika, Ondarroa, Oñati
eta Oriokoak. Udalerri euskaldunak dira
guztiak, eta horietako gehienak baita arnasguneak ere.
Hemeretzi herritarrak Argentina, Dominikar Errepublika, Espainia, Maroko,
Nikaragua, Pakistan, Paraguai, Sardinia,
Senegal eta Txinakoak dira.

erdalduna baino,
erdaldunak

Irakurleak jakin nahiko du ea zein ondorio atera dituzten ikerlariek, ea erdaldunak zergatik erabakitzen duen euskarara hurbiltzea edo zein motiborengatik
urruntzen den hizkuntzatik. Bada, ezinezkoa zaie laburpen bat egitea, izan ere,
erdaldun denak zaku berean sartzerik ez
dago, biografia eta bizipen desberdinak
dituzte eta ez dira ari modu berean jokatzen hizkuntzarekiko harremanean. Are
gehiago, elkarrizketatu duten bakoitzak,
herri euskaldunetan bizi izandako urteetan, iritziak eta jarrerak aldatu ditu.

Dena dela, egileek, tentu handiz, euskararekiko gertutasunagatik eta hizkuntza ikasteko motibazioan dituzten
antzekotasunei erreparatuta elkarrizketatuak hiru profiletan bildu dituzte:
urrunak, beraien egoerarekin asebeteta
sentitzen direnak eta aktibatuta daudenak. Egileek azpimarratu dute pertsona berak profil batetik besterako
jauzia egin dezakeela eta horregatik
continuum moduan irudikatu dituzte
hiru profilak. Adibide bat jartzearren,
elkarrizketatu batek esan dezake hasieran euskararekiko atxikimendurik
ez zuela izan, ikasteko beharrik ez zuela sentitu antzemanda herritar guztiek
gaztelaniaz bazekitela. Haurra izan du
eta iritziz aldatu du. Euskaratik gertuago sentitzen da, haurrak ikasten duen
hizkuntzarekiko jakin-mina piztu zaio
eta euskara ikasten hastea erabaki du.
Beste batek, berriz, esango du hainbat
hilabetez euskara ikasten aritu zela euskaltegian, baina orduz geroztik ez dela
itzuli, eguneko ia ordu guztietan lan bat
bestearen atzetik kateatzen duelako.
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Ikerlanak jomugan hizkuntza profesionalak baldin baditu ere, hizkuntza kontzientzia duen edonork irakurtzekoa da. Hemeretzi herritarrek esandakoen
pasarte ugari daude. Ikerlanaren izenburua idatzita, erraz aurki daiteke sarean 136 orrialdeko lana.

harreman sareen garrantzia

Euskararekiko sentitzen duten atxikimendua oso desberdina da, eta beraz, euskara
ikasteko izan ditzaketen motibazioak ere
bai. Motibazio horietan eragiten duten aldagaien artean daude adina, seme-alabak
dituzten ala ez, zenbat hizkuntza dakizkiten eta iritsi zirenean gaztelania bazekiten ala ez. Beste multzo batean leudeke
bizi diren herrian sortu dituzten harremanak: zenbat sare trinko sortzen dituzten herrian eta norekin, zertan pasatzen
duten eguna, zein eremutan dabiltzan...
Hirugarren zakuan leudeke etorkizunera begira egin dituzten aurreikuspenak,
dauzkaten desirak eta intentzioak.
Egileek, jakinda elementu horiek guztiek eragiten dutela euskararekin sortzen dituzten harremanetan, ondorioztatu dute hemeretzi herritar horiengan
aldagai batzuk argigarriagoak direla
euskarara gerturatzeko izan dituzten
arrazoiak ulertzeko. Aldagai horiek lau
multzotan biltzen dira: elkarrizketatuak euskal hiztunekin maila informalean edo mikrosozialean harreman sare
esanguratsuak sortu izana; seme-alabak euskarazko irakaskuntzan aritzea;
lan eremuan hobekuntzak izateko nahia
edukitzea; eta etorkizunean herrian jarraituko duela irudikatzea.

Beraz, elkarrizketatuen artean badira gaztelania lehen hizkuntza dutenak
eta ez dutenak, badira Euskal Herrira
etorritakoan hizkuntza hori bazekitenak eta ez zekitenak, badira hizkuntza
gutxitua lehen hizkuntza dutenak edo
hizkuntza gutxituren bat hitz egiteko gai
direnak, alegia, haien jatorrizko herrialdeetako hizkuntza nagusiaz gain berta-

Euskararekiko jarrera
ulertzeko bereziki faktore
argigarriak dira harreman
sare trinkoak, haurrak,
lan espektatibak eta
herrian gelditzeko asmoa
ko hizkuntza gutxitua hitz egiteko gai
direnak, hala nola, sardiniera, kaxmirera, katalana, guaraniera edo jola. Bada,
ezaugarri linguistiko batzuk ala besteak
izan, lehen aipatu dugun euskararekiko gertutasunaren continuum horretan
(urrun-asebeteta-aktibatuta) kokaleku

guztietan ageri dira herritar horiek, hasi
euskara urrun sentitzen dutenetatik eta
gaur egun euskara ikasteko motibazioa
dutenera arte. Beraz, euskararekiko duten jarrera ulertzeko bereziki faktore
argigarriak dira harreman sare trinkoak,
haurrak, lan espektatibak eta herrian
gelditzeko asmoa.

ikerlana nork
irakurtzekoa da?

Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak emandako beka da eta egileek ikerlana egin zutenean udalerri euskaldunetako euskara teknikariak eta UEMAko
teknikariak zituzten buruan, batez ere.
Ikerlanaren bidez, profesional horiei kolektibo horrengana hurbiltzeko tresnak
eskaintzea nahiko lukete, esku-hartze
linguistikoak garatzeko ideiak har ditzaten. Dena den, egileak pozik lirateke
teknikariez gain euskalgintzan lanean
ari diren elkarteetan eta zuzenean hizkuntzarekin zerikusirik ez duten gizarteko elkarte eta erakundeetan ikerlanak
tokia izango balu. Hain zuzen, bestelako
irakurleak gogoan, testu akademiko soil
batetik ihes egiteko ahalegina egin dutela adierazi digute, edonork irakurtzeko
modukoa izan dadin. Nahia bete dutela
esan daiteke.
Abenduak 31, 2020
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Heriotza ona,
eta arautua

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

O

Jean-Jacques Lagrenée / BRITISH MUSEUM

hio (AEB), 1906ko urtarrilaren
23a. Estatuko Batzar Orokorretan
eutanasiari buruzko lege proiektua
aurkeztu zuten. Eutanasia legeztatzeko
lehen ahalegina izan zen hura. Eutanasia hitza grezieratik dator eta “heriotza
ona” esan nahi du. Eta Antzinako Grezian
bertan eztabaidagai izan zuten: Sokrates,
Platon eta Seneka sufrimendua arindu
eta laburtzearen aldekoak ziren, Hipokrates, aldiz, kontrakoa. Baina Aro Modernoan ondo hiltzearen inguruko eztabaida
nagusiki espirituala izan zen; Joan Tartasen Ontsa hiltzeko bidia (1666) dugu
horren adibide. XIX. mendean, morfina,
kloroformoa eta halako analgesikoak erabiltzen hasi zirenean, eutanasiaren auzia
medikuntzara hurbildu zen, eta erakunde
legegileetara. Bana Ohioko lehen ahalegin hark ez zuen aurrera egin: aldeko 23
bozka lortu zituen, eta kontrako 79.
Anna S. Hall (1857-1924) izan zen legearen bultzatzaile nagusia. Bera ere sufragista izanik, Maud Ballington Booth eta
Lurana Shelton ekintzaileak bildu zituen,
eta gutun kanpaina, hitzaldiak… antolatu
zituen. Legearen bigarren irakurraldiaren
garaian, The New York Times egunkariak
barregarri utzi nahi izan zuen ahalegina:
“Gozotasun eta inteligentzia femeninoaren ordezkari harrigarri honek adindunen,
gaixoen eta zaurituen hilketa legeztatzeko
egin duen ahaleginak mediku bakarraren
babesa eta beste gutxi batzuen arauz kanpoko berotasuna besterik ez du jaso”.

