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Egunerokoan bizitzari erreparatzeko dabiltzagun 
parametroak, normalean, ez dira oso erabilgarriak 
Israel ulertzeko. Anomalia da bere horretan, sortzez, 
normaltasunez mozorrotzen badigute ere. Europako 
kirol txapelketak jokatzen dituen Asiako herrialde 
ultraeskuindar hau egunotan txalotu dute batzuek 
munduan herritar gehien txertatzen ari den herrialdea 
izateagatik. Jainkoak lur hori juduei bakarrik eman 
zien, eta orain txertoa. Israelgo Osasun ministro Yuli 
Edelsteinek BBCri azaldu dio zergatik Israelgo herritarrek 
duten txertaketan lehentasuna, eta ez palestinarrek: 
“Zeinek ordaintzen ditu zergak? Gure herritarrek, ezta?”. 
Baina haien asmo ona adierazteko, 5.000 txerto gorde 
dituzte (bost milioi) palestinarrentzat. Eta txiste txarra 
borobiltzeko, konfinamendua, debekuak eta txertaketa 
masiboa oinarri duen gobernu planarekiko oldarkorrenak 
zein izango eta juduetan juduen eta ordotoxoetan 
ultrenak. Irudian: milaka emakume etxean gordeta, 
milaka gizon ultraortodoxo kalera atera dira asteburuan 
osasun-neurriei muzin eginez Palestinako hiriburu 
okupatuan. Populazioaren %13 izan arren, COVID-19ak 
Israelen kutsatuen %40 dira ultraortodoxoak.

  aBir sUltaN       axier lopeZ

Jainkoaren graziaz
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  ZiGor olaBarria oleaGa

Gasteizen, Herrandarren kaleko 15. zenbakiko etxebizitza hutsak 2020ko uztai-
lean okupatu zituzten 30 lagunek. Gaur egun hamabost bizi ziren eta poliziak 
etxetik kaleratu ditu. Operazioan, hogeitik gora pertsona identifikatu dituzte 

eraikin barnean, bizilagunak edo babesa ematera bertaratutakoak. Liskarrak izan 
dira eta hiru gazte atxilotu dituzte ertzainek kanpoaldean; etxetik kaleratu dituzten 
migratzaileetako bi, berriz, Atzerritartasun Bulegora eraman dituzte udaltzainek. 

Dozenaka poliziek hartu dute parte kaleratzean. Udaltzaingoak kalea itxi eta do-
zenaka lagun portalaren aurrean eseri dira harresia eginez; ertzainek banan-banan 
atera dituzte. Goiz osoan tarteka tentsio uneak eta istiluak izan dira Udaltzaingo 
eta Ertzaintzaren eta kanpoan elkartu den jendearen artean. Une horietako batean, 
etxegabetzea ia amaituta zegoela, istiluak piztu dira berriz ere eta Poliziak hiru 
gazte atxilotu ditu. Eskuburdinak jarrita autoan sartu eta polizia etxera eraman 
ditu Ertzaintzak.

Behin kaleratzea bukatuta, deia egin diete herritarrei Larrialdietako Zerbitzu 
Sozialetara jotzeko, kalean utzi dituzten familientzat alternatiba eskatzeko.

BOST fAMILIA “INONGO ALTERNATIBARIK GABE”
Bost familia bizi ziren Herrandarren kaleko etxebizitza okupatuetan, hamabost 
pertsona, zaurgarritasun egoeran eta haurrak tartean. Gasteizko Etxebizitza Sin-
dikatuak azaldu du etxegabetze agindua jasotzerakoan zerbitzu sozialekin, jabeen 
abokatuekin zein udaleko “zenbait alderdirekin” jarri zirela harremanetan, fa-
milientzako irtenbide bat aurkitu nahian. Momentuz ez dute horrelakorik lortu. 
“Inongo alternatibarik eskaini gabe, pertsona horiek kale gorrian utzi dituzte”, 
ohartarazi dute.

Hamabost pertsona 
etxetik kaleratu dituzte 
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EzkEr abErtzalEarEn 
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zaharrEan gErtatu 
moduko istiluak 
akuilatzEn dituztEnak

Eneko Goia
El diario vasco

josu ErkorEkak izEnik Ez 
du. “tirar a dar” agindua 
ontzat Eman Eta Eragin 
dutEn kaltEa ukatu. 
inPunitatEa nagusi

@JosebaAlvarez

hau da 20:00Etatik 
dagoEn jEndE mordoa 
auzoan EgitEn duEn 
EguraldiarEkin, bEraz zE 
ostia ari zarEtE gaur ErE 
auzoa militarizatzEn 
@donostiaPnv  
@EnEkogoia @jErkorEka? 
norEntzako 5 furgona, 
6 kotxE, kaskoak?

@kaxeruJon

jaurlaritzak black 
mirrorrEko gidoilariEi 
barnE sailarEn EstratEgia 
idaztEko EmatEn diEn 
dirutza ziu-ak muntatzEko 
bidEratu bEhar du. Polizia 
Ez, osPitalEak bai

@hedoi_etxarte
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aritZ GalarraGa

“ERREGIMENA HAzI EGItEN dA 
ERREsIstENtzIA EzAREN AURREAN”
PABLO HASéL, RAP ABESLARI KATALANA
Hasél espetxeratzeko agindu dute, Espainiako monarkia iraintzea leporatuta. Hogei urte 
ere eman ditzake kartzelan. “Ez da nire aurkako erasoa soilik, adierazpen askatasunaren 
aurkakoa bizik. Bat zapaltzen dutenean, besteak izutzeko egiten dute. terrorismo 
horrekin euren krimenak eta esplotazio eta miseria politikak salatzea eragotzi nahi 
dute. Elkartasuna falta izan da nire espetxeratzea saihesteko, beste askorena bezala. 
Erregimena hazi egiten da erresistentzia ezaren aurrean, eta gero eta eskubide eta 
askatasun gehiago kentzen dizkigu; autodefentsa antolatzeko beharra dugu”. 2021/01/29

Maisu-maistrak

Antoine Compagnon aipatu, berriki eman duen azken lezioa 
Collège de France prestigiotsuan, eta, jubilatu den hone-
tan, aitortu beharra dut inspiragarri izan zaidala, ezagu-

tza iturri, sarri asko mirail, egiazko maisu. Literaturaz dakidan 
gutxiaren parte handi bat hari zor diodala, alegia, han-hemenka 
harrapatu dizkiodan mintzaldiei, artikuluei, liburuei. Pentsa, 
apalategiak txukundu nituen batean El demonio de la literatura 
saiakeraren hiru ale zenbatzera iritsi nintzen. Eta eduki zehatz 
batzuez harago: hartu diot egonarria, munduan ibiltzeko modu 
bat, laburtuz, Perecen hura, bizitza nola erabili.

Beste maisu batek, Jordi Llovetek, badu liburu bat, hain zuzen 
Els mestres izenekoa, zeinean egiten dien omenaldia pertsona 
eta intelektual gisa osatzeko erabakigarri izan zaizkion bost 
maisuri: Miquel Batllori, José Manuel Blecua, Martí de Riquer, 
José María Valverde eta Antoni Comas. Bostak ere aski diferente, 
partekatzen dituzte hainbat ezaugarri: batere botere goserik ga-
beak, fede izugarria zioten hitz idatziari, eta batez ere lana, lana 
eta lana egiteko gaitasuna –ni sekula inoren maisu izango ez nai-
zenaren proba definitiboa–. Eta, inportanteena, ematen duenez 
jende diskretua zen, umila, jende ona. Halako maisurik ez dago 
jada, dio Llovetek. Esango nuke ez dagoela Llovet bezalakorik 
ere –nik dagoeneko ez nituen ezagutu Bartzelonako Unibertsita-
te Autonomoan, nahiz paraleloki Llovetek klaseak ematen zituen 
oraindik Bartzelonako Unibertsitatean–.

Eta hala ere gogoratzen ditut irakasle batzuk –nola ahaztu, 
adibidez, 3 bat jarri zidan hura–, gogoratzen dut denborare-
kin maisu-maistra bilakatu direnak; eta irakasle izan gabe, are 
batzuk sekula aurrez aurre izan gabe ere, paper hori, hitzaren 
zentzu zabalenean, bete dutenak. Ez dut uste lortu dutenik nitaz 
pertsona bertutetsu eta ilustratu bat egitea. Baina gauzak era-
kutsi dizkiote gauza horiek oraindik ez zekizkienari. Eta esango 
nuke halako zerbait dela irakastea. 
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jUaN Mari arreGi

Herri batek etorkizun ekonomiko, po-
litiko eta soziala izan dezan, ezinbes-
tekoa da gazteriaren aldeko apustua 

egitea. Azken urteotako krisi ekonomi-
koak eta Covid-19aren ondorioek jendar-
teko funtsezko sektore hori oso ukituta eta 
kaltetuta utzi dute. Gazteak emantzipazio-
tik oso urrun daude eta belaunaldi oso bat 
galtzeko arriskua dugu.

Euskal Herrian, gazteen enpleguak 
okerrera egin du nabarmen azken urteo-
tan eta, batez ere, pandemiaren azken 
hilabeteetan. Eurostaten datu ofizialen 
arabera, 2020ko lehen sei hilabetee-
tan Espainiako Estatuan –Hego Euskal 
Herria barne–, gazteen langabezia-tasa 
%32tik %43,9ra igo da abuztuan. Fran-
tziako Estatuan –Ipar Euskal Herria bar-
ne–, berriz, %18,6tik %22ra igaro da. 
Eta langabeziaz gain, gazteek kontratu 
atipikoak, soldaten dumpinga, prekarie-
tatea, soldata txikiak eta laneko segurta-
sunik ezak sorturiko abusuak nozitzen 
dituzte.

Horri, etxebizitza eskuratzeko dituz-
ten zailtasunak gehitzen badizkiogu –
alokairua gero eta gehiago garestitzen 
ari da, %42 igotzera iritsi da–, egoera 
latza eta ikaragarria da. Adibidez, Es-
painiako Estatuan egindako hainbat az-
terlanen arabera, 16-29 urteko gazteen 
emantzipazioak okerrera egin du 2008 
eta 2019 artean: gurasoen etxea utzi 
dezaketen gazteen proportzioa %33tik 
%24ra jaitsi da.

Testuinguru horretan, premiazkoa 
da administrazioek eta gobernuek gaz-
teak lehentasunezko helburuen artean 
izatea. Ekonomia suspertzeko iragarri 
dituzten europar funts horien lehenta-
sunezko jomuga izan behar lukete (iku-
si 22. orrialdean Next Generation EUri 
buruzko erreportajea). Enplegu eta sol-
data duinak eskaini behar zaizkie, baita 
emantzipatzen lagunduko dien etxebizi-
tza eskuragarriago jarri ere. Gazteriarik 
gabe ez dago susperraldi ekonomiko, 
sozial eta politiko posiblerik. Premiaz-
koa da haren alde egitea! 

Gazteen alde

Lehen negua suzko froga izaten ari da 
ezarri ditugun “anormaltasun be-
rriaren” zimenduentzat. Artikulu 

hau ez doa PCR, txerto dosi eta positibo 
kopuruak bezalako gauza kontagarriez, 
nahiz eta badiren Euskal Herriko pande-
miaren kudeatzaile denek batera dimiti-
tzeko modukoak. 

Hasieratik ohartarazi dute gizarteko 
sektoreek: osasuna dela landu beharre-
ko baratzea eta ez gaixotasun bat bo-
rrokatu beharreko gudu-zelai; osasuna 
zerbait integrala dela eta ez zehazki bi-
rus mota bat ez izatea; esperimentu (a)
sozialekin argi ibiltzeko, buru osasuna 
gogotik zaindu beharreko lore fina bai-
ta... Pertsonekin lan egiten dutenak hasi 
dira esaten, entzun nahi duenarentzat: 
“Ikasleen artean suizidio joera gora egi-
ten ari da”, “umeak triste daude”, “hamar 
urte zahartu dira azken bolada honetan 
zaharrak”...