Nahi gabe, ironia eta gutxiespena
albo batera utzita, esaldi horrek bi gako
aipatzen zituen: emakumeak eta arautzea. Sufritzen ari ziren gaixoei gizonezkoek egin ohi zizkieten bisita “ofizialak”: apaizek eta, geroz eta gehiago,
medikuek. Baina zaintza lanak haien
esku egonda, emakumeak, senideak
nahiz erizainak, ziren egoeraren zama
eraman behar zutenak. Anna Hallen beraren ama gibeleko minbiziak hil zuen,
asko eta luze sufritu ondoren, eta horrek eraman zuen alaba eutanasiaren
aldeko borrokara.

Eta, arautzeari dagokionez, Ohioko
lege proiektuaren asmoa ez zen eutanasia zabaltzea, arautzea baizik. Historian
zehar eutanasia praktika ohikoa zela
zioten, baina muga etiko oso lausoak
zituena. Erabakia guztiz boluntarioa
zela eta arreta mediku egokia bermatu
nahiz zuten eutanasia legeztatuta.
1996an Oregon (AEB) izan zen eutanasia boluntarioa legeztatu zuen lehen
lurraldea. Ñabardurak ñabardura, ez
dago ia alderik testu horren eta Anna
Hallek 90 urte lehenago bultzatutako
legearen artean.

françois desset

Idazkera fonetikorik zaharrena
deszifratu dute

Abenduak 31, 2020

Elamera lineala duela 4.300 inguru
egungo Iranen erabiltzen zen idazkera
da, ezagutzen den idazkera fonetikorik
zaharrena (hau da, zeinuen bidez hotsak
adierazten dituen idazkera). Idazkera
horren lehen aztarnak 1901ean topatu
zituzten. Bada, orain, François Desset,

Gian Pietro Basello, Matthieu Kervran
eta Kambiz Tabibzadeh adituek, 15 urteko lanaren ondoren, elamera linealeko
testu bat irakurtzea lortu dute. Deszifratutako lehen esaldiak halaxe dio: “Marapshako damarentzat, Shumar-asurentzat, egin dut zilarrezko ontzi hau”.

KOMUNITATEA

A

olatukoop

Olatukoop
zertan dabil?
itsaso zubiria etxeberria

A

urpegi berriak ikusiko ditugu
hemendik aurrera Olatukoopeko koordinazio taldean. Orain
artekoen erreleboa prestatzen aritu
dira urtebetez eta 2020 erdialdera
iritsi da aldaketa. Bi urteko konpromisoa hartu dute kide berriek, nahiz
eta azpimarratu nahi izan duten garrantzitsua dela pertsonen erritmo
eta errealitateak errespetatzea.
“Aldaketa egoki egitea izan da helburua, presarik gabe, fundamentuz
eta eroso; horregatik hartu dugu
urtebeteko denbora”, azaldu digute.
Koordinazio taldeko kide bakoitzaren indarguneak aztertu eta kolektiboaren osagarritasuna bilatzeko
profilak aztertu dituzte partaideen
artean. “Taldeko kide ohien eta berrien arteko elkarrizketek eta elkar
eraginak asko lagundu” dutela diote
Olatukoopetik. “Prozesu aberasgarria” izan dela aipatu dute eta “oso
pozik” agertu dira egindako lanarekin eta lortutako emaitzarekin.
Koordinazio taldeko kideen aukeraketarako bolondresak atera izan
dira orain arte. Hala izango ez balitz, badute hitz egin eta onartuta
bozketa prozesu bat, baina oraingoz
ez dute errekurtso horren beharrik
eduki. Ahalegintzen dira elkarteko

ONGI ETORRI
KOMUNITATERA!
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enpresa komunitario ezberdinetako
jendea lortzen, koordinazio taldeari
zabaltasuna ematen, beti enpresa
berak egon ez daitezen. Erreleboa
pertsonena bezala enpresena ere
lortzen.

Betebeharrak eta erronkak
‘Koordinazio’ bezalako hitz potolo
horren atzean zer dago? “Olatukoopen erronka eta helburuak lortzeko
ikuspegi integrala duen batzordea
da”, azaldu dute elkarteko kideek,
“eta luzera begirako plan estrategikoaren garapena, zein egunerokotasunean elkartearen barruan dauden
beharrei erantzutea dira, oso azaletik esanda, talde honen lanak”.
Urte bukaeran egingo dute datorren urteko plan estrategikoa lantzeko bilera eta han zehaztuko dira
puntu gehiago, baina tartean jardungo dute sareko kideen beharren
identifikazioaz eta hauek asetzeko
bitartekoez, interkooperazioaz, lurraldeaz eta eraldaketa sozialaz, elkartearen autofinantzaketaz... eta
ahaleginduko dira 2021ari begira
erronka batzuk zehaztu eta bide
orriak markatzen.
Eta ia ahaztu zait esatea: partaide
denak emakumeak dira gaur egun.

rrazoi 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

Olatukoopen saretze eguna, 2020ko ekainean Usurbilen.

"Bat, euskaraz delako,
bi, bai berri eta gai
desberdinak aztertzeko
orduan daukazuen izaera
kritikoagatik".
Mendaroko Karlos
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Loreak sosen usainean
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

U

dazkenetik negurako urrats ttikia igaro berria dugu. Aro dotore,
koloretsu, alai eta gozotzat dugu
udazkena, baina benetan, eguna joan eta
eguna etorri, argi orduak moztu eta giroa hoztu besterik ez du egiten udazkenak. Negua txatxuagotzat dugu: hotza,
hezea, elurra, iluna, beltza bezalako hitzak datorzkigu bera definitzerakoan.
Bi aroek antzeko izakera dute, uztarrirako modukoak dira. Egun argiaren
luzeroan berdinak dira, baina hotza da
aldea. Baten ondoren bestea etortzeak
hura txartzen du, negua alegia.
Bien arteko zubilana egiten duen
abenduari negu-hila esaten zaio eta
udazkenak badu negu-lehen izena ere.
“Betikoak” diren gauza guztiekin bezala,
aroen banaketa berrikusi beharko genuke, eta hizkera berria mingainetan listuz
busti. Hona proposamena: udaberria,
uda, negu-lehena eta negua.
Negua udazkenean hasten dela landare askok dakite. Negu-neguan eta udaberriaren hasmentan loratuko direnak,
adibidez. Gehiegizko beroak eta argitasunak ez dituzte maite, eta urteko egun
motzenek bere baitan dituzten bi aroak
baliatzen dituzte bere zikloa burutzeko:
jaio, hazi, heldu, loratu eta hazia hedatu.
Badira urteko egun motzenekin,
orain, lorea ematea erabakitzen du-

Etxeko
landareak

Hitzaldia antolatzeko
Osasun neurriak zainduta zure
herrian Jakoba Errekondoren hitzaldia
antolatu nahi baduzu, idatzi:
bizibaratzea@bizibaratzea.eus
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tenak. Orain erabakia hartu, eta sustrai-enbor-adar-azal dituzten energia
guztiak haziak ekarriko dituen fruitua
emango duen loretara bideratuko dituzte. Eta udaberriaren freskuran eder-eder
ageriko dira, umegintzan.
Udaberrian lore eder ugari dago,
bateko eta besteko landareetan. Baina
orain? Urteko egunik motzenetan, neguko solstizioan loretan dauden landareak
urriak dira, ia bat ere ez. Baina txoroaldia orain izaten dugu, neguberri on, opor
usaina eta noiz (non-nola) bizi garen jakiteko egutegiaren beharra dugunontzako urte berriari ekiten diogun sasoian.

Eta garrantzitsuena dena, larriena esan
beharko nuke, patrika betea dugu. Harrotu egiten gara.
Usain hori hartzen dute loregileek
eta, gainontzeko saltzaileek bezala, paga
gehigarriko sosak bereganatu egin nahi
dituzte. Eta asmakizun dotorea ekarri
dute: poinsetia edo pazko lorea, Euphorbia pulcherrima. Badirudi ez dela solstizio jairik bera gabe. Asmakizun ona da:
hostaje gorri deigarria, lantzen erraza
eta merke samarra.
Asmakizuna da bai. Berez udaberrian
loratuko litzateke, eta loreak bilduz babestu eta polinizatzaileak erakartzeko
inguruko hostoak berdeak izan beharrean gorriz janzten ditu, urrunetik ere
ikusgarri. Egun, ehun koloretako barietateak ditugu eskura: gorria, zuria, arrosa, borgoña... Gehien saltzen den lorea
da.
Behartu egiten dira sasoi honetan
lore betean izan daitezen. Uda amaieran
eguneko ordu batzuk kendu eta ilunpetan jartzen dira. Negua etorri dela uste
eta lorea emateko bideari ekiten diote:
orain, benetako neguan eta ez udaberrian, loretan ditugu. Hurrengo neguan
patrikari begiratu nahi badiozu, orain
ondo zaindu eta zer egin behar duzun
badakizu txoratzen gaituzten jai hauetan
birloretan izatea nahi baduzu.
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AXULE

BAZTANGO GAZTA URDINA
Garazi Zabaleta
@tirikitrann

P

hiru behietatik ateratzen duten esnearekin egiten du gazta urdina Tornerok.
“Inguru hauetan ardi gazta ekoizten da
nonahi, eta hori bikaina da, baina guk
zerbait desberdina egin nahi genuen”.
Axule ez da Pittikako produktu bakarra, dena den: pasta biguneko behi gazta
eta heltze denbora luzeko beste bat ere
egiten dute. Guztia, eredu ekologikoan.
“Zalantzak izan genituen zigilua eskatzerakoan, hori gabe ere modu jasangarrian ekoitzi baitaiteke, baina azkenean
kontsumitzaileentzako berme moduan
ziurtagiria jartzea erabaki genuen”.

atricia Tornero Vidal valentziar
baztandartuaren proiektua da
Erratzuko Pittika gasnategia.
Urte eta erdi eskaseko ibilbidea
izan arren, aurretik martxan zuen beste egitasmo batean du jatorria egungoak. “2014an ahuntzekin hasi nintzen
lanean eta baserrian gasnategia jarri
genuen”, azaldu digu. Animaliekin izandako zenbait zailtasun eta osasun arazo
bat tarteko, 2019an ahuntzak kentzeko
eta proiektuari beste norabide bat emateko erabakia hartu behar izan zuen.
Horrela jaio zen Axule, “Baztango behi
gasna urdina”.

Salmenta zuzena

abeltzaintza eredu
jasangarriaren alde

Zizurkilgo Fraisoro eskolara ikastera
etorri zen Tornero duela hamabost urte,
eta han bi urteko abeltzaintza ikasketak
egin ondoren, Euskal Herrian gelditzea
erabaki zuen. Erratzuko Dorrattipia baserrira mugitu eta abeltzaintzan dihardu
geroztik. “Honetan jardun nahi izan dut
betidanik, baina argi nuen eskala txikiko
proiektu bat nahi nuela, animaliekiko
eta ingurumenarekiko errespetuan oinarritua eta nire neurrira egina”. Valentzian abeltzaintza industriala gertutik
bizi izan zuen Tornerok, eta horrek ez
zuen batere zerikusirik berak martxan
jarri nahi zuenarekin.

60 bat ahuntz jarri zituen hasieran
eta haien esnearekin egiten zituen gaztak, baina iaz kendu egin behar izan zituen, eta berriz hutsetik abiatzea bezala
izan zen hori. Baigorriko bizilagun bati
behi esnea erosten eta frogak egiten hasi
zen. “Abeltzain txiki bat da, gugandik oso
gertu, Izpegiko gainean behiak dituena, eta gure printzipio berekin ekoizten
duena”. Hari erosten dioten eta etxeko

Elizondon saltzen dute batez ere Axule gazta, hango ekoizleen azokan, baina
Iruñera ere mugitzen da valentziarra.
“Geltokiko hileroko azoka ekologikoan
parte hartzen dugu, eta Ekoalde banaketa sarean ere sartu gara”. Urte eta erdiko
ibilbidean erantzun oso ona izaten ari
direla dio, eta pozik dago koronabirusaren garaiotan sortutako zailtasunei
aurre egitea lortu duelako.
Behi gazta gutxi egiten den eskualdean pixkanaka produktu berriak sartuz bere tokia egiten ari da Pittika gasnategia. Gazta urdinaren zaleek ez dute
aitzakiarik, beraz, hurbilean eta modu
jasangarrian ekoitzitakoa kontsumitzeko.

Abenduak 31, 2020
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Jada ez gara gai hizkuntza
bizi bat transmititzeko
Iñaki Segurola
Jorge Oteizaren Quousque Tandem oinarri hartuta idatzi du Iñaki
Segurolak Sed Quia Sua (Erein, 2020). Hari kopiatu dizkio azala,
latinezko titulua, hasierako eskaintzak, kapituluen hurrenkera eta
liburuaren trinkotasuna. Mamia beste upel bateko sagardoa da, ordea.
Oteizak harrietatik abiatuta euskal arimaren interpretazio estetikoa
egin bazuen, Segurolak “hizkuntza honek bere kabuz zer dioen” aditu
nahi izan du. Eta, bide batez, intxaurrondo batzuk astindu ditu bidean:
noizik olgetan, aldian benetan, ia beti olgetan-benetan.

H

amabost urteren bueltan hasi
zen hizkuntzari entzuten Iñaki Segurola (Azpeitia, 1962).
“Nerabe xelebre bat” zen orduan, “jendartean eta kale
mailan bere tokia bilatzea kosta zitzaiona”. Liburuetara emana, literaturak baino arreta gehiago piztu zioten hizkuntzarekin lotutako aferek. Unibertsitate
garaian ez zuen askorik pentsatu behar
izan ikasketak aukeratzeko: laster zen
Euskal Filologian izena emanda, 80ko
hamarkadako Gasteizen, “punk mugida biziaren erdian”. “Ni ikasle zintzoa
nintzen, ordea”. Gramatikarekin eta sintaxiarekin liluratu zen hasieran, baina
Orotariko Euskal Hiztegiaren proiektuan amaitu zuen, “hala suertatu zelako”.
Abenduak 31, 2020

Kepa Matxain

DANI BLANCO

Geroztik bertan dihardu lanean. Han-hemen kolaboratzeaz gain liburu sorta bat
ere badu argitaratua, baina egundo ez
du hizkuntzari aditzeko ariketa Sed Quia
Sua-n bezain muturrera eraman. Azpeitiako Keizpe tatuaje estudioan zitatu gaitu: “Ez dago edozein tokitan skate bat
Xalbadorren irudiarekin!”. Ahobizarrak
zorroztuta azaldu da, ohi duenez.

Sekula halakorik ikusi gabea
nintzen. Zaharrei eta gazteei
desberdin aurkeztu diezu liburua.
Aurrenekoei esan diezu saiatu
zarela idazten “Quousque Tandem
euskaratik”; bigarrengoei,
berriz, liburu hau dela “arigune
dekolonialdu” bat.

Hala da. Hasierako asmoa zen: hau izango da nire Quousque Tandem; Oteiza harrietatik, ni hizkuntzatik. Gerora konturatu nintzen jendeak ez duela ezagutzen
Quousque Tandem. 50-60 urtetik beherakoek ez dute irakurri –Arte Ederretako batzuek kenduta–, eta zaharragoen
artean, hasi eta bukatu, oso gutxik. Orduan, zer zentzu zeukan esateak hau
dela nire Quousque Tandem euskaratik?
Jendeari horrek ez dio ezer esaten. Saltzaile bezala, pentsatu nuen: oraintxe
nola jende gaztea dabilen feminismo
dekolonialarekin, ez badute Oteizarena
ulertzen agian ulertuko dute hau dela
hizkuntzaren barnetikako dekolonialtze
bat, nik harrazoi deitzen dudan modernitateko arrazoi harro ar mendebalda-
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rraren kraka hori kendu, eta hizkuntzak
bere baitatik zer dioen entzuteko saiakera bat.