Isolamendua zigorra zen pertsona-
rentzat, etengabeko bakardadea gaitz 
sozial moduan ikusi izan dugu... baina 
orain gero eta pertsona gehiagorentzat 
desiragarri izatera iristen ari da. Per-
tsona bakarrak ezin zizkigula behar de-
nak asetu aldarrikatzetik, gure burbuila 
ia-ia bikotera murriztera pasatu gara; 
talde lanean oinarritutako proiektu ko-
lektiboaz harro geunden langileok ia-e-
rabateko telelanari “askatasun” esaten 
diogu; “aurten ezin da ezer egin” batez 
utzi diogu herriko urteroko ekintzak an-
tolatzeari... hau da, berdinekiko aurrez 
aurreko harremanak etetea segurtasun 
eremu moduan ikusten dugu “arrisku 
taldetik kanpoko” sasoiko pertsonek. 
Mugimendu feministarentzat, langi-
le mugimenduarentzat eta gainerako 
gizarte mugimenduentzat galdera eta 
erronka ederrak dakartza honek.

Aurrez aurreko harremanak asko 
murriztea eskatzen digu egoerak, nos-
ki, baina zenbateraino murriztu? No-
lakoa da pertsonaren buru osasunak 
behar duen harreman zuzenen sarea? 
“Bakoitzaren araberakoa”, noski... ez iaz-
ko martxoaz geroztik hartu diren neurri 
ia denak bezala, “denentzako berdin”, 
bakoitzaren baldintzak erabat ezberdi-

nak izan arren, ezta? Bakoitzak aztertu 
beharko dugu etengabe gure burua, guz-
tion osasunaren mesedetan: garaiotan 
ahalik zoriontsuen eta buruz indartsuen 
egoteko zer behar dauzkagun identi-
fikatu, gertuko harremanekin gogoeta 
hauek partekatu, harreman horiek sen-
dotuz elkarren beharrak asetzen saia-
tu... Hori oso da bateragarria pandemia-
ri aurre egiteko neurriekin. Izan behar 
du. Gainerakoan, COVID-19aren heda-
pena saihesteagatik beste hainbat gai-
tzen hedapena onartzeko prest gaudela 
esaten ariko ginateke. Eta hamarraldi 
batekin pasatzen ez diren gaitzak edo 
“zoritxarraldi” sakonak dira. Iragarleek 
badatorrela seinalatzen diguten langa-
bezia eta krisi krakatekorako, harreman 
sareak sendotzea baino zer neurri segu-
ruagorik daukagu herritarrok? 

Ezarri behar diren segurtasun neu-
rri guztiekin, baina bizigarri zaizkigun 
aurrez aurreko harremanak eta jardue-
rak berreskuratzeko beharra badugu. 
Pantaila bidezkoek ez baitituzte aurrez 
aurrekoak ordezkatzen. Beraz, bizigarri 
zaizkigun harreman, espazio, jarduera 
horiek seguruak izan daitezen behar 
diren baliabide guztiak borrokatu ditza-
gun guztiontzat. Eta ez ditzagun hutsik 
utzi. Badaezpada, prebentzioz. 

  estitxU eiZaGirre kerejeta

Lehen negutik
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d EREdUA LoRtU dUtE MENdIGoRRIAN
MENDIGORRIA. Herri nafar honetako haurrek urteak daramatzate egunero autobusa 
hartu eta Gareseko ikastetxera joaten euskaraz ikasi ahal izateko.  Gurasoen borroka 
luzearen ostean, 2021-2022 ikasturterako euskarazko eskaintza izango du azkenean 
Mendigorriko Julian Maria Espinal Olcoz ikastetxe publikoak. “Urrats garrantzitsua” 
dela adierazi dute, baina ohartarazi dute “zalantza eta korapilo” asko dagoela orain-
dik argitzeke.

hondakinak

%85
murriztu nahi ditu 2030erako Eusko 
Jaurlaritzak zabortegira doazen hondakinak. 
zehazki, helburu hauek ezarri ditu 2030erako 
EAEn: %30 murriztea sortutako hondakin tasa, 
hiri-hondakinen gaikako bilketa %85koa izatea, 
hondakin ez-arriskutsuen %85 berrerabiltzea.

 arGia

Egun batzuk lehenago azaleratuta-
ko kasuei beste bat gehitu zitzaien 
joan den astean, Argiak jakinarazi 
zuenez: Gasteizko Santiago ospita-
lean ere txertoa hartu behar ez zuten 
hainbat langilek hartu dute. 

Irregulartasunak 
EAEko txerto 
jartze prozesuan

GASTEIZKO KASUA
Txertoa hartu behar ez zuten arren 
txertatuak izan diren profesiona-
len hiru kasu dira Gasteizko Santia-
go ospitalean ezagutu direnak gaur 
gaurkoz: zeladoreen enkargatu bat, 
endoskopia gainbegirale bat, eta li-
beratua dagoen UGT sindikatuko 
kide bat. Aldiz, birusak kutsatutako 
gaixoekin kontaktu zuzenean ari di-
ren hainbat langilek ez dute txertoa 
hartu oraindik: ZIUko langileren bat, 
kutsatuekin errehabilitazioa egiten 
ari diren fisioterapeutak edo hainbat 
zeladore, besteak beste.

SAGARDUIREN DIMISIOA
Urtarrilaren 28an ezagutarazi genuen 
goiko kasua Argian. Aurreko egu-
nean, Basurtuko eta Santa Marinako 
txertaketa irregularren aurrean azal-
penak eman behar izan zituen Eus-
ko Legebiltzarrean Gotzone Sagardui 
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailbu-
ruak. Haren eta Osakidetzako zuzen-
dari Rosa Pérezen dimisioa eskatu du 
EH Bilduk, “informazioa ezkutatu eta 
gezurretan aritzeagatik”. Elkarrekin 
Ahal Duguk ere sailburua “albo bate-
ra” geratu beharko litzatekeela dio.

ostalaritza. Bere buruaz beste egin du 
ostalarien gremioko kide batek, “kasu, 
kasu ostalariak kexu” kolektiboak jakinara-
zi duenez. “ostalaritzaren itxierak eragiten 
dituen harreman sozialen moztea eta al-
boko kalteak” erakusten dituen gertaera 
bat dela azpimarratu dute.

PrEsoak. Epe-tarte laburrean espetxe-
tik ospitalera lau aldiz eraman behar izan 
dute Antton troitiño kimioterapia jaso 
dezan, gero espetxera itzularaziz, hiru or-
duko joan-etorrian. Aske utzi arte kimio-
terapiari uko egin dio, tratamendua ez 
delako bideragarri espetxe-baldintzekin .

oinarrizko ErrEnta. Herritarren sinadu-
rak biltzen ari dira, herri ekimena aurkez-
tu eta Europako Batzordeari eskatzeko 
proposamena aurkez dezala, baldintzarik 
gabeko oinarrizko errenta unibertsala Eu-
ropar Batasun osoan ezartzeko. Besteak 
beste, pobreziari egin nahi zaio aurre.
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  jeNofa BerhokoiriGoiN

Azaroaz geroztik Indiako hiriburua-
ren inguruan kanpatzen zebiltzan 
250.000 laborariek abisua emana 

zuten: bai ala bai, New Delhira sartuko 
ziren urtarrilaren 26an, eta beharrez mi-
laka polizia eta soldaduk osatu hesiaren 
gainetik pasako ziren.

Errepublikaren eguna dute urtarrila-
ren 26a indiarrek, 1947an britainiarren 
kolonialismoarekin bukaturik, 1950eko 
urtarrileko egun horretan promulgaturi-
ko konstituzioa ospatzeko. Jaieguna dute 
eta New Delhin egindako desfile milita-
rrarekin ospatu ohi dute urteurrenarena.

Aurten ordea, New Delhi gogoz kon-
tra partekatu behar izan zuen Indiako 
Gobernuak: jaieguna borroka eguna ere 
izan zen, eta militarren desfileaz gain, 
ehunka mila laborari eta proletariok 
gorpuzturiko manifestazioak bete zuen 
Indiako hiriburua. Poliziaren hesiak 
gaindituz eta errepresio bortitzari au-
rre eginez, hiriburuko bihotzera sartu 
ziren, desfile militarretik hiru kilometro-
ra hurbiltzera lortuz. Gotorleku Gorria 
izeneko monumentu historikoa ordu ba-
tzuz okupatzea ere lortu zuten, hots, po-
liziak bortizki haizatu arte. Baina ez zi-
ren horretan gelditzekoak, eta berehala 
ondoko hitzorduaren berri eman zuten: 
otsailaren 1ean parlamentura arte egin-
go dute martxa, egun horretan dutelako 
Estatuaren aurrekontua bozkatzekoa. 
Nonbait, AEBetan Washingtongo Kapito-
lioan ikusi berri dugun irudi historikoa, 

baina aldi honetan justizia sozialaren 
eta oinarrizko eskubideen aldeko alda-
rriarekin. Pena ez zaiola hein bereko ja-
rraipen mediatikoa eskaintzen Indian 
gertatzen ari den herri mugimenduari.

Laborantzaren liberalizazioa dakarten 
hiru lege dituzte jomugan, parlamenta-
riek irailean bozkaturikoak –Farm Bills 
izenez ezagunak direnak–. Horrelakorik 
ez dute onartzen, badakitelako agroin-
dustriako bakar batzuen onurarako eta 
nekazarien kalterako izanen direla. “La-
borarion heriotza dakarten lege horiek 
kendu arte hemen geldituko gara” zion 
parean zituen kazetariei, traktorez 400 
kilometro eginak zituen laborariak, orga 
tipul, irris, dilista ala irinez, baita hotzetik 
babesteko lastoz ere beterik zuela. Bere 
gisan, milaka nekazarik zuten bide bera 
harturik, eta hor dabiltza geroztik, sukal-
de kolektiboak eraikirik, apairuak kitorik 
banatzen, eta protestaren nondik-nora-
koak kolektiboki erabakitzen. Aterpeak 
zein osasun-artak eskaintzen dabiltza, 
sustenguz, inguruko herritar batzuk ere.

Gogorra da negu-giroa errepide baz-
terretan, eta dagoeneko 70 laborari ho-
tzez hil dira, Bhartiya Kisan sindikatuak 
salatu duenez. Baina ez dute etxera sar-
tzeko asmorik: “Legeak behin betikoz 
kendu arte ez dugu amore emanen”. Li-
beralizazioarekin guztia galtzeko arris-
kua handiegia dute 600 milioi laborariek 
–hauetarik %86 hektarea bat baino gu-
txiagorekin bizi da–: prezioak eskain-

tza eta eskaeraren arabera fluktuatzen 
utziz, bukatua lirateke orain arteko pre-
zio finkoak eta errenta segurtatuak. Aza-
roaren 26an eta abenduaren 8an greba 
eguna ukan zuten, 250 milioi laborari 
zein langile batuz –mundu mailan izan-
dako greba mugimendu jarraituena–. 
Hein batean, Narendra Modi Lehen mi-
nistro autoritarioak du amore eman 
behar izan: hiru legeak ezeztatzen zitue-
la jakinarazi zuen Auzitegi Gorenak ur-
tarrilaren 12an; ezeztatzeak hemezortzi 
hilabetez balioko duela zehaztu hortik 
gutxira; eta azkenik, New Delhira sartze-
ko debekua ere bertan behera utzi zuen. 
Atzera pauso hauek erakusten digute 
mugimenduaren indarra, normalean, he-
rritarren aldarrien parean elkor eta be-
rean tinko segitzeko joera automatikoa 
duelako Lehen ministro honek.

HERRITARREN SOSTENGUA DUTE 
Nahiz eta Modik “terroristatzat” jo, eta 
Indiako mainstream komunikabide han-
diek irudi hau zabaldu, oraingoz behin-
tzat herritarren babesa eta elkartasuna 
daukate laborariek. Funtsean, irakas-
leak, ikasleak, langabetuak, erizainak, 
langile prekarioak, zein “ukiezin” gisa 
bazterturikoak, aniztasuna loratuz doa 
kanpamentuan, eta egunez egun, borro-
ka eta aldarri ezberdinen bateragune 
bilakatzen ari da. “Langileria haien bo-
rrokara juntatzea lortu dute; guztia ez 
da egina, baina sekulako aitzina-pausoak 

indian, laborarien protesta 
herritar matxinadaren itxura 
hartzen ari da egunez egun  
Iazko azaroaren 26an ukan genuen Indiako laborarien aldarrikapenaren 
berri, 250 milioi laborari eta langilek jarraituriko greba historikoari esker: 
Indiako Parlamentuak bozkaturiko laborantzaren liberalizaziorik ez dute 
nahi. Egun horretan abiatu zuten New delhi inguruko kanpamentua 
250.000 bat nekazarik, hiribururako zortzi sarrerak blokeatuz. Urtarrilaren 
26an, urrats bat gehiago eman eta hiriburuaren bihotzera sartu ziren, 
otsailaren 1erako parlamentua zutelarik helburu. determinaturik 
dira, eta egunez egun, geroz eta herritar gehiago batzen zaizkie.
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eman dituzte konbergentziaren bidean”, 
irakur daiteke Mediapart komunikabi-
deko Inde demain: un front ouvriers-pay-
sans marche vers la révolution (“India 
bihar: langileriaren eta nekazarien ar-
teko frontea iraultzarantz martxan”) ar-
tikuluan. Horren lekuko, urtarrilaren 
23ko irakaskuntzaren sektoreak grebara 
deitu izana nekazarien matxinadaren 
baitan kokatuz protesta; eta urtarrilaren 
31 eta otsailaren 1ean banku publikoe-
tako langileak pribatizazioaren aurka 
mobilizatu izana, hor ere mugimendu 
sozial orokor baterako deia luzatuz. Mu-
gimendua kontrolatu nahian dabiltza 
langileria sindikatu nagusiak, baina ba-
dirudi geroz eta zailagoa zaiela, oinarri-
tik marrazturiko borroka honetan oina-
rriak duelako erabakimena. 

30 URTEZ, INDIA LIBERALIZATUZ
Nazioarteko Diru Funtsaren maileguen 
truke, 1991n bideratu zituen Indiak 
lehen neurri liberalak, eta 2014az ge-
roztik sektore publikoaren pribatizazioa 
areagotu egin du Modiren gobernuak. 
Hori horrela, laborarien kezkak eta ke-
xuak ezin hobeto ulertzen dituzte aitzi-
netik jada neurri liberalak pairatu behar 
izan zituzten herritarrek.

Kontutan hartu beharreko beste al-
dagai bat ere azpimarratzen da Media-
part-eko artikuluan: “Orain arte Indian 
nekazarien altxamendu ugari egon ba-
dira ere, inoiz ez dute lortu klase popu-
larrak erakartzea, sarritan nekazari abe-
ratsenen zuzendaritzapean zeudelako 
–adibidez, Frantziako FNSEA sindikatua 
bezala–. Baina egungo altxamenduan, 

nekazari ertainak edo aberatsak baldin 
badaude ere, oraingo honetan nekazari 
pobreek eta erradikalenek zuzentzen 
dute mugimendua. Altxamenduetan, 
landa eremuetako zein hirietako jendar-
te maila proletarioenei gehiago lotzen 
dira laborari pobreenak”.

Indiako nekazariek borrokarako 
kultura dute eta azaroan abiatu zuten 
protesta ez dute lehena, ezta azkena 
ere –azken bi mendeetan 77 protesta 
zenbatzen dituzte, bataz besteko, hiru 
urte guztiz bat–. Baina guztiak ez dira 
hein berekoak, eta seguruenik aldi ho-
netakoa historian idatzirik geldituko 
zaie. Eta nork daki? Agian, laborarien 
matxinada izatetik herritar matxinada 
izatera pasa zen mugimendu gisa oroi-
tuko dute/dugu. 

EHuNKA  
KILOMEtRO EGINIK   
indiAkO hAinbAt estAtutAkO 
miLAkA LAbOrAri new 
deLhirA bertArAtu ziren 
AzArOAn etA Orduz gerOztik 
hiriburukO bAzterretAn 
kAnpAtzen dAbiLtzA.
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ula Iruretagoiena
malgutasuna aldarri

arkitekturan ari denak 
erantzukizun 

politikoa du, nahitaez

Ze etxetan jaio zinen?
Zabalburu dorreetako 18. solairu ba-
tean. Bilbori begira. Horrek konfiguratu 
nauela uste dut. Hiriak. Bilbo berezia 
da; mendi artean uzkurtuta dago, ez du 
itsasorik, eta nire garaian zikina zen. 
Txikitan behin eta berriz amesten nuen 
Nerbioi ibaira erortzen nintzela. Kirats 
hura… Gure auzoa Bilboko luxuzko gune 
bat zen eta gotortuta zegoen. Inguru de-
gradatu baten barruan, uharte moduko 
bat zen. Dorre horiek badute, gainera, 
goian halako gotorleku baten antzerako 
perfil bat, eta nik hala marrazten nuen 
nire etxea txikitan. Ez dut auzo-bizitza-

rik izan. Gero Mundakara joan, adibidez, 
hango kale-bizitza ikusi, eta hura lilura! 
Uste dut kontraste horrek baldintzatu 
duela nire arkitekto begirada ere.

Nola heldu zinen, hain zuzen, 
arkitekturara?
Nire gurasoak arkitektoak dira. Biak. 
Baina ez batak ez besteak ez ninduten 
horretara bultzatu. Oso emakume gu-
txik ikasi zuten arkitektura nire amaren 
garaian, eta alde horretatik berezia zen. 
Besteak beste horregatik, oso berandu 
izan ninduen amak. Aitak ere ez ninduen 
batere animatu. Alderantziz. Emakume 

arkitekto batentzat kalea gogorra iru-
ditzen zitzaion eta ez zuen halakorik 
nahi niretzat. Administrazioan edo ira-
kaskuntzan nahiko ninduen. Nire amak 
hala egin zuen lan, arkitektoa izanik ere: 
administrazioan eta hirigintzan. Hor-
taz, banekien ez nuela inoiz aitarekin ez 
amarekin lan egingo. Ez nuen jarraikor-
tasun ideia batetik aukeratu arkitektu-
ra, kontrakoagatik ez bada. Gogoratzen 
dut amak zera esaten zuela: “Niri arki-
tekturak begiak zabaldu dizkit.” Eta nik 
pentsatzen nuela, “zer esan nahi du ho-
rrekin?”. Misterio hura gelditu zitzaidan 
barruan.

Hibridoa da Ula. Ez da erabat donostian bizi. Ez erabat Bilbon. Etxe orratz 
batean jaio zen, eta Aguraingo ermita txiki baten izena darama. Arkitekturari 

gizarte zientzietatik begiratzen dio. Eta purutasun eza ez da balio bat 
unibertsitate ibilbidean, ezta lizitazioetarako ere. Baina zehar-begirada 

horretatik espazioak beste modu batera ikusten dira, nonbait.

  MireN artetxe sarasola     DaNi BlaNCo
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Arkitektura ikasketak egitea 
nahikoa ez, eta arkitekturan 
doktoretza egitea erabaki zenuen.
Bai. Ikasketak bukatu eta irakaskun-
tzan hasi nintzen segituan. Eta proiek-
tuak aurrera eramaten. Arkitekto gisa 
besteren aginduetara egiten da lan 
gehien, eta autonomia ere nahi nuen… 
Eta hala aritu nintzen urte batzuetan, 
jardunaldi erdiz beste batzuentzat la-
nean eta beste egun erdiz nire proiek-
tuetan murgilduta; egin, egin, egin… 
Eta momentu batean gelditzeko beha-
rra sentitu nuen. Hori izan zen tesia 
niretzat. Geldiune bat. Irakurri egin 
behar nuen. Pentsatu. Denbora hartu 
nuen hausnartzeko egiten ari nintze-
naz, horrek zuen zentzuaz. Kokatzera 
behartu ninduen. Nondik begiratu nahi 
diot nik arkitekturari? Zein da nire be-
girada? Eta hor ikusi nuen bazegoela 
jende bat arkitekturaren alde politikoa 
aintzat hartzen zuena, eta horrek be-
girada zabaldu eta kokatuarazi zidan. 
Konturatu nintzen arkitektura poli-
tikoa dela bi zentzutan: alde batetik 
patroi kulturalen froga eta erakusgarri 
da, eta bestetik eraldaketarako 
tresna ere bada. Espazioak 
eraikitzeko unean har-
tzen diren erabakiek 
ideologia dute, eta ar-
kitekturan ari denak 
erantzukizun politi-
koa du, nahitaez.

Gure hiri eta 
herriek zer diote, 
bada, gutaz?
Nola mugitu gaitezkeen 
leku batetik bestera. Zer eta 
nondik den zeharkagarria. Zein 
auzo dauden lotuta eta zeintzuk ba-
natuta. Eskolak non dauden. Handiak 
ala txikiak diren. Zer dagoen baimen-
duta eta zer ez. Zer dagoen ikusgai eta 
zer ezkutuan. Zein erabilerari ematen 
zaion azalera gehien. Nola hierarki-
zatzen diren espazioak, zein estetika 
den onargarria eta zein ez.... Agerian 
gelditzen da, esaterako, gure mutu-
rreko higienismoa. Zer da zikin egotea 
eta zer ez? Irudika dezagun fatxada 
zahar bat. Denboraren arrastoa izatea 
zikin egotea da? Utzikeriarekin lotzen 
delako ikusten dugu zikin. Pobrezia 
adierazten duen edozer delako zikina. 
Pintadak zikinak dira baina publizi-
tate panelak ez. Hori guztia erabaki 
politikoen emaitza da, eta balore ko-
lektiboak islatzen eta eraikitzen ditu.

Hirian irakur daiteke gure bizimo-
dua. Historikoki zein sinkronian. Zer 
dagoen zentroan, esaterako. Indus-
triak antolatu zituen hiriak XIX. men-
de erditsura arte, gero zerbitzu hiri 
bilakatu ziren gureak ere, eta orain, 
turismo hiri izatera pasa dira. Garai 
batean herri baten zentroa enparan-
tzak, udaletxeak eta elizak osatzen 
zuten. Horrek irakurketa bat du. Eta 
erdigunea banketxe-bulegoek eta ko-
mertziorako frankiziez betetako ka-
leek osatzeak, beste bat.

Hiri modernoaren espazio 
hiperdefinituak kritikatzen dituzu 
zuk… zertaz ari zara, zehazki?
Espazioen espezializazio handia dago 
gure hirietan. Maila makro zein mi-
kroan. Maila makroan zonifikazioa 
dago. Hemen etxebizitzak, hemen 
lantegiak, hemen zerbitzuak. Sinpli-
fikazio horrekin errazagoa da hiriak 
pentsatzea. Arrazoi ekonomikoak 
ere badaude, noski. Hirien zentroko 
lurrak balio ekonomiko bat du, eta 
aldirietakoak beste bat. Lantegi bat 

zentroan edukitzea baino 
errentagarriagoa da na-

gusiarentzat lur horiek 
higiezinen merkatua-

ri saltzea. Erdigune-
ko kaleak oinezko 
bihurtzen dira, eta 
errenta altua or-
daintzeko gai diren 
dendaz bete;  kale 

horietako lurraren 
prezioak berez defi-

nitzen du ezingo duela 
edozein komertzio txikik 

bertako alokairua ordaindu.
Leku batean bizi gara, eta beste ba-

tean egiten dugu lan, eta autoa behar 
dugu batetik bestera joateko. Eta au-
toak dauzkagunez, distantzia gehiago 
sor dezakegu. Horrek ekonomia jakin 
bat bultzatu nahi du, noski. Petrolioa-
rekiko dependientea eta prekariza-
tzailea, besteak beste. Autoa behar 
dugu lan egiteko eta lan egin beharra 
dugu autoa erosteko…

Giza eskalan, berriz, adin, klase 
eta funtzio aldetik banatutako espa-
zioak dauzkagu. Haurrentzat, par-
keak. Zaharrentzat, bankuak. Gau-
zak isolatu egiten dira eta loturak 
puskatu. Hiperdefinizio bat dago: 
hiriak berak esaten digu nola eseri 
behar dugun, non, nondik pasa behar 
dugun… Ez dago bat-batekotasune-