Arigune dekolonialdua. Gustura
geratuko zinen.
Pentsatu nuen hori aipatuko zidatela.
Zer esan behar dut? Gainera, hasten bazara euskal gogo jatorrizkoa gora eta
behera, jendeak esango du: “Hau zertan
ari da? Ze planetatan dago?”. Nik ere ez
dakit sinesten dudan eta…

Bai, euskal gogo jatorrizkoa
entzunda behintzat, ematen du hor
zabiltzala jatorrizko esentzia puru
baten bila.
Esentzialista ez, ultraesentzialista da
liburu hau. Nik asmatu dudan pelikula
hau agian kabituko zen duela 80 urteko
Euzko Gogoa-n edo, baina duela 50 urte
argitaratu izan balitz ere zaharkituta zegokeen. Hartu Quousque Tandem bera:
“Interpretación estética del alma vasca”
(“euskal arimaren interpretazio estetikoa”). Pentsa gaur non gelditzen den.
Orain jende progrea migratuei eta arrazializatuei begira dago.

Anarko-abertzaletzat aurkezten
duzu zeure burua. Eta une batean
diozu hizkuntzari entzuten saiatze
horixe dela anarko-abertzale
posiziotik aritzea. Zer lotura du
batak bestearekin?
Benjamin Lee Whorfek esaten zuen bezala, hitz guztiak dira penagarriak, eta
hitz definitzaileak are penagarriagoak.
Bizi guztia daramat esaten ez naizela
abertzalea, baina orain konturatu naiz
bat-batean inor ez dela abertzalea, denak direla edo feministak edo komunistak. Orduan, pixka bat kontra egiteagatik, abertzalea naizela diot. Niretzat
abertzalea da lurrarekiko eta hizkuntzarekiko atxikimendua daukana, bestelako azalpen arrarorik gabe –Iparraldeko
jendeari zor diot definizio hori–. Eta nik,
hor, denari bai. Bestalde, ez naiz anarkista purua, ez naiz Asel Luzarraga bat,
baina izaera anarkoa daukat; badakizu,
agintzen duena kuestionatu, zenbat eta
gutxiagorekin hobe, eta abar. Ze lotura duen horrek hizkuntzari entzutearekin? Hizkuntzak espiritu anarkoa du, ez
duelako inork asmatu. Herri ezjakinaren
asmakizuna da. Hizkuntzari aditzea da
botere ezari aditzea. Gero sortzen dira
botere akademikoa eta abarrak, eta gelditzen dira boterearen arrastoak hizkuntzan. Nahi duzuna. Baina, berez, hori da.

Beretikkeria aipatzen duzu. Guztiok
gabiltzala gure kondiziotik hizketan,
gugandik espero daitekeen horixe
esanez.
Nabarmena da. Denok gabiltza horrela.
Batek hitz egiten du, eta galdetzen duzu:
honek zer esango du ba?

Zuk ez al duzu gauza bera egiten
liburu honetan? Hizkuntzaren
aitzakian, ez al zabiltza zure
kondiziotik hizketan?
Hiztunak hitz egiten du beti, bai, baina hizkuntzak, alde batera, ematen ditu

patroi batzuk mundua hitzetaratzeko.
Edonola ere, zure salaketa bada tranpa
egiten dudala, ados, onartzen dut. Baina
aurkezpenean aipatzen dudan bezala,
jo dezagun aspertu naizela nire iritzia
botatzen eta ez dudala iritziz betetako
liburu bat idatzi nahi, baizik eta izaki
edo zeraki baten eledun-asmatzaile izan
nahi dudala.
Etimologiatzat hartzen ez den
etimologia bat aldarrikatzen duzu.
Zertaz ari zara?
Juan Martin Elexpuru eta horiek euskaAbenduak 31, 2020
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raren jatorriarekin bueltaka dabiltza,
baina hizkuntzaren jatorrira ez dago
iristerik. Hizkuntzalaritzan ez dago Big
Bangik. Orduan, zertan ari dira? Duela 1.500-2.000 urte gauzak nola ziren
esaten. Niri horrek ez dit ezer esaten;
aldaketa oraintxe gertatu daiteke. Zer
den beste etimologia hori? Adibidez, “samur”. Ni ez naiz hasten aztertzen zer den
“sa” eta zer den “mur”, baizik eta diot “samur”-ek esan nahi duela zenbait lekutan
“erraz”, eta beste zenbaitetan “bigun”.
Zein oinarri komunetatik ezpalkatu da
hori? Ikuspegi hori da niri interesatzen
zaidana: sinkronikoki, denboratik kanpora, lotura horiek sentitzea.
Kontrajartzen dituzu euskal gogo
zaharra –gaiaren mundua– eta
gogo garaikidea –gauzen mundua–.
Liburuko funtsezko bereizketetako
bat da.
Bai. Hizkuntzari entzute horretan, berreraikitzen dut euskal gogoan mundua
zegoela gaiz osatua. Gai zer den? Gaiak
potentzialtasun batean hartzen ditu
mundua osatzen duten item-ak, errealtasunean baino gehiago. Kontrara, gauzak
item horiek hartzen ditu eginagoak, bukatuagoak, denfinituagoak. Hori lotzen
dut fisikarekin: XX. mendeko fisikan,
gehienbat mekanika kuantikoan, nola
objektuak aldatzen diren izaki errealetatik izaki potentzialetara. Eta hor sortzen
dut nire pelikula. Kabezerako fisikari bat
daukat, Iñigo Urizar Lanz, eta urteak daramatzat harekin astero gelditzen. Ez da
ados egongo esaten ditudan guztiekin,
baina tira.
Bigarren funtsezko bereizketa:
diozunez, guztia igaro da "dena eta ez
dena" izatetik "dena" soilik izatera.
“Direnak eta ez direnak” ez da sartzen
nire belarrien fonotekan. “Hori dela eta
ez dela” ere ez –nahiz eta hori kausaltasunaren esparrukoa den–. Eta nire
belarrietan sartzen ez bada, tradizioan
ere nekez. Orduan, hizkuntzara ekarrita,
esaten dut “dentasun denfinitu” batetik
kanpora beti dagoela zerbait. Auzia horrela da, eta ez da, izan mediku-diagnostiko bat, izan bizitzaren jatorria. Beti da
zerbait, eta ez. Eta hor nire burua harrapatu dut, zeren “hizkuntzak esaten du”
diodanean ere, hizkuntzak esaten du, eta
ez. Dena da horrela.
Euskara extinct aroan sartu al da?
Jose Ignacio Hualdek idatzi zuen hori,
eta eztabaida bizia ere izan zen 31 esAbenduak 31, 2020

kutik blogean. Gogorra egiten zitzaidan
entzutea, baina artikulua irakurriz pentsatzen nuen: “Hori hala da”. Geroztik
extinct erabiltzen dut, beraz, bihotzeko
minez. Zer den extinct? Galera bat hizkuntzaren bizitasunean, autonomian,
gauza berriak sortzeko gaitasunean. Nik
hala bizi dut. Idaztean konturatzen naiz:
“Hau jada ezin da horrela jarri, ez da
ulertzen”. Hizkuntza menoxtu guztiei ari
zaie gauza bera gertatzen. Aldaketa demografikoak, gure pantaila-bizimoduak,
horretara garamatza: hiztun gazte bati
begi-belarrietatik sartzen zaion ia dena
da erdara –gaztelania, frantsesa eta ingelesa–. Lehen biziberritzea zaila bazen,
orain ezinezkoa da, zeren jasa horri ezin
zaio kontra egin.
Ez al da oso mezu ezkorra?
Katalanak ere gauza bera ari dira esaten,
han erabilera hamar puntu jaitsi da hamabost urtean. Aipatzen dut 21 urteko
Juliana Canet instagramerra. Hark dio:
“Umerik ekartzen badut, ziur asko ez du
katalanez hitz egingo. Gu gara azkenak”.
Gu ere jada ez gara gai hizkuntza bizi bat
transmititzeko. Konturatzen naiz jende
askok ez duela hau horrela bizi, baina,
betikoa, nondik bizi duzun da kontua:
zuretzat euskara baldin bada liburuetako zerbait, eta kalea edota mundua
erdaraz bizi badituzu, ez zara ohartzen.
Baina ni hemengoa naiz.

'Bectso' mundua
adostasun antzuaren
performancea da,
garaian garaiko ideia
potoloen bueltan
mugitzen dena
Ideia potoloak –IdPot-ak– ezin omen
dituzu besarkatu. Zein dira ideia
horiek?
-ismo atzizkia daukan edozer –astigmatismo eta horiekin duda egiten dut–.
Hain da hori horrela, ismo-etan eroso
sentitzen direnak ere askotan pluralizatu egiten baitituzte –feminismoak–.
IdPot bat da zerbait dena esplikatzen
duena: komunismoa, marxismoa, kristautasuna, Big Bang teoria… Ni horietan

ito egiten naiz. Ezin nuen eusko gudarien, HBren eta ETAren garaian, eta ezin
dut oraingo revival komunistan.
Galdera garaikidea da: orduan,
nondik hitz egiten duzu?
Tattoo denda bateko sofatik.

Hizkuntzatik ari zarela esatean,
liburu hau “deskokatua” datorrela
aipatzean, ez al zara zeharka horri
erantzuten ari?
Bai, hizkuntzatik ari naiz, baina erdi olgetan-benetan. Tranpatan ari al naiz?
Baliteke. Edonola ere, nik uste adin batean kokatzen zarela IdPot-etan, eta
ematen du bat-batean zerbait gehiago
bezala zarela. Nik hizkuntzalari chomskyarra izan nahi nuen. Oteizak esango
lukeen bezala, eskema merke batzuei
heltzea da cromlech falta, denkeria-denfinitu oro esplikatzaile motz bati heltzea.
Gauzak ez dira inoiz horrela.
Non dago “hitz-polizia feminista”?
Uste dut hitz-polizia feminista badagoela, baina beti egon dela. “Ez dakit zer hitz
erabili duzu”, “gizon esan duzu baina
zis-gizonak bakarrik zenituen buruan”.
Hizkuntza ez dira hitzak; hizkuntza da
esana, zer ari zaren esaten, egoera bakoitzean zer helarazi nahi duzun. Judizializatzen badira hitz guztiak, ezin dut
hitz egiten segi. Nik uste despolizialdu
eta desjudizializatu behar direla hitz solte bakanak. Esanari egin kasu, faborez.

Ez da izango, besterik gabe, ideia
batzuk lehen baino konfrontatuago
daudela?
Baina hitzez ari naiz. Eta bai, noski, hitz
egokiak hautatzeak garrantzia du, baina askotan iruditzen zait komunikazioa
zailtzen duen judizializazioa dagoela. Ez
da feminismoarekin bakarrik gertatzen.
Ezker Abertzalearen mundu hartan ere
kontuz zer esaten zen, edo garai batean
erlijio kontuekin…

Beste tiro bat: hemengo gutarkeria
espainolkeria ahobero bat dela
diozu.
Hala sentitu izan dut beti. “Gora gu ta
gutarrak!”-ek nazka infinitua eman izan
dit beti. Espainola dela diot, hori Iparraldean ez dagoelako. Han “biba zu!”
edota “biba zuek!” oihukatu izan da. Ez
dut ikerketarik egin, baina bistakoa da
aldea. ETArekin eta Iparretarrak-ekin
antzera pasatzen zait. Ni anti-ETA izan
naiz beti, eta horretan asko lagundu zi-
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Ez dago harrituko gaituen bertsolari
garaikiderik, bota duzu.
Bakar bat ere ez?
Iker Zubeldia kenduta. Eta tira, gehiago
ere badaude. Baina, oro har, sentsazioa
daukat bertsolaritza garaikidea dela
prentsan edo liburuetan irakurtzen dugun hizkuntza, neurtuta eta etenekin.
Ez naute harritzen, denak datoz antzeko
mundu batetik, badakit gutxi gorabehera zer esango duten: orain etorkinak,
orain transfeminismoa… Argia-k erakusten duena, gutxi gorabehera. Ahobatezkotasun txalo-jotzaile hori ezin dut
jasan. Baina ez dauka erremediorik, eta
ni bertsolaria izango banintz halakoxea
izango nintzateke.

Nik uste despolizialdu
eta desjudizializatu
behar direla hitz solte
bakanak. Esanari
egin kasu, faborez
daten Iparraldekoek, beren burua abertzaletzat zeukatenek. Allande Socarrosek-eta, adibidez, oso lasai esaten zuten
hori, eta nik ere bai. Borroka armatu
erabat desberdinak ziren ETArena eta
Iparretarrak-ena. Ez zeukaten zerikusirik. Iparretarrak-ena ederra iruditzen
zitzaidan. Ez zen sekula izan hildakoak
fakturatzen zituen enpresa bat. Atentatuak egiten ziren asmo zehatzei lotuta,
orain naturako ez dakit zer, orain etxe
hau izorratuko dugu… Hildako batzuk
izan ziren tiroketetan, baina hori ez zen
helburua. Zerikusirik ez ETArekin. Komando Autonomoak ere halako zerbait
ziren hasieran; gero hasi ziren ETArekin
lehiatzen.
Aipatzen duzunez, bertsolari
garaikidea gurea ez, baina gutarra
da. Zergatik?
Oteizak badu esaldi bat: zertarako balio digu adostasun antzu batera garamatzan adiskidetasun bigun batek?
Eta bectso mundua da adostasun antzu
horren performancea, garaian garaiko
IdPot edo erdi-IdPot-en bueltan mugitzen dena. Lehen, eskubiko bertsolariek, Xabier Euzkitzek eta, ez zuten

lortu adostasun hori puskatzea –horrek ez du esan nahi Euzkitzeren alde
nengoenik; adostasuna puskatzen zuen
neurrian iruditzen zitzaidan interesgarria–. Andoni Egaña da beste bat; ez
dut ulertzen nola lortu duen beti hor
segitzea. Ni zain nago ea Xabier Silveira
itzultzen den behingoz, eta esaten duen
mundua zapala dela, eta birusik ez dagoela. Edo nahi dut, adibidez, Aitor Bizkarrak edo Maddi Sarasuak, izorratzea.
Baina ez izorratzea izorratzeagatik,
baizik eta ikustea ea gai diren beren
ildo sozialistatik adostasun antzu hori
puskatzeko, deserosotasun pixka bat
sortuz.
Txapelketatik kanpoko zenbat
bertso saiotara joan zara?
Hor harrapatu nauzu. Baina ezin dut
euskal meza horrekin. Badakizu han
inork ez duela ezer arriskutsurik esango, inork ez duela puskatuko. Gainera,
txapelketarekin aski dut. Eta nekezen
jasaten dudana dira bertso-zientzia bezalakoak: Etxenike eta konpainia hizketan, eta bertsolariak ondotik, bufoiak
bezala, jakintsu gorenaren aurrean. Ez
dago aguantatzerik.