Eta autoak 
dauzkagunez, distantzia 

gehiago sor dezakegu. 
Horrek ekonomia jakin 

bat bultzatu nahi du, 
noski. Petrolioarekiko 

dependientea eta 
prekarizatzailea” 

ula 
Iruretagoiena

Busturia
bilbo, 1979

Arkitektoa, arkitekturan doktorea eta 
arkitektura irakaslea da, ehun. Hez-
kuntza, Hiria, Dibertsitatea ikerketa 
taldearen zuzendari eta Aldiri, Arkitek-
tura eta Abar aldizkarian erredakzio
-kontseilukide da. Hiria eta bestelako 
politikak: logika komunitarioa argital-
penaren egilea da (tabakalera, 2014). 
eta nizu arkitektura lan espazioan ar-
kitektura eta hirigintza lanetan ere 
badihardu. Arkitekturak –espazioen 
materializazioaren bidez– eraldaketa-
rako izan dezakeen gaitasunaz ari da 
hausnarrean azken urteotan.
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“Gure lurraldearen antolaketak 
adierazten du naturarekiko dugun 
harremana. Trenbideen ibilbideak 
erabakiko du nondik eta noraino 
iritsiko diren gauzak, besteak bes-
te, hiriko nekazaritza lurrak oku-
patu ditugunez, beste nonbaitetik 
ekarri behar ditugulako elikagaiak. 
Euskal Herriaren irudikapenean 
baserria elementu sakratua da, bai-
na, gero, hiri megalopolioen errea-
litate honetan, baserriak gure erro-
mantizismoaren sinbolo baino ez 
dira… Gure lurrak, ibaiak, basoak, 
ustiapenerako baino ez ditugu uler-
tzen, praktikan. Ibai bat berbide-
ratzen edo lurperatzen dugunean, 
gainetik gaudela sinesten dugula 
baieztatzen ari gara”.

pANDEMIA
“Mundua hankaz gora jarri duen 
zomorroa oso arkitektonikoa da, 
eta espazioei begira jarri gaitu. 
Pandemiak argi utzi du zein haus-
korrak diren gure ekonomia beza-
laxe gure hiriak. Agerian geratu da 
politika guztiak, hiriaren postalari 
begira egin direla eta hori ez dela 
bertakoen interesengatik egin. Be-
gira Donostiako Alde Zaharra. Pan-
demian bistaratu du gure hirien 
diseinua ez dela bizitzeko egokia. 
Eraginkortasunaren, produktibi-
tatearen eta azkartasunaren pa-
rametroetan soilik duela zentzua. 
Parametro bat aldatu, eta dena 
bihurtu da zentzugabea. Bankuak 
eta plazak ez dira erabiltzen disei-
natuta zeuden horretarako. Lehen 
kaleak leku batetik bestera iristeko 
ziren, eta paseatzeko zeuden pa-
sealekuak. Eta pandemian dena da 
pasealeku. Espazioen antolaketak 
malgutasuna izan behar luke au-
rreikusi gabeko egoerak jasateko”.

rako lekurik. Espazio publikoan dena 
dago aurrez idatzita. Horrek adierazten 
duena kontrol beharra da. Aurrez ja-
kin beharra zer zertarako izango den. 
Horrela pentsatzen ditugu hiriak gaur 
egun, baina ez du zertan horrela izan. 
Marko bat jar daiteke, eta bizitzari era-
bakitzen utzi. Jendeari utzi erabakitzen 
bere beharren arabera espazio horren 
zer erabilera egingo duen. Espazioa utzi 
irudikatu gabekoari, ziurgabetasunari, 
etortzear denari.

Norentzat diseinatzen dira 
espazioak? Noren beharrei 
erantzuten die?
Gure diziplina hau funtzional, objektiba-
garri eta tekniko gisa definitzen da. Be-
raz, gorputz neutro batzuentzat diseina-
tzen da. Eta neutrotasun horren atzean, 
zer dago? Erabiltzaile abstraktu bat. Us-
tezko gorputz unibertsal bat. Gorputz 
heldu eta produktibo bat, eta bizimodu 
homogeneizatu bat, asmatua eta eraikia, 
baina baliagarria guk geuk sinesteko es-
pazioari ‘arrazoizko’ ergonomia, neurria 
eta antolaketa ematen diogula. Ondo ari 
garela, nonbait. Hala ere, bankuen neu-
rriak gorputz jakin batzuentzat daude 
pentsatuta. Eskilarak, barandek, komun 
publikoak… Eta patroi hori patroi kon-
kretu bat da.

Baina egiten duguna jende guztia bi-
zitzeko da! Eta zerbait funtzionala da 
edo ez da, jende eta gorputz horien 
guztien beharren arabera. Ez dago fun-
tzionaltasun “neutrorik”. Horregatik da 
interesgarria gizarte zientzietatik ere 
begiratzea arkitekturari. Antropologia-

tik, esaterako. Artearen, teknikaren, eta 
gizarte zientzien bidegurutzean dago ar-
kitektura, gizartea islatu eta moldatzen 
duelako.

Zenbateraino moldatzen du, bada, 
arkitekturak gure bizimodua?
Lotura oso estua da. Gure bizitza ibilbi-
dea arkitektura erabakiek ere marka-
tzen dute. Bizitza aldaketak maiz bizile-
ku aldaketa dakar. Gurasoenetik ikasle 
pisura. Edo bikotearenera. Eta haurrak 
izandakoan, etxe handiagoa. Egitura 
afektiboak desegiteko momentuan ere, 
espazio aldaketak eman daitezke. Edo 
zaintza lanen kudeaketak hala eskatzen 
duenean. Ibilbide profesional zein per-
tsonalak espazio aldaketa mugarriz be-
terik daude. Eta nola ez, sistemak –eta, 
beraz, hirigintzak berak– familia eredu 
bat bultzatzen du.

Ameriketako etxe suburbanoaren 
ideia hezurretaraino sartu digute, esa-
terako. Ametsetako etxea. Autoa eta lo-
rategia. Arrakastaren ideia hori da. Gaur 
egun familia bakarreko etxebizitza jende 
askoren bizi-arrakasta eredua eta hel-
burua da. Kontua ez da benetan arkitek-
tura forma horretan bizi nahi dugula, 
benetan. Sartu digutena da kontsumo 
gaitasunean pausoak ematen joan ahala, 
aukera daukagunean, geure partzelatxoa 
lortzen saiatu behar dugula. Norbere 
kontrol begetalerako txoko eta guzti. Eta 
izan dadila handia. Zergatik behar ditu-
gu espazio domestiko handiak? Zerta-
rako behar dugu hainbeste? Edukitzeko. 
Badaezpada. Edukitzea beti da ona. Edu-
ki eta akumulatu.



otsailak 7, 2021

16 І Ula irUretaGoieNa

Eta etxearen irudi hori bikoteari eta 
umeei loturik ageri zaigu. Iruditeria ho-
rretan, arrakasta profesional eta pertso-
nalak ez du sare afektibo baten eraikun-
tzarekin loturarik. Oinarria bikotea eta 
familia nuklearra dira. Eta hori guztia 
bizimodu eta kontsumo eredu bati lo-
tzen zaio, noski.

Eta bitartean, hirietan, familientzako 
apartamentuak bata bestearen 
gainean, denak elkarren antzeko.
Hiru logela: bat handia eta bi txiki. Beti 
eskema bera erreproduzitzen da. “Hau 
saltzen da” esaten dio promotoreak arki-

tektoari, eta arkitektoak hori egin behar 
du. Oso salduta gelditzen da bat merka-
tua tartean dagoenean. Eta guri ere, era-
biltzaile gisa, erabaki ausartak hartzea 
asko kostatzen zaigu.

Etxea antolatzea oso gauza intimoa 
da. Eta transzendentala ere bai. Arki-
tektura diru inbertsio inportante bat da 
beti. Eta jende gehienarentzat bere bizi-
tzako diru inbertsiorik inportanteena ez 
bada, inportanteenetarikoa izango da. 
Erabaki bakoitza berebizikoa da. Gure 
bizipenak eta harremanak baldintzatu-
ko dituzten hautuak dira. Eta bestetik, 
etxeak karga sinboliko handia du. Ba-

koitzak bere motxila darama. Norbere 
etxeak izan direnen oroimena. Kanpoko 
begiradaren irudikapena. Etxea identita-
tea da. Norbaiten etxea ikustea norbait 
biluzik ikustea bezalakoa da.

Lanerako material sentsiblea izango 
da hori inoren etxea zaharberritzen 
edo berregituratzen lan egiten 
duzunean, ezta?
Oso prozesu intimoa izaten da. Gainera, 
maiz, aldaketa momentu batean gerta-
tzen da. Berregite edo birkokatze egoe-
ra bat da. Eta hor ikusten duzu norbe-
re arrisku mailak non dauden. Hau ezin 
dut. Uste nuen nahi nuela, baina ez naiz 
ausartzen… Hor ikusten duzu zuretzat 
leihoak kanpokoa ikusteko diren, batik 
bat, edo kanpotik zu ikusi ahal izan zai-
tzaten. Oheak zer balio duen zuretzat. 
Komunak. Dibortziatu berri zela, orain-
dik hastapenetan, bezero batek esan 
zidan alabaren logela aldatu nahi zue-
la. Eta etxera sartu eta desastre zegoe-
na egongela zen. Bere alabaren logela 
primeran zegoen. Baina bere alabaren 
espazioa zaindu nahi zuen. Lehenengo 
hori, eta gero gerokoak. Eta bere logelan 
birentzako ohea kendu eta txiki bat jarri 
nahi zuen! Eta gezurra esan nion. “Ez, 
barkatu, baina espazialki, logela honek 
ohe handi bat eskatzen du”. Horrelako 
prozesuetan arkitekto gisa zure lekua 
zein den jakitea oso zaila da.

Ez nuen pentsatu arkitekturak gure 
bizitzan izan dezakeen eraginean. 
Zer ardura zuena, ezta?
Bai. Guk proiektatu egiten dugu –ar-
kitektook ez dugu diseinatzen du-
gunik esaten, guk proiektatu egiten 
dugu– eta edozein proiekzio da, iza-
tez, akastuna. Nik jakin behar dut ze 
behar egongo diren, baina aldi berean 
espazioa utzi behar diot datorrenari. 
Oraingo beharrak ez dira baitezpada 
biharkoak. Baina, ziurgabetasunean 
deserosotasunak eta erresistentziak 
sortzen zaizkigu. Proiektatu nahi dugu, 
zer horrek iraun dezan –hori ere kul-
turala da, ez baitago dena irauteko 
eraiki beharrik– eta ez dakit zertarako 
beharko den. Malgutasuna, egokitze-
ko gaitasuna, erresilientzia… teorian 
oso politak dira eta denok gaude alde, 
baina kontu kulturala da; gure kontrol 
beharrak mugatzen gaitu eta ez dakigu 
nola egin. Gure bizitzetan ere berdin. 
Orain ez dakigu hemendik bi astetara 
nola egongo den egoera eta ez jakite 
horrek berak sufriarazten gaitu. 
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Xenofobia errukiorraren 
eta erasokorraren artean

Lagun aurrerakoien arteko afaria 
batean, deskuiduan, elkarrizketa 
geopolitikara bideratu zen. Gai jar-

tzaileak etorkizuneko balizko txinatar 
hegemoniari beldur ziola esan eta iparra-
merikar inperialismoa txinatarra baino 
nahiago zuela adierazi zuen argudio kul-
tural bat erabiliz: “Azkenean, AEBak gure-
gandik gertuago daude, yankiek gure ba-
loreekin eta bizitza estiloarekin zerikusia 
dute”. Inork ez zuen ezer esan, inork ez 
zuen sentitu adierazpen hori xenofoboa 
zenik eta inork ez zuen beharrezkoa ikusi 
eztabaida datuekin objektibatzea, inpe-
rialismo hobeagoaz edo txarragoaz hitz 
egin behar bazen. Afariko parte-hartzai-
leek ondo ulertu zuten markoa: gureak 
eta besteak. Logika horretan afera ez da 
zer den ona edo txarra, logika horretan 
kultura arrotzarekiko mesfidantza eta ar-
buioa dira nagusi. 

Politika konparatuan etorkizuna au-
rreikusten saiatzen gara lehen aldiaz ika-
siz, horrek ez du esan nahi huts egin ez 
daitekeenik, baina askotan balorazio poli-
tikoak egiteko garaian dauzkagun elemen-
tu bakarrak orain arteko gertakariak dira. 

Azkeneko hamarkadei begiratzen ba-
diegu, Txinak ez dio inori eraso egin, AEBek 
ordea, gerra eta eraso militarren zerrenda 
amaigabea dute, besteak beste, nazioarteko 
legedia hautsiz eta ez bakarrik arlo mili-
tarrean, baita ekonomikoan ere. Txinari, 
ordea, oso tatxa gutxi jarri dakioke nazioar-
teko politikan: legedia errespetatzen duen 
jokalari zuhurra eta kooperatiboa da.

Beijingen aurka Txinako itsasoko 
uharteen gaineko soberania borrokak 
eta kutsadura aipatu ohi dira. Baina, alde 
batetik Txina ez da uharte gehien oku-
patu duen herrialdea eta lehian dauden 
bost herrialdeen artean uharteak harre-
situ zituen azkena da. Halere, gatazka 
honek ez du eragin esku-hartze milita-
rrik eta bere arerioekin kooperazio eko-
nomikoa zabaltzen jarraitu du. Bestal-
de, une honetan energia berriztagarrien 
lehen produktore da Txina eta 2060an 
karbonoaren neutraltasuna lortzeko 
plan bat du martxan isurketen kantita-
tea naturalki xurgatu daitekeen tamai-
nakoa izan dadin. 

Halere, xenofobia itsua da datu enpi-
rikoen aurrean. Mendebaldeko hedabi-
deak begiratzea baino ez dago: zenbat 
kritika eta barre egin dituzte hainbat 
herrialdetako COVID-19aren aurkako 

neurri, sendagai eta txertoen inguruan! 
Zenbat egia erdi eta berri faltsu estigma-
tizazio kulturala elikatzeko! Eta nondik 
eta pandemiak munduko hildako kopu-
ru handiena utzi duen partetik. 

Errealitatea da Mendebaldeko pen-
tsamendu nagusia, liberala eta berriki 
kultur diskriminazioaren aurkakoa, xe-
nofobiaren eraikuntza mozorrotua bai-
no ez dela. Pentsamenduaren hegemo-
nia neoliberalari esker indibidualizatu 
egin da xenofobiaren pertzepzioa; hau 
da, jarrera xenofoboak pertsona indibi-
dualekin erakustea onartezina da, baina, 
aldiz, indibidualak kolektibora eskala-
tzen duenean xenofobia esplizitatzen 
eta haren kontrola lurruntzen hasten da.

Kultura desberdinen aurrean jarre-
ra ez xenofoboak agertzea, betiere beste 
horiek gutxiengo zaurgarriak edota ahu-
lak badira, beren tolerantzia-balioenga-
tik moralki nagusi sentitzen diren xeno-
fobo errukiorrak suspertzen ditu. Hala 
ere, beste kulturak horiek (besteak) bo-
teretzen direnean eta beraien adieraz-
pen geopolitikoek subiranotasuna, indar 
ekonomikoa eta defentsarako gaitasuna 
erakusten dituztenean, xenofobo erru-
kiorrak erasokor bihurtzen dira, izaera 
xenofoboa duten estigmatizazio kultural 
guztiak paseatzera ateraz. Horregatik, 
Mendebaldeko hedabideak titular eta ka-
lifikazio xenofoboen benetako makinak 
dira, besteak beste, Txina, Errusia, Iran 
eta Latinoamerikako edozein herrialde 
subiranistaz hitz egiten dutenean. 

‘Besteak’ boteretzen 
direnean eta beraien 

adierazpen geopolitikoek 
subiranotasuna, indar 

ekonomikoa eta 
defentsarako gaitasuna 
erakusten dituztenean, 
xenofobo errukiorrak 

erasokor bihurtzen dira
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Emanen  
nizuke  
musu

Emanen nizuke musu, zuk jakin zerga-
tik, emanen nizuke gogotik.

Bai, emanen nizuke, baldin eta 
oraindik horretarako ohitura balitz, zilegi 
balitz, dagoeneko ez balitz azken hamabi 
hilabeteek memorietako zulora eraman 
duten keinu kolokiala, ohikoa, arrunta. 
Lehengo gauzen artera lerratu ez balitzai-
gu. Noiztik ez diogu bat eman lagunari, 
lankideari, gorroto dugunari, lehiakidea-
ri? Zenbat denbora ez dugula musu baten 
fereka hartu eta eman? Erranen didazue, 
ez gara denak penaturik egonen praktika 
horren desagertzearekin, ez da dudarik. 
Alta, gure komunikazio ez linguistikoa 
beste hainbestez pobretuko da, gu orain-
dik ohartzen ere ez garela. 

Bazen aita-amek etxeko sargian 
ematen ziguten hura etxetik bagin-
doazenean, eskolara, bidaiara, betiere 
haiengandik banatzearen eta berriz jun-
tatzearen esperantza zena, supazterre-
ko abaroa hitzematen ziguna, gurekin 
generamana noranahi; holakoen berriz 
eman ahal izateko, adibidez, zernahi 
egin genezake hauen oroitzapen hutsa-
rekin bizi garenok. 

Bazen ttantta adindu eta anitzetan 
mutxurdin zahar-usainekoaren eta per-
fume merkez hantuaren musua. Etxera 
etorri bezain laster, aurpegia bi eskuen 

artean tinkatzen zigun eta hantxe pau-
satzen zigun, hauxe haur ederra zioe-
la, musu luzea, matela bigunaren umela 
lagun; sentsazioa eta batez ere usaina 
mazelari zeriola irauten genuen oren 
luzeetan. 

Gehienetan, familia-kide eta lagun 
artean elkar agurtzeko molde izugarri 
arrunta zen, batak ez ziona nehoiz uka-
tzen besteari, ballet adostua zen, ohiko 
moldea errateko hurbilekoa zaitut, zu-
regana nator, entzunen zaitut laster, egu-
non. Batzuetan matela kontaktu soila 
zen, besteetan soinuak lagundurik, beste 
batzuetan oraino besoez inguratuz elkar. 
Aldi oro, musu-kideen arteko espazio 
bat sortzen zuen, pixka bat harreman 
erregistro bat definituko balu bezala.  

Lankide artean gauzak ez ziren hain 
sinpleak: baziren agurtzeko ohituratzat 
zutenak (aspertzen ez zirenak muatx eta 
muatx), gustukoa zutenak, ez zutenak, 
nahiago zutenak eskua tinkatu, edo biak 
batera eskua-musua, edo ez bata ez bes-
tea. Ai, zenbat izpiritu gaitzitu egon al 
ziren, zeinek musu zeinek eskua zeinek 
deus nahiago, eta sekulan elkar harmo-
nizatzea lortu ez zutenak! 

Batzuetan musuak opresioaren eta 
menpekotasunaren adierazgarri ere ger-
tatzen ziren. Nagusi, arduradun, hau-

tetsi hori, hitzartzeak aitzin pott xerka 
etortzen zen zuregana, fabore bat egi-
nen balizu bezala edo ukatzen ahal ez 
diozun zerbaiten gisan, betiere berak, 
alde bakartasunean hautatuz ematea ala 
hartzea. 

Etsai artean ere ikusten ziren, musu 
luze eta azpimarratuak, irriz zuriz jan-
tziak, eztabaida luzeen iragarle, gaiztoa 
ez naiz ni, zu baizik agertzen zutenak. 
Akordio politikoen sinboloak ziren, Brej-
nev-Honecker edo Iglesias-Domenech 
artean bezala. Promesa sentsualak ziren, 
aurpegiaren behealdean ezpain hegitik 
hain hurbil pausatzen genituenean. 

Menpekotasun edo traizio pottak 
ere izan ziren. Komunio musuak. Alor 
kulturaleko pottak, Madonna eta Brit-
ney, Serge eta Jane. Toulouse Lautrec-en 
musu transgresiboa. Lichtensteinen pott 
tristea. Aingeru zurbilek elkarri sekulan 
ematen ez zizkieten haiek. 

Afekzioa, protokoloa, etsaigoa, men-
pekotasuna, hurbiltasuna, faltsukeria, 
amodioa, laguntasuna, desira, horien 
guztien adierazteko kode berrien beha-
rretan gaude. “Musua molde seguruena 
da isiltzeko eta aldi berean dena errate-
ko” halaxe zioen Maupassant-ek. 

Emanen nizuke musu, zuk jakin zer-
gatik. 

PAULA EstÉVEz
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Mundura ireki

Surflari abil-dorpeak

Mexikon gertatu zitzaigun duela 
urte dezente. Latinoamerikako 
inprobisatzaileen topaketa ba-

tzuetarako gonbidapena luzatu ziguten, 
eta hiru neska gazte joan ginen hango 
maestro artera. Ia hilabete iraun zuen 
bidaiak izugarri mugitu gintuen; zen-
tzu askotan. Herriz herri ibili ginen. Bik 
bertsotan egin genuen eta hirugarrenak, 
koaderno txiki bat aldiro soinean zera-
manak, guk kantatutakoak itzuli zituen 
jendaurrean. Topaketen amaiera aldera, 
tristatu egin ginen parte-hartzailetako 
batek galdera hura tirokatu zigunean: 
gaztelera hain ondo menderatzen ba-
duzue, zergatik ez duzue zuzenean hiz-
kuntza horretan inprobisatzen? Trista-
tu egin ginen, hilabete osoan oholtzan 
nahiz oholtzapean azaldu nahi izan ge-
nuena nahi bezain argi azaltzen asmatu 
ez genuelako. Ez dut gogoan une hartan 
zer erantzun genion. Sentitzen genuena 
adierazteko zein hitz erabili ote geni-
tuen. Baina galderak itzulerako bidaia-
rako zer pentsatua eman zigun.

Urte batzuk geroago, eta geografiko-
ki ere gertuagora etorrita, Leioako Arte 
Ederretako fakultatea bisitatu genuen 
hizlari gisa. Lau emakumezkok osatzen 
dugun sormen kolektiboari buruz hitz 
egiteko deitu ziguten. Hara iristean jaki-
narazi ziguten hitzaldia gazteleraz izan-

go zela, gaztelerazko ikasleak ere en-
tzuten egongo zirelako. Hala nola itzuli 
genuen aurrez prestatuta genekarrena, 
ez izerdirik isuri gabe, eta, gure proiektu 
batzuk azaldu ondoren galderen tartea 
ireki zenean, noizbait entzundako gal-
dera baten oihartzuna belarriratu zitzai-
gun. Egiten genuena ondo zegoela esan 
zigun mutil hark, oso interesgarria zela 
baina… Zergatik ez genuen beste hizkun-
tzaren batean sortzea probatzen. Mun-
dura irekitzeko, badakizue. 

Eta bai, kutsu panfletariodun zuta-
be honetatik haratago, guztiz zilegi izan 
daiteke sortzaile bakoitzak hizkuntza 
bat edo beste bat hautatzea. Zilegi irudi-
tzen ez zaidana zera da: diglosiak alde-
rik alde zeharkatzen gaituen bitartean 
hizkuntza bat edo bestea ausaz aukeratu 
izana defendatzen saiatzea. Orain eta 
hemen, hautu politikoa da euskaraz sor-
tzea. Eta ez naiz bukaerako emaitzez ba-
karrik ari, ezpada sormen prozesu osoak 
ere euskaraz eta euskaratik garatzeaz.

Eta ez, nik ez dut hautu honen alde 
egiten euskara txikia, ederra, Europako 
hizkuntzarik zaharrena, Aitorren hiz-
kuntza zaharra, gure arbasoena, txan-
txangorriak zaintzen duena… delako. 
Funtzionala delako baizik. Noranahikoa. 
Mundura eta munduak irekitzeko balio 
didana. 

Han eta hemen agertu dira kasuak. 
Parte txarreko birusa bezalatsu 
hedatu dira antzeko albisteak. Lo-

tsaren eta eskandaluaren oihartzunak 
errepikatu dira. Berriz ere. Kargugabe-
tzeak, dimisioak, alegatuak nahiz bar-
kamenak hainbat hizkuntzatan entzun 
dira. Halako batzuk, ongi dakigunez, 
hurbil-hurbilean ere gertatu dira, euska-
ra gutxi aditu arren. 