Zeure buruaz diozu kontraerraneko
putzak botatzen bakarrik dakizula.
Zergatik erosi behar luke inork
ezertan sinesten ez duen norbaiten
liburua?
Zerbait mugituko zaiolako barruan,
zerbait adituko duelako, ez dakiena
ez nondik abiatzen den ez nora ailegatuko den. Nik ez dakidan hori dena
dakienak badaki nondik abiatuko den
eta nora ailegatuko den, eta horrek ez
dauka graziarik. Liburu hau gauzatu
gabeko gaitasun horretan dago, denera eta ez denera zabaldua, eta IdPot
batean etsi ezinda. Orain, nago Oteiza ondoegi imitatu dudala, eta liburua
trinkoegia gelditu zaidala: hainbeste
afera filosofiko, hitz joko, poetizazio…
ez nuen hain ondo imitatu behar. Alde
batetik, neure buruari loreak botatzea
da, baina kaka botatzea ere bai. Pentsatu izan dut liburuaren edizio arina
ateratzea, 80 orrialdekoa, oinarrizko
eskema azalduz. Baina niri ez zait eskema interesatzen. Egin behar dena:
aldapatsua dela mentalizatu, eta liburua surfeatu, edo toreatu, edo hor ibili
bueltaka.
Abenduak 31, 2020
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LIBURUA

Ertzetik ertzera, ibaia
www.amorebieta.com

Ibaiertzeko
ipuina
oihane amantegi
elkar, 2020
ainhoa aldazabal gallastegui

U

rtea amaitzeko eta liburua
hasteko liburuaren azken orrira joateko gonbidapena egin
nahi nizueke. Irakurtzen hasi
aurretik girotu ezazue abesti horiekin
egongela. Ezagutzen badituzue jakingo
duzue giro lasai eta berezia sortzeko
parada emango digutela. Neguko solstizioaren giro introspektibo eta magikoa jaso dut abestiotan. Prestatu txokolate beroa edo ardo kopatxo bat. Eta
gozatu.
Oihane Amantegiren lehen liburu honek hasiera harrigarria eta inpaktuzkoa du oso. Askotan entzun diot Josune
Muñozi anekdota on baten aukeraketa
idazle on baten marka dela eta anekdota horrek sortzen duen inpaktua ondo
ebaztea eta eskatzen duen tentsioa mantentzea ez dela batere erraza. Bada, lortzen du Amantegik anekdotaren pisuaAbenduak 31, 2020

ri eutsi eta liburuan zehar maila altua
mantentzea.
Hilda jaio den ahizpa bikia eta bizirik
jaio dena aurkeztuko zaizkigu oso hasieratik. Hortik aurrera bizitza eta heriotzaren minez, mugez eta kontrakotasunez arituko da. Mendebaldeko kulturan
hain ohikoa den banaketa lausotuko du
eta gerturatuko ditu bizitza eta heriotza.
Pertsonaia nagusiaren amets, irudimen
eta barne bizitzaren bitartez gertatuko
da hau. Mundu magiko eta aberatsari
egingo dio leku. Ipuinaren eta eleberriaren artean jolasten arituko da, genero
literarioen mugak ere kolokan jarriz.
Ibaia da ipuinaren hitzak eramango
dituen korrontea: Ochlockonee ibaia,
ibaiertza, ibaiak gainezka egitea, ibai
izoztuak, errekak... espazio fisiko gisa
beti mugimenduan dagoen leku bat da
ibaia. Edertasunaren gotorleku ere bada.

Bizitza ugaria ere jasotzen du. Beste alde
batetik, izaki magikoen ezkutalekua da.
Misteriotsu. Arriskutsu. Urak, emozioen
munduak alegia, bi munduren arteko
elkarrizketa sortzeko metafora gisa funtzionatzen du.
Liburua ez da ehun orrialdetara iristen eta begirada batean konturatuko
gara atal bakoitza kapitulu oso motzek
osatzen dutela. Moztasun hori kontatuko zaigunaren sakontasunarekin dago
kontrastean eta efektu pizgarria sortuko
du irakurlearengan. Anekdota bikainaren, erritmo biziaren, gai ausartaren eta
metafora ezinhobearen bidez, eleberri
borobila eta orekatua sortu da Oihane
Amantegiren lumatik. Eskerrik asko,
Oihane, ibai berriekin literaturaren itsasoa hornitzearren. 2021ari osasuna eta
letren garraiolari apartak eskatuko dizkiot. Amesten jarraitzeko.
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MUSIKA

Adorea eta grina sentitu

ezer sentitzeko

klik klak

dena

autoekoizpena, 2020

joxi Ubeda Goikoetxea

H

ori da sasoia! Bizitasuna eta adorea. Taldearen izenak berak dioen
bezala, dena ematen dute kanta
bakoitza jotzean. Gogotsu aritzen dira,
gozatu egiten dute, eta energia eta grina
handia transmititzen dute.
Ondarroako hiru gazte dira Dena taldeko kideak –Beñat Eizagirre (ahotsa
eta gitarra), Xabat Ituarte (bateria eta
ahotsa) eta Unai Aretxabaleta (baxua eta
ahotsa)– eta haien lehen diskoa hasieratik amaierara arte segidan entzuteko
modukoa da, zinez. Kantak ederrak dira
eta ekoizpena ere bai, soinu indartsua,
potoloa eta ozena gauzatu baitute, oso
ona.
Rock, stoner rock, hardcore,
post-hardcore, trap eta elektronika
ukituak dituzten kantak entzun daitezke. Taldekideek jakin-min handia

dutela nabari da, eta haiek aitortu dutenez, talde berriak bilatzea eta ezagutzea atsegin dute, sorpresak aurkitzea,
gustuko dituzten musika estilo eta joeretako taldeen artean.
Gehienbat erritmo azkarrak eta astunak jotzen dituzte, mozketekin eta
geldiuneekin, baina lasaiagoak eta leunagoak diren pasarte batzuk ere entzun daitezke. Hori dena ederki uztartu
dute. Doinuak gordinak dira, gogorrak
eta basatiak gehienak, baina melodia
politak ere egiten dituzte, gitarraren
marrazkiekin ongi lagunduta.
Kanta guztiek euren artean zerikusia dute, lotura bat. Ezer ez sentitzea
da gai nagusia, bakardadea, apatia eta
ezjakintasuna, eta kritika gaur egungo gizarteari eta autokritika ere egiten
dute. Zenbait kantarekin bideoklipak

egin dituzte, doinuak eta mezuak, entzuteaz gain, ikusi ahal izateko, estetika
jakin bat helarazteko.
Taldea 2017an sortu zen eta hiru urteotako lanaren emaitza da haien lehen
diskoa, ederra. Internet bidez lortu
dute proiektua finantzatzeko dirua biltzea, crowdfunding-a eginez, eta helburua lortu dute: estudio batean sartu,
esperientzia bizi eta lan on bat egin,
grinaz, betiere. Mutrikuko AME estudioan jardun dute, Axular Arizmendirekin, eta grabazio saioetan bi lagun aritu
dira kolaboratzaile moduan, ahotsarekin: Ruben Barnedo eta Paule Bilbao.
Orain, diskoarekin, ahalik eta jendaurreko emanaldi gehien egin nahi
dituzte. Haien saioak ikusteko, entzuteko eta sentitzeko modukoak izango
dira.
Abenduak 31, 2020
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Zerbait gertatzeko
derrigorrezko desbideratzea
Marta Sendiu Zulaika

I

ARTIUM

zenbururik gabeko margolan koloretsuak, forma asimetrikoetako mihise
tindatuak, dekorazio aldizkarietako
argazkiekin egindako collage-ak, hainbat pantailatan erreproduzitzen diren
bideoak, egur xaflak, gorputz grabaketak,
koloretako pelutxe hartz handia… Artelan hauek dira Donostiako Tabakalerak
eta Gasteizko Artiumek antolatutako JAI
(Praktika Artistikoetako Institutua) ikasketa-programako emaitza artistikoak.
2020ko uztailean eta abuztuan garatutako programa honetan hamar bat artistak hartu dute parte eta haiekin batera
hainbat disziplinatako profesionalak izan
dituzte bidelagun eta erreferente.
Artium museoko lan proposamenak
hamar kideren lanak barnebiltzen ditu.
Akane Saraiva Rando (Galdames, 1997),
Antonio Menchen (Espainia, 1983), Cécile Brousse (Frantzia, 1985), Ibon Landa Amutxategi (Gasteiz, 1994), Izaro
Abenduak 31, 2020

Ieregi (Algorta, 1987), Charlotte Nordgren Sewell (Suedia, 1993), Diego Diez
(Katalunia, 1994), Rocio Agudo Martinez (Espainia, 1996), Mikel Escobell Castro (Arrasate, 1991) eta Jara Narvalaz
(Iruñea, 1995) dira erakusketaren sortzaile artistikoak. Mundu garaikideari
ikuspegi kritikoz begiratzeko gaitasuna
ageri da Artiumeko laugarren gelako esposizioan. Gaur egungo errealitatearen
eta adierazteko beren lengoaiaren arteko
komunikazioa garatu dute ikasketa prozesu honetan.
Sortzaileen aretoan ikusgai dagoen
erakusketa honetara sartu bezain laster, askotariko diziplinek ematen dute
atentzioa. Hainbat modu eta formatutan
daude sakabanatuta artelanak, batzuk
lurrean, beste batzuk hormetan edo sabaian zintzilik… Aretoko sarreraren ondoan pantaila txiki bat ikus daiteke, han
neska bat ageri da koloretako hartz pan-

pin erraldoiekin bakarrizketan. Segidan
sabaitik eskegita dagoen oihal tindatu
bat eta haren ondoan aldizkarien ebakinekin osatutako collage bat dago. Koloretako koadro bat eta bata bestearen
gainean jarritako zurezko xafla batzuk
ere ageri dira. Lurrean jarritako hiru
pantailen artean bideo ilun bat ikus daiteke eta segidan beltzez margotutako
elikagai batzuen ontziak lurrean aurki
ditzakegu.
Askotariko objektuen arteko uztarketa lana egin dute hamar artista gazte
hauek eta munduaz haien interpretazioa adierazi nahi digute lengoaia pertsonaletik. Teknika ezberdinen bidez
proposamen berriak dakarzkigute. Donostiako Tabakalerako ikasketa prozesu
kolektibotik Gasteizko Artium museora
ekarritako erakusketa honetan arte garaikidearen inguruko hausnarketak plazaratu nahi dizkigute.
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Ezker-eskuin:

Goitik Behera:

1. Olibaren zuku. / Zabaldu hitzaren erdian. 2. Joera edo erraztazuna adierazten duen atzizkia.
/ Lokatza, lupetza. 3. Edoskiarazi. 4. Ergelak, inozoak. 5. Hamabi zenbaki erromatarrez. / Modu
atzizkia. 6. Musu. / Gitarra jotzeko pieza. 7. Ohe estalkia, tapakia. 8. Almirante.
9. Dago. / Espiritua. 10. Ukatu aditzaren infinitiboa. / Bailara, haran. 11. Ainguraren muturra.
12. Gai, material. 13. Karrika. 14. Ote-mota gogor. 15. Nafarroako mendia.

Esaera zaharra

Anagramak

Koka ezazu puzzlearen pieza bakoitza
bere tokian eta esaera zahar bat
agertuko zaizu.

Hitz bakoitzak aurrekoak dituen
hizki berak ditu, bat izan ezik, baina
bestelako hurrenkeran.
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Ikasketak egin

Zumitzezko ontzi
Garai egoki

Sorbalda, bizkarra
Irrika, grina

Oilasko zikiratu
Ipurdiak

Landa, at

Ez garden
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Esker-eskuin: 1. Oketa, Badu, 2. Lore,
Pumak, 3. Iratxori, 4. Deitura, 5. Boli,
Saripekoa, 6. Base, Zilibokatu, 7. Askaria,
Matalaz, 8. Laikoa, Garaiera. Goitik
behera: 1. Olio, Bal, 2. Kor, Basa, 3.
Eradoski, 4. Teteleak, 5. XII, Ro, 6. Pot, Zia, 7.
Burusia, 8. Amiral, 9. Da, Arima, 10. Uka, Ibar,
11. Pota, 12. Ekai, 13. Kale, 14. Otar, 15. Auza.

Aurpegia, begitartea
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“Urtarrileko siketie,
urte guztiko gosie.”

1. Arabako mendia, Gorbeia mendizerran (argazkian). / Badauka. 2. Lili. / Ugaztun basatiak.
3. Txori mota, buztanzuri. 4. Abizena. 5. Elefantearen letaginen osagai. / Soldatapekoa.
6. Beisbol jokalari. / Iruzur egin, engainatu. 7. Arratsaldeko otordua. / Lumatxa, lastaira.
8. Legoa. / Altuera.
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PAUSU
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IKASI
SASKI
SASOI
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OPAKU
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EGILEA i Ana Zambrano
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Miriam Arregi
Iruñeko auzoe tako
prebentzio zerbitzua,
arriskuan

“Administrazioak baliabide
asko dauzka, baina ez du
auzoek dutena, jendea
babesteko hurbiltasuna”
Azken bi hamarkadetan, Iruñeko zortzi auzotan, elkarteek
eskaini dituzte haur eta nerabeentzako Prebentzio Ekintza
Komunitarioko Zerbitzuak (PEKZ), udalarekin sinatutako
kontratu baten bitartez. Orain, eredu komunitario hori
bertan behera utzi du Navarra Sumaren udal gobernuak
–PSNren babesarekin–, trukean Coworkids izeneko programa
martxan jartzeko, udalak zuzenean kudeatua. Horren harira,
dimisioa aurkeztu berri du Miriam Arregik, orain gutxi arte
Iruñeko Udalaren haur programaren arduraduna zenak.
ander Perez

Profesionala auzoaren
zerbitzura
“Alde Zaharrekoa naiz, eta gizarte langilea.
Baikorra, aktiboa, eta inplikatua. 1998an
hasi nintzen Aldezar Elkartean, eta hemengo PEKZ-an egon nintzen lanean.
Gero udalean aritu nintzen, haur eta nerabeentzako zerbitzu batean, hainbat urtez. Bitartean, beti jarraitu dut boluntario
gisa, auzoan inplikatua. Gauza asko ikasi
ditut Aldezarren eskutik, maila pertsonal
zein profesionalean, eta oraindik, auzoak
egunero irakasten dizkit hamaika gauza.
Udalean, pandemia hasi baino hilabete
lehenago eskaini zidaten arduradun postua, eta hartu nuen. Asko ikasi dut, eta
oso inplikazio ona topatu dut lankideen
aldetik. Baina ni gizarte langilea naiz, eta
auzokidea, eta haurrei begira nago. Beti
ditut jarrita haurrentzako betaurrekoak”.
Abenduak 31, 2020

Joseba Zabalza

Zein izan da dimisiorako
arrazoia?
Eredu batean sinesten dudalako hartu dut erabakia, ikuspegi teknikotik,
baina baita maila pertsonalean ere,
eredu bat nahi dudalako nire auzoarentzat eta gizartearentzat. Hasieratik esan nien ezin nuela Coworkids
proiektuarekin lan egin, ez nuelako
sinesten. Argi dago zer hobetu badagoela, bai administrazioan, baita
auzo mugimenduen eremuan ere.
Baina hor dago altxorra: mugimenduak bere boterea gehitzen dio
administrazioari, bien artean, bakoitzak bere modura, haurrak eta
nerabeak hobe babesteko. Administrazioak baliabide tekniko eta profesional asko dauzka, baina ez du
auzoek dutena, bizitzeko modu hori,
jendea babesteko hurbiltasuna.
Uste duzu udal gobernuaren
erabakia politikoa izan dela?
Uste dut ez; esan didate, argi eta
garbi. Are gehiago, ez dituzte teknikarion iritziak kontuan hartu. Botere kontua da: haurrentzako zerbitzu prebentiboek eragin handia
dute haur zein familien bizimoduan.