Barka biezat maite dudan Antropo-
logia Kulturalaren diziplinak: txertoek 
eragindako olatuak nazioarteko bazter 
frankotan ikusi izan dira azkenaldian; 
ezin, beraz, eremu soziokultural jakin 
bati atxiki fenomeno miserablea. Ari 

gara, betiere, txertoak erosteko aukera 
izan duten geure herrialde aitzinatuez. 
Ari gara, arestiko olatuak gogoan, sur-
flari abil-dorpeez: lehentasun publikoei 
muzin eginda, gordeka txertoaren zizta-
da gozoa hartu duten kargudunez, ahai-
deez, lagunez eta abarrez. Kolektiboaren 
kontra erabilitako xiringez.

“Beste mami bat ere baduk hor”, zi-
rikatu nau aspaldi ikusi gabeko ize-
ba batek. Gertakarien argitan orain-
dik ikusi ez dugun estrategia batez 
ari omen zen: eskandalu lotsagarriak 
direla medio, mundu guztiak txertoa 
jartzea modu eraginkor batean sustatu 
nahi duena. 
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2020ko Euskaraldia amaituta 
ere, oraindik ikusten dira txa-
pak Iruñeko kaleetan, 2021eko 
hasiera honetan. Lehen Euska-

raldian ere gertatu zen: Nafarroako 
euskaldun anitzek nahiago izan zuen 
luzatu ahobizi- edo belarriprest-txapa 
eramateko aldia. Funtsezko abantaila 
bat ikusi zuten: elkar berehala ezagu-
tzea, jakitea txapadun bat ikusi ahala 
harekin euskaraz mintzatzeko aukera 
izanen zutela. Eta jende frankok eraba-
ki zuen, Iruñerrian bederen, ahalik eta 
gehien aprobetxatzea egokiera. Nago 
berokiak kendu eta armairuan gorde 
arte segitu zutela batzuek txapa jan-
tzita.

Aurten txapa gutxiago ikusi ditut 
Iruñean lehen Euskaraldian baino, bai-
na hori ere normala da, pandemiak ga-
larazi baitigu kalean gehiago ibiltzea, 
txapak lagun hiriko euskaldun jendea-
rekin gehiagotan elkartzea, euskaldun 
(ezagun eta ezezagun) gehiagorekin hitz 
egitea. Hala ere, oraindik ikusten dira 
txapak berokietan –nik ere zalantza izan 
dut: berriro jantziko?–.

Iruñean zaila baita euskaraz mintza-
tzen hastea, ez bada ezagunekin.

Niri eskaner mentala pizten zait beti. 
Euskaraz saiatuko naiz? Euskaraz jaki-
nen du? Ez du gaizki hartuko? Eta bat
-batean –ez beti baina askitan– nola 
edo hala (aski izan daiteke “iepa” bat) 
ohartzen naiz baietz, pertsona horrekin 
euskaraz hitz egin dezakedala, eta, no-
labait, (mintza)lagun dudala. Bi gauza 
horiek, ohartzeak eta euskaraz egiteko 
paradak, ustekabeko poza sortzen dute 
niregan –eta beti ekartzen didate gogora 

aitak sentitzen zuen arraidura ospita-
leko erizain batek euskaraz hitz egiten 
zionean–.

Batzuetan nire buruari galdetzen diot 
nolakoa izanen den ezezagunekin eus-
karaz aritzea aurretiko eskanerrik gabe, 
natural, arbuio-keinu bat edo ezezko 
garratz bat jasotzeko errezelorik gabe. 
Edo bestearengan enbarazu sortu gabe 
euskaraz ez dakielako. Gaztelaniaz be-
zala. Eta esaten diot nire buruari arraro 
samarra dela hala ibiltzea, zalantzekin, 
ez mezuaz, baizik eta mezua helarazteko 
hizkuntzaz.

Lau hamarkada luze joan dira euska-
raz hasi nintzenetik, eta gutxitan egin 
dut euskaraz ezezagun batekin aurrez 
pentsatu gabe ea izanen dudan horreta-
rako “baimena”. 

Horregatik oso ongi ulertzen diet Eus-
karaldiaren txapa kendu nahi ez dutenei. 
Arazo psikosozial ugari aurrezten dizki-
gute txapek: bat ikusita –axola gutxi aho-
bizi den edo belarriprest– lasai eta eroso 
has gaitezke euskaraz eramailearekin. 
Lasai eta eroso ematen ahal diogu txapa, 
euskaraz. 

psikotxapaldia

Nire buruari galdetzen 
diot nolakoa izanen den 
ezezagunekin euskaraz 

aritzea aurretiko eskanerrik 
gabe, natural, arbuio-keinu 
bat edo ezezko garratz bat 
jasotzeko errezelorik gabe



Lurra herriari deika
Jaten dugun elikagai bakoitzarekin, 
nekazaritza eta gizarte eredu bat bultzatzen 
ari gara. Beraz, jatea bihur dezagun egunean 
hiru bider egiten dugun plazerezko iraultza!

argia.eus/azoka 943 37 15 45Erosteko:

Kamiseta erosita, 2 €-ko ekarpena egingo 
diozu agroekologia mugimenduari 
eta beste hainbestekoa ARGIAri. 

Agroekologia mugimendua 
eta  elkarlanean

%100 kotoi 
organikoa

Bost kolore aukeran:
Urdina, beixa, arrosa, berdea eta grisa.

Kolore 
berriak!

19,5 €
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Plan honek, aurrean dugun erron-
ka handia, aukera bihurtzen du, 
ez bakarrik errekuperazioa la-
gunduz, baita gure etorkizunean 

inbertituz ere: Europako Itun Berdeak 
eta digitalizazioak, enplegua eta hazkun-
dea bultzatuko dituzte, baita gure gizar-
teen erresilientzia eta ingurumenaren 
osasuna ere. Hau Europaren garaia da”. 
Hitz horiekin aurkeztu zuen joan den 
maiatzean Ursula Von der Leyen Euro-
pako Batzordeko presidenteak Next Ge-
neration EU plana (NGEU), pandemiak 
eragindako krisi ekonomikoari aurre 
egiteko diseinatua. Sekula ikusi gabeko 
milioi-jauziaren “aukera” aprobetxatze-
ko eskatu dute Europa osoko agintariek. 
Baina jende asko beldur da, ez ote den 
multinazionalak berdez tindatu eta di-
ruz blaitzeko izango, eragindako zorrak 
herritarrek eta zerbitzu publikoek nozi-
tzen dituzten bitartean.

Denera 750.000 milioi euroko aurre-
kontua du NGEUk –asko dirudi, baina 

Europar Batasunaren BPGren zati txiki 
bat baizik ez da–. Hortik 390.000 milioi 
euro, itzuli behar ez diren transferentzia 
edo laguntza zuzenak izango dira, 2021 
eta 2024 urteen artean emango direnak, 
eta gainerakoa (360.000 milioi) maile-
gatu egingo da 2026 urtera arte, hau da, 
itzuli egin beharko da. 

Partida handiena Suspertze eta Erre-
silientzia Mekanismoarentzat izango 
da, aurrekontu osoaren %90 hartzen du 
honek (672.500 miloi euro) eta trantsi-
zio ekologikoko eta digitaleko proiek-
tuetan inbertitu eta erreformak egitera 
bideratuko da, “suspertze iraunkorra 
eta erresilientea” lortzeko helburuz. 
Europako Batzordeak aholkatu du erre-
formak edo inbertsioak zazpi eremutan 
egitea, besteak beste, berriztagarrietan, 
5G teknologian edo hezkuntzaren digi-
talizazioan. 

Europar Batasuna osatzen duten es-
tatu bakoitzari zenbat diru eman eraba-
kitzeko metodo bat erabili dute, azken 

bost urteetako hazkunde eta langabe-
zia tasak kontuan hartzen dituena. Ho-
rren arabera, Espainiako Estatuak ja-
soko luke diru gehien: 140.000 milioi 
euro. Horietatik 79.796 milioi transfe-
rentziak lirateke –46.000 milioi 2021 
eta 2022 artean jasotzekoak– eta beste 
68.000 milioi inguru maileguak. Fran-
tziako Estatuak, berriz, 42.302 milioi 
euro jasoko lituzke, kasu honetan, mai-
leguak lirateke. Espainia, Italia, Fran-
tzia eta Poloniaren artean, funtsaren 
%60 eramango dute.

Eusko Jaurlaritzak, Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismotik 5.702 mi-
lioi euro “lortzeko helburua” adierazi du, 
188 proiektu barnebiltzen dituen Euska-
di Next 2021-2026 programaren bidez. 
Hidrogeno korridorea, ibilgailu elektri-
koen baterientzako giga-faktoria… Pe-
tronor, Iberdrola eta autogintzako kon-
painia handi asko daude proiektu horien 
atzean. Nafarroako Gobernuak, bestalde, 
Nafarroa Suspertu programaren barruan 

  Urko apaolaZa avila

Europar Batasuneko herrialdeek dirutza mugiaraziko dute 
koronabirusaren pandemiari aurre egiteko. 750.000 milioi 
euroko aurrekontua duen Next Generation EU deituriko 
planaren bidez, trantsizio ekologiko eta digitala bideratu 
nahi da. Baina aurkeztutako proiektuek ba al dute zerikusirik 
helburu horiekin? Nola aukeratu dira? Eta zein logika eta 
ordainsariren truk emango ditu Europak laguntzak?

Hurrengo 
belaunaldiei 
zorretan 
utziko dieguna
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125 proiektu aurreikusi ditu 3.419 mi-
lioi euroko aurrekontuarekin –ez du 
zehaztu europar funtsetatik zenbat diru 
jasoko lukeen–, tartean AHT, Nafarroako 
Ubidearen bigarren fasea eta antzeko 
azpiegiturak daude. Bi erkidego horie-
tako proiektuak aztertu ditugu 26 eta 
27 orrialdeetan. Euskal Hirigune Elkar-
goak oraindik ez du NGEUrako egitasmo 
zehatzik aurkeztu, ARGIAri erakundetik 
azaldu diotenez.

Honaino datuak. Baina zein epe, bal-
dintza, hautaketa prozesu eta logikaren 
arabera iritsiko da gure geltokietara Mr. 
Marshall berri hau? Hurrengo lerroe-
tan xehatuko ditugu horiek guztiak. No-
lanahi ere, plan honen lurreratze pista 
zein izango den aire zabaletik begiztatu 
liteke jadanik: azken urte luzeetan egi-
turazko krisian sartuta, sinetsarazi nahi 
digute posible dela kapitalismo inklusi-
bo, gizatiarrago eta berdeago bat izatea 
–Davosen entzun berri dugun bezala–, 

aurrerakuntza teknologikoak argudia-
tuz, kontraesan nagusi bati ezikusia egi-
nez: geroz eta gehiago produzitzeak ez 

du asebeteko sistemak duen etekin go-
sea, krisi energetiko eta klimatikoan are 
gehiago sakonduz. Baina ez gaitezen on-
dorioetan aurreratu.

“Ez, bizi naizEn artEan”
Askok oso gogoan dute 2012ko ekai-
nean, aurreko krisialdi ekonomikoa-
ren erdian, Angela Merkel Alemaniako 
kantzilerrak esandakoa, ez zela euro-
bonorik izango “ni bizi naizen artean”. 
Ia hamarkada bat eta gero, hitz ho-
riek irentsi behar izan ditu, Europar 
Batasuna zorra jaulkitzen ari baita. 
Zer gertatu da? Covid-19aren pande-
miak sorturiko lurrikarak dena aldatu 
duela, Bigarren Mundu Gerratik ez 
baita halako hondoratzerik izan. “Ni 
bankari izan nintzen eta ez dut sekula 
halakorik ikusi –azaldu du Luca Bo-
narcossi finantza jasangarrietan aditu 
eta ingurumen aktibistak–. Aurreko 
krisian bagenekien arazoa bankuak 
zirela, baina koronabirusarekin… ur-
teetan bizi behar izango ote dugu ho-
nekin?”. 

ODG, Ekologistak Martxan eta Omal 
erakundeek antolatutako Next Gene-

URsULA VoN dER LEyENEk 
2020ko MAIAtzEAN AURkEztU 

zUEN NExt GENERAtIoN 
EU ERREkUPERAzIo PLANA.. 

ARGAzkIA: EURoPAko BAtzoRdEA

Funtsak erabat 
baldintzaturik egongo 

dira hasieratik,  
hori da NGEUri 

egin zaion kritika 
nagusietako bat
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ration EU-ren barrunbeetara bidaia 
jardunaldian plazaratu du Bonarcos-
sik bere analisia –interneten aisa aur-
kituko du irakurleak hitzaldia, gaz-
telaniaz–. Italiako adibidea darabil 
finantzariak: munduko bigarren zor 
publiko handiena duen herrialdeak 
kiebra joko luke errekuperaziorako 
europar plan hau gabe, eta “Italiak zo-
rrak ez kitatzeak, ez luke antzik izango 
Greziakoarekin, Europar Batasunaren 
amaiera litzateke”. Hortik Merkelen 
iritzi aldaketa, kolapsoa saihesteko.

Nazioarteko Lan Erakundearen ara-
bera, 2020an lan egindako orduak 
%8,8 murriztu ziren mundu osoan eta 
255 milioi lanpostu deuseztatu ziren, 
2008ko krisia halako lau. Enplegu gale-
rak sektore prekarioenak astindu ditu, 
behin-behineko kontratua edo lanaldi 
partziala dutenak batez ere –normalean 
gazteak eta emakumeak–. Koronabiru-
saren krisia ekonomiarengandik “exoge-
noa” dela esan digute, eta hau igarota, V 
formako suspertzea etorriko dela: “Hori 
bai, esan digute hori gertatzeko beha-
rrezkoa dela inbertsioak 4.0 iraultza dei-
turikoan egitea –dio Paul Llonch eko-
nomialariak–. Baina benetan uste dute 
estrategia aldaketa horrek hazkunde eta 
ongizate garai bat zabalduko duela? Fi-
datu al gaitezke?”.

Llonch Kataluniako Taifa Ekonomia 
Kritikoko Seminarioko kidea da eta 

Realitat webgunean azaldu duenez, “di-
gitalizazio kapitalista areagotzea zerk 
justifikatzen duen ulertu nahi badugu, 
produktibitateaz hitz egin behar dugu”. 
Bere esanetan –hainbat ikerlari eta adi-
tu aipatzen ditu– egungo sistemak zer-

bitzu eta merkantzia gehiago ekoiztu 
ditzake, baina ez da gai balio gehiago 
produzitzeko, eta hor dute kapitalistek 
arazoa: “Inbertitzaileari bost axola zaio 
bonotan, mantekilan edo kanoietan in-
bertitzen duen, etekina nahi du”. 

PrEsaka Eta hurrEngo  
bElaunaldiEn diruarEkin
NGEUrako proiektuak aurkezteko epea 
apirilaren 30 arte dute estatuek. Lehenik, 
udalek eta foru aldundiek Eusko Jaurlari-
tza eta Nafarroako Gobernuari helarazten 
dizkiete, hauek Madrilera eramango dituz-
te, eta azkenik Bruselara iritsiko lirateke 
Espainiako Gobernuak “interesgarrien” 
ikusten dituenak. Frantziako estatuan ere 
Parisek du azken hitza. Europako Batzor-
deak bi hilabeteren buruan aztertuko ditu 
iragazia pasatakoak eta Europako Kontsei-
luak lau aste lituzke hautatuak onartzeko. 
2021eko bigarren seihilekoan iritsiko li-
tzateke laguntzen lehen zatia. 

Diru kopuru multzo handiak eta pre-
saka ibiltzeak zalantzak sortu ditu kudea-
keta eta gardentasunari dagokionez. Izan 
ere, administrazio askok aholkularitza en-
presa pribatuetara jo du prozesua gida-
tzeko, PwC edo Deloitte kasu. Mikel Otero 
Eusko Legebiltzarreko EH Bilduko bozera-
maileak elkarlanari “muzin egitea” lepora-
tu dio Eusko Jaurlaritzari: “Akats estrategi-
koa da, Europako funtsekin finantzatuko 
diren proiektuen hierarkia guztion artean, 
auzolanean, erabaki beharko genukeelako, 
gero Madrilen defentsa bateratua egiteko”. 
Iñigo Urkulluren exekutiboak aurkezturi-
ko 188 proiektuetatik askotan ados egon 
daitekeela dio EH Bilduk, baina beti ere 
lankidetza publiko-pribatuari “baldintza 
argiak jarrita, onura soziala bermatzeko”.

Nondik aterako da 
dirua? Historian 

inoiz ikusi den bono 
jaulkitze handiena 

eginez. 2026an diru 
iturria itxi eta 2058 

arte ordainduko 
dugu “hipoteka” hori

ZORRA EtA MuRRIZKEtAK. errekuperazio planarekin kritiko direnek, hurrengo belaunaldiak zorpetu eta murrizketa sozialak ekarriko dituela diote. 
irudietan, pentsio duinen aldeko mobilizazioa gasteizen abendu honetan, eta klima aldaketaren kontrako greba 2019ko irailean. 
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Eta nondik aterako da dirua? Histo-
rian inoiz ikusi den bono jaulkitze han-
diena eginik. 2026an diru iturria itxiko 
da, eta zorraren titulu publikoekin sor-
tuko den “hipoteka” ordaintzen hasiko 
gara, 2058 urtean amortizatu arte, hiru 
hamarkada beraz. Europar Batasunak 
hainbat zerga berri ezartzea proposatu 
du horretarako –karbonoaren, plasti-
koaren edo digitalen gaineko tasak–, bai-
na fiskalitate politikan ez da inoiz ados-
tasunik izan europar herrialdeen artean, 
eta bide itsua dirudi horrek. Ondorioa? 
Zor publiko gehiago eta murrizketa so-
zialak. “Gastatuko dugun dirua ez da gu-
rea, hurrengo belaunaldiak ordainduko 
du osorik, egun 15 urte dituzten eta kli-
maren alde mobilizatzen diren horiek, 
horregatik deitu diote Next Generation”, 
dio Bonarcossik.

indarrEzko-alkandora
2008ko krisian ezagun egin zen Troika 
delakoa (Europako Banku Zentrala, Na-
zioarteko Diru Funtsa eta Europako Ba-
tzordea), “erreskataturiko” herrialdeei 
neurri oso gogorrak inposatzen zizkiela-
ko diru truk, beltzez jantzita. Oraingoan 
baina, ez da halakorik behar izango: la-
gunduko diren proiektuak erabat bal-
dintzatuak egongo dira hasieratik. Hori 
da NGEUri egin zaion beste kritika na-
gusietako bat; ELAk horretan egin du az-
pimarra batez ere. Sindikatuaren ustez, 
kontua ez da eztabaidatzea funtsak nora 
bideratzen diren: “Eredua garbi dago: 
maileguak eta transferentziak egituraz-
ko erreformen eta aurrekontu-austerita-
tearen truke”. 

Suspertze eta Erresilientzia Mekanis-
moaren laguntzak “Europar Seihilekoa-
ren” barruan onartuko lirateke. Urteko 
lehen sei hilabeteetan, estatuek euren 
aurrekontuak doitzen dituzte EBk eza-
rritako helburuen neurrira. Prozesu ho-
rretan, Europako Batzordeak “gomen-
dioak” ematen dizkie lehentasunak jarri 
eta planak diseinatzeko, eta ministroek 
osaturiko Europako Kontseiluan ados-
ten dira behin betiko gomendioak. 

Euskal Herriak Kapitalari Planto! di-
namikak salatu du europar funtsak “in-
darrezko-alkandora” bat izango direla, 
murrizketa sozial gehiagoren atariko, 
eta pentsio sistema publikoaren dese-
gitea edo PPk ezarritako lan-errefor-
ma bere horretan mantentzea ekarriko 
duela, besteak beste. Areago, zorra mu-
tualizatzearen kontra daudenek Maas-
trichteko Tratatuko irizpideak kontuan 
hartzea nahi dute –azken 30 urteeta-

ko Europa neoliberalaren hazia izan 
zena–, Alemaniako Banku Zentralak 
(Bundesbank) bere azken buletinean 
eskatu bezala. “Ondoren gogoraraziko 
digute gure aukeren gainetik bizi garela 
eta gehiegizko zor publikoari aurre egi-
teko doikuntza politikak ezinbestekoak 
direla”, azaldu du ELAko Pello Igeregik 
Galde aldizkarian. 

Ikusteko dago pandemiak kapitala-
ren eta lan-indarraren arteko antola-

keta sozial berri baterantz eramango 
ote gaituen, baina oraingoz eskema 
zaharrak baino ez dira errepikatzen 
ari, trantsizio ekologiko eta digitalaren 
banderapean. Aitzitik, “estraktibismoa 
ezin da banandu kapitalismo berde dei-
turiko horretatik”, dio LLonchek, eta 
horrek larrialdi klimatikoa larriago-
tzeaz gain, austeritate eta prekarietate 
gehiago baino ez die ekarriko hurrengo 
belaunaldiei. 

Next Generation EU programak 
750.000 miloi euro aurreikus-
ten ditu datozen zazpi urte-

tarako. Eta aldi horretarako Euro-
par Batasuneko (EB) aurrekontua 
1,074 biloi eurokoa da. Bi hanka 
hauek erabiliko ditu nagusiki EBk 
Covid-19ak eragindako hondamen-
diari aurre egiteko, mutualizazioa-
ren bidea lehendabizikoz erabilita. 
Zifra potoloak dira, baina bertako 
BPGaren %10 ordezkatzen du. Al-
diz, AEBetan BPGaren %15 da bide-
ratuko duten baliabideen ehunekoa 
eta Japonian %21. 

Berreskurapen ekonomikorako 
funts europarretatik Espainiako 
Estatuak 140.000  miloi ditu izen-
datuak, horietatik 72.000 dirula-
guntzak dira eta gainerakoa maile-
guak. Suspertze eta Erresilientzia 
Mekanismoak bideratuko ditu diru
-laguntza horietako gehienak, bal-
dintza zorrotzak eta konplexuak 
betetzearen truke. Lehen oinarriz-
ko baldintza planaren orientazioa 
bera da. Estatuek ezin izango di-
tuzte beren lehentasunen arabera 
laguntzak izendatu, adibidez osa-
sun sistema indartzeko. Funtsen 
%57 aldaketa klimatikoaren eta 
eraldaketa digitalaren arloetan ko-
katu beharko dira. Bestalde, esta-
tu bakoitzak gomendio zehatzak 
bete beharko ditu funtsak eskura-
tzearen truke. Espainiako Estatuak 
pentsioen iraunkortasuna berma-
tzeko eta lan merkatua hobetze-
ko ohiko doikuntza lerroak bete 
beharko ditu.

Bestetik, Egonkortasun eta Haz-
kunderako Ituna gutxienez 2022 ur-
tera arte izoztuta dago. Baina berriz 
ere indarrean ipiniko balitz esku-
ratutako funtsen laurdena galtzeko 
arriskua legoke. Espainiako kontu 
publikoak Bruselak ezarri ohi duen 
defizit eta zorraren arauetik oso gai-
netik egongo dira datozen urteetan. 
Europako Batzordearen estimazio 
baten arabera 2021 eta 2022 urte-
rako Espainaren defizita %9,6 eta 
%8,6 izango dira, hurrenez hurren. 
Itunaren %3ko marratik oso urrun 
dago eta doikuntza politiken arris-
kua bistaratzen du honek.

Zor publikoak ere igoera bikai-
na izango du Estatuan, BPGrekiko 
%119 izateraino iritsi da eta aurten 
zein datorren urtean ez dirudi jais-
teko bidea hartuko duenik, Egonkor-
tasun Itunaren %60ko betekizunetik 
izugarri aldenduta. Airef, zerga au-
toritateak aurreikusten du Estatuko 
zorra berbideratzeko zerga doikun-
tza bi hamarkadaz luza daitekeela 
eta defizitaren kasuan hamarkada 
bat. Horiek horrela zor publikoaren 
zama oso latza izan daiteke datozen 
belaunaldientzat baldin eta zerga 
erreformaren bideari ekiten ez ba-
zaio. Horretarako irauli egin beharko 
da 2007 urteaz geroztik Espainiako 
Estatuan zergen egiturak hartu duen 
noranzkoa. Izan ere errekaudazioan 
PFEZaren eta BEZaren pisua han-
dituz joan da, Sozietateen gaineko 
Zergarena orduko errekaudazioaren 
%22,3tik 2019ko %11,9ra gutxitu 
den bitartean.

zor 
publikoaren 
zama

Mikel ZUrBaNo 
ekOnOmiALAriA
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Suspertu planaren arabera, Nafa-
rroako Gobernuak 125 proiektu 
aurkeztuko ditu Europako funtse-

tara, 3.419 milioi euroko kostuarekin. 
NUPeko ikerketa baten arabera, baina, 
Nafarroak 417 milioi euro eta 1.000 mi-
lio euro artean jaso ditzake funts haue-
tatik.