Haiek baloreak eta tresnak kontrolatu nahi dituzte, eta zerbitzua elkarteen bitartez emanda, ezin dute hori
kontrolatu.
Hain justu, aurrerantzean udalak
berak eskainiko du zerbitzua.
Munizipalizazioa, berez, ez da
gauza txarra...
Ni funtzionarioa naiz, eta jakina sinesten dudala arlo publikoan. Baina
administrazioak mugak ditu, eta horretarako, justu hemen, Europako
herri askotan bilatzen dutena dugu.
Baina ez da batzuen gustukoa. Zabalgunean, edo Iturraman, halako
proiektuak bultzatu beharko lituzkete, eta hor inbertitu, elkarteak
indartu eta haurrek txikitatik parte
hartzeko, eta horrela, lortuko litzateke zerbitzu prebentibo bat. Baina
ez dezatela dagoena kendu.
Hogei urte baino gehiago
eman ditu martxan eredu
komunitarioak. Nola hasi zen?
Garai horretan, auzoak beren jarduerak egiten zebiltzan, haur, gazte
eta familiekin. Aldi berean, udalak
agindu bat bete behar zuen. Horre-
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"Udal zerbitzuetan teknikariok egiten dugu lan, baina ez gara haurren auzokideak, ezta lagunak ere, eta beraz, mugak ditugu lanerako.
Gauza batzuetarako oso egokia da distantzia hori. Baina eguneroko gauzak komunitatetik landu behar dira".

gatik, zeregin hori auzo kolektiboek bete
zezatela onartu zuten, eta kontratua egin
zuten elkarteekin. Beti aritu gara borrokan, eta ez da batere erraza izan. Auzoei
dagokionez, ordea, geroz eta botere sakonagoa du mugimenduak. Proiektu finkoak dira, teknikari eta boluntario pila
dauzkatenak.

Elkarte hauen lana ez omen da
aisialdira mugatzen.
Jarduerak gauza sakonagoak lantzeko
tresna dira. Dantza taldean, printzipioz,
dantzak ikasten dira, baina ikasten da
nola moldatu talde batean ere, nola
babestu kideen artean, harremanetan
jartzen dira oso egoera ezberdinetako
haurrak, eta abar. Hori dena gizarte zerbitzuekin, ikastetxeekin eta osasun zentroekin koordinatzen da.
Zer da orain arriskuan dagoena?
Orain artekoa sistema osagarria izan da:
administrazioak egiten ditu gauza batzuk, eta PEKZ-ek beste batzuk. Orain,
dena egongo da administraziotik zintzilik, eta aldatzen joango da, hor dagoenaren arabera. Egitura, beraz, ez da egonkorra izango. Alde batetik, eredu oso

bat –eta teknikari batzuk– kale gorrian
uzteko arriskua dago, eta bestalde, auzo
mailan, gure haurrak babesteko baliabide bat galtzen ari gara, batez ere egoera
zaurgarrienean daudenak.

Zergatik da garrantzitsua auzoaren
gertutasuna?
Udal zerbitzuetan teknikariok egiten
dugu lan, baina ez gara haurren auzokideak, ezta lagunak ere, eta beraz, mugak
ditugu lanerako. Gauza batzuetarako oso
egokia da distantzia hori. Baina eguneroko gauzak komunitatetik landu behar
dira; adibidez, haur bat nola integratu,
edo gure artean nola babestu. Ezin da
teknikari bat etorri hau horrela edo bestela egin behar dela esatera. Guk nahi
dugu gure haurrak kritikoak, eraikitzaileak eta parte hartzaileak izatea, eta horretarako, txikitatik erabaki behar dute
zer egin.
Hori ezin du egin Coworkids
programak?
Hemen beti hartu ditugu kontuan haur
eta nerabeen iritziak. Zergatik? Jende
asko gaudelako. Coworkidsekin hamalau
teknikari izanen dira Iruñea osorako, eta

aldiz orain 32 dira. Gauza bat da jarduera bat kontsumitzea, dantza taldera joan
eta dantzan ikastea. Hori da Civivox bat,
edo akademia bat. Baina guk nahi dugu
haurrek hasieratik erabaki dezatela zer
eta nola egin, eta jardueren bitartez, ikasi ditzatela baloreak eta giza gaitasunak.
Hori zaila da. Hemen zenbat boluntario gara? Ehun? Zenbat teknikari? Asko
kostatzen zaigu guri ere, eta asko gara
proiektuan sinesten dugunak, auzokideak, haurrak hurbil sentitu eta maite
ditugunak. Bada, pentsa...
Abenduaren 31n etengo dituzte
auzo elkarteekin indarrean zeuden
kontratuak. Zer pasako da elkarte
horiekin?
Ez bakarrik elkarteekin. Zer gertatuko
da auzoekin? Hau oso baliabide inportantea da auzoentzat; auzo eskolak dira,
bizitzeko modu bat. Auzoen artean nola
antolatu pentsatzen ari gara, gauza batzuk mantendu ahal izateko: lokalak,
teknikariak... Aurrera eginen dugu, ziur.
Gure auzoak, Alde Zaharrak, asko maite
ditu bere haurrak, eta trebea izango da
hau dena berrantolatzeko. Baina asko
galduko dugu.
Abenduak 31, 2020
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Naziometroaren arabera, herritarren gehiengoa
euskal estatu independentearen alde legoke
funtzionario-soldata unibertsala ezarriko balu

SAREAN ARrANTZATUA

Bi dinosauro
izarpean

@ivanledesma

PCR proba Ondarroan
Gehiengo zabalak euskal estatu independente baten aldeko botoa emango luke bigarren Naziometroaren arabera. Lehenbizikoak emandako emaitza positiboak
ikusirik, "inkesta zehatzagoa" egin dute
urtea bukatu baino lehen. Oraingo honetan, herritarrei galdetu zaie ea baiezko
botoa emango luketen adostutako erreferendum baten bidez egingo balitz eta
balizko euskal estatu independenteak
hilean 2.500 euroko soldata unibertsala

bermatuko balu, gehi Euskal Herria covid gabeko munduko lehen estatua izatea lortuko balitz. Herritarren %65ek
adierazi du baldintza horietan baietz,
indepe zateko prest dagoela. "Sumatu
dugu aldeko joera handiagoa izango litzatekeela euskal estatuak bermatuko
balu Realak eta Athletic-ek Championsa
irabaztea. Hori jasoko duen galdetegi berri bat prestatzen ari gara", azaldu dute
Naziometroaren arduradunek.

Irudia: plaiko morru

Urte berriko kanpaikadak
eguerdiko 12:00etan ospatuko ditugu
berantegitarrok

Beranduegiko hiru kide Gabonzaharrean,
arratsaldeko 15:00etan
Abenduak 31, 2020

Plana egina dugu jada: goizeko 6:00etatik 9:00etara kirol apur bat egingo dugu,
9:00etan poteotxoa, 10:00etan sekulako otordua, eta eguerdiko 12:00etan
kanpaikadak ospatuko ditugu. Mahatsik ez. Txanpainari hamabi zurrutada
luze eta beste hainbeste kaka dosi are
luzeagoak, eta listo, berriro kalera Etxetik atera aurretik, dena den, ohitura
onak ez galtzeko, herritik herriarentzat
sortutako eskola pribatuan lan egiten

duen koinatari hots egingo diogu, sesio
bila, besterik gabe. Gero, jada kalean,
gudarako gertu, urte osoan kasurik
egin ez diogun jendeari “urte berri on”
esango diogu, txapel eta antifaz koloretsuak jantzi, Zetak-en kantekin lehertu arte dantza egin, eta arratsaldeko
18:00etan, tabernetako argiak piztean,
koronabirusaz teoria magufoak kontatuko dizkiegu entzun nahi ez gaituzten
guztiei.
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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

Abenduak 31, 2020

Ilargia eta landareak
Agenda 2021

Jakoba Errekondo
Antton Olariaga

Norberaren egunerokoa
ilargiarekin eta
lurrarekin uztartzeko
erraminta da agenda hau.
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Etxeko landareak
Jakoba Errekondo

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

25 €
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Ilargiaren
egutegia 2021

Jakoba Errekondok garaiko
uztak eta baratzea, fruitu arbolak
eta basoko lanak. Pello Zabalak
aukeratutako esaerak. Maria Thunen
egutegi biodinamikoarekin osatua.

943 37 15 45
argia.eus/azoka