Aldaketa klimatikoa, trantsizio ener-
getikoa, digitalizazioa, ekonomia susper-
tzea, lurralde egituraketa... hori guztia 
da planaren oinarrian; “sektore publi-
koak gidatua”, baina dagoeneko CEN Na-
farroako Enpresarien Konfederazioari 
proiektuen aholkularitzan leku handia 
emanez.

Gaitza da sinestea plan honek mundu 
jasangarriaren oinarriak jarri behar di-
tuenik, batez ere orain arte hondamendi 
klimatikoa ekarri duen sistema laudatu 

besterik egiten ez delako, kritikarik txi-
kiena ere egin gabe. Aitzitik, Suspertu 
planaren aurkezpenean María Chivite 
lehendakariak eredugarritzat jartzen 
ditu Nafarroan azken 60 urteetan ekono-
mia bultzatzeko egin diren ahalegin eta 
planak. Hau da, “lehen ondo egin genuen 
eta orain ere egingo dugu”. Orduan, nola 
iritsi gara egungo hondamendira?

Adibidez, 817 milioi euro bideratuko 
dira lurralde kohesiorako, baina hauen 
barruan daude AHT edo Nafarroako Ubi-
dea –Itoizko Urtegiari lotua–, proiektu 
zaharrak, suntsitzaileak eta jasangarri-
tasunarekin zerikusi gutxi dutenak.

Beste eremu bat da jasangarritasuna 
eta energia berriztagarriena, 593 milioi 
euro bideratuko dira esparru horietara, 
non auto elektrikoa, energia parkeak –
eguzkia eta eolikoa– eta elikadura jasan-
garria diren hiru esparru nagusietakoak. 
Baina inon ez da esaten auto kopurua 
murriztea ezinbestekoa dela energia gu-
txiago kontsumitzeko; ezinezkoa dela 
egungo auto kopuru bera edo gehiago, 
baina elektrikoan. Edo elikadura jasan-
garria bai, baina hor dago Caparroso-
ko behitegi proiektua, 3.600 behitik 
7.000ra handitu nahi dena –eta enpresa 
berak Sorian 20.000koa egin nahi du–.  

Gaur egun Nafarroan kontsumitzen 
den energiaren %20 da berriztagarria, 
2030erako %50 izatea nahi da, eta ho-
rretarako eguzkiaren eta energia eoli-
koaren dozenaka parke egitea aurreikus-
ten da ekosistema eta biodibertsitatean 
berriz ere kalte handiak eraginez. Orain 
arteko “hazkunde jasangarriaren” lo-

gikan, Manu Aierdi Garapen Ekonomi-
korako kontseilariaren doinua ezaguna 
egiten da: “Edozer ez, baina hil ala biziko 
kontua bada [planetaren tenperatura 
jaistea], prest egon beharko dugu ingu-
rumen kalteren bat onartzeko”.

Berdintsu gertatzen da eremu digita-
lean. Planak baditu onuragarriak diren 
helburuak –arrakala digitala txikitzea 
edo hezkuntza digitalari lotutakoak–, 
baina bertan aitortzen denez, bere oi-
narrietakoa da 5G iraultza digitala bul-
tzatzea, eta horrek energia eta material 
kopuru itzelen beharra du. Kontseilari-
tza ia guztietan dozenaka milioi euro au-
rreikusten dira hamaika proiektu digital 
bultzatzeko.

Diru zaparrada honek orain arte-
ko kapitalismoaren beste bultzada bat 
ekarriko du, berdez eta berba ederrez 
jantzia. Arlo batzuetan eragingo ditu 
aurrerapenak, baina funtsean, hazkun-
de ekonomiko handiagoan oinarrituta 
dago, eta mundu finito batean hori ezi-
nezkoa da, mozorroak mozorro, eredua 
ez da jasangarria. 

Gernikan Guggenheim museoak 
127 milioi, Gasteiz kanpoaldean 
erraustegi bat eraikitzeak 35 

milioi, Arabako hainbat menditan bost 
parke eolikok 270 milioi, Armiñonen 
instalazio fotovoltaikoak 90 milioi, 
Lantaronen biomasa plantak 71,2 mi-
lioi, Lemoizko Zentral Nuklear zaha-
rrean 15.000 tona langostino eta izo-
kinentzat haztegiak 105 milioi, Data 
Center bat eraikitzeko 117 milioi, EAE 
mailan 5G sarea zabaltzeak 65 milioi 
edo Euskadi Basque Country tourism 
Intelligence-k 68 milioi...

Horrelako 188 proiektu jaso ditu Eus-
ko Jaurlaritzak Euskadi Next izeneko 
planean, Bilbo, Donostia eta Gasteizko 
udalekin eta Araba, Bizkaia eta Gipuz-
koako foru aldundiekin adostuta. Eu-
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ropako funtsetatik 5.702,6 milioi euro 
eskuratu nahi lituzkete horiekin, eta ho-
rrek ekarriko luke orotara 13.135 milioi 
euroko inbertsioak egin behar izatea, di-
ru-laguntza edo kredituek ez baitituzte 
proiektuak guztiz finantzatzen. 

Zahartzaroa, administrazioaren eta 
hezkuntzaren digitalizazioa, hirigintza, 
hondamendi naturalen prebentziorako 
proiektu ugari aurkeztu dituzte, eta ba-
tzuek azalpena irakurrita interesgarriak 
badirudite ere, argia da batetik, EAJ eta 
PSE-k azken legegintzaldietan eraman 
duten norabide politikoan pauso bat 
gehiago direla –erraustegiak klima alda-
ketaren aurkako tresna gisa saltzea, adi-
bidez–, eta EAEn ere ez da zibilizazioa 
kolapsora daraman etengabeko haz-
kundea zalantzan jartzen. Horrez gain, 
dirutzarik handienak eskatzen dituz-
ten proiektuak ez dira larrialdi klimati-
koaren eraginez hartutako neurriak eta 
asko aurreko legegintzaldietan EAJ edo 
PSEk beren hautes-programetan era-
man arren, egikaritzea lortu ez dituzten 
proiektuak direla ikus daiteke. 

Zerrenda hau egiteko orduan agin-
tariek izan duten ikuspegia agerian ge-
ratzen da Lakuak aukeratutako proiek-
tuekin egindako lehen zerrendari PwC 
kontsultorak erakargarritasuna iraba-
zi asmoz egin zizkion gomendioen do-
kumentu konfidentziala eskuratu du 
ARGIAk, eta bertan ikusten da lotsa iz-
pirik gabre Bilboko Zabalgarbi errauste-
gian bigarren lerroa, AHTren zatiak edo 
Super Sur saihesbidearen bigarren pus-
ka eraikitzeko ere baliatu nahi izan zi-
tuztela, besteren artean klima aldaketari 
aurre egiteko diren mailegu hauek. Ai-
patu berri ditugun hiru hauek zerrenda-
tik kendu badituzte ere –beste nolabait 
bideratzen saiatzeko–, atzean dagoen 
filosofia politikoa bera dela agerikoa 
da. Horrez gain, argi ikusten da foru al-
dundietan eta hiriburuetan, oposizioak 
proiektu hauen aukeraketan izan duen 
zeresan txikia, eta askotan ere, daukan 
informazio falta. 

Pisu ekonomiko handiena duen 
proiektua Hidrogenoaren Euskal Ko-
rridorea–BH2C da. 1.144 milioi euroko 
proiektua da eta funtsetatik 220 milioi 
eskuratu nahi lituzkete Petronor, Repsol 
eta Sener gisako enpresekin elkarlanean 
aritzeko. Helburua hidrogenoa eta erre-
gai sintetikoak produzitzea, eta hauen 
erabilera sustatzea da. 

Nabarmentzen den bigarrena hirie-
tako “auzorik kaltetuenetan” berro-
neratze edo ‘erregenerazio’ urbanoak 

egin asmo dituen proiektua da. 1.130,4 
milioi euroko gastua egin nahi luke Jaur-
laritzak. Enpresa pribatuekin elkarla-
nean, “errekuperazio ekonomiko sosten-
garri, uniforme eta inklusiboa bultzatu 
nahi luke, eremurik kaltetuenetan. Ho-
nekin lortu nahi da hirietan esku-hartze-
ko modu berri bat, erregenerazio urba-
noak bultzatuz”. 

Eraikuntza enpresentzat beste proiek-
tu nagusia bat, lurzoru industrialen be-
rroneratze edo erregenerazioa egin 
asmo duena da. Horretarako 885 milioi 
euro aurreikusi dituzte, eta Europarako 
diru laguntzak lortzeko amu gisa, PwCren 
aholkuei jarraiki, Jaurlaritzak adierazi du 
leku horietan “proiektu estrategikoak” 
kokatzeko lan egingo duela.

Auto elektrikoetarako ioi eta litiozko 
bateriak egiteko BasqueVolt Gigafac-
tory proiektua Iberdrola, Petronor, Ena-
gas, Irizar eta MCC-rekin; zahartzaroare-
kin loturiko “zaintza ekonomiak” (282 
milioi) edo OsasunBerri (199 milioi), 

besteak beste, eta formazioaren atalean 
Donostia talent House, nazioarteko 
“talentudun” pertsonak erakarri asmoz 
(12 milioi), eta Bilbon ekintzailetzare-
kin loturiko Zorrotzaurre Ekintzaile 
Gunea (20 milioi) eta BBVArena zen 
Bizkaia Dorrean Nazioarteko Ekin-
tzailetza Zentroa (36 milioi) gisako 
proiektuak aurkeztu dituzte. Mugikorta-
sunarekin Bilboko metroaren 5. linea, 
Sarratu (Basauri)-Galdakao eta Usanso-
loko ospitalearen arteko tren konexioa 
(350 milioi) edo Vitoria-Gasteiz Mobi-
lity Lab (327,5 milioi), besteak beste, 
kulturarekin zuzenean loturiko proiek-
tuak, hutsaren hurrena dira argazki 
orokorrean, izan Euskadiko liburutegi 
digitala (2,9 milioi), museoetako zer-
bitzuak digitalizatzea (2,9) edo Euskal 
Artea dokumentatzeko eta ikertzeko Ar-
teder proiektua (1,9). Azkenik, Donos-
tiako hoteletan auto elektrikoen kar-
gadoreak jartzeko proiektua aurkeztu 
du Donostiako Udalak. 
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Antzerkiaren bidez 
ikasleak deskubritzen 

ditu barruan daramatzan  
beste rol batzuk

AHALDuNtZEA 
"Apalago ikusten dituzun 
ikasleak bat-batean 
ahaldundu egiten dira 
antzerkigintzan, esaterako 
rol boteretsu bat 
egokitzen zaienean".
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   Mikel GarCia iDiakeZ      DaNi BlaNCo

Hogei urtez Kukubiltxo antzerki 
taldean aritu zinen. Zergatik eta 
nola eman zenuen saltoa hezkuntza 
mundura?
2010ean, herriko eskolan eskatu zidaten 
antzerki tailerrean laguntzeko, eta he-
rriko enpresa batean ere ikastaroa eman 
nien langileei. Gustura aritu nintzen, eta 
pentsatu nuen antzerkiak niri emandako 
jakintza eta alaitasuna transmititu nahi 
nuela. Gainera, etxean bi izatetik bost iza-
tera pasa ginen urte gutxian eta Kukubil-
txoko jarduna oso lotua zen. Bailarako 
ikastetxe eta udalekin harremanetan ja-
rri nintzen, eta horrela sortu zen Iufala!! 
proiektua, eskoletan antzerki ikastaroak 
eskaintzeko.

Ikasleei antzerkiak zer irakasten 
dien azaldu aurretik, zuri zertan 
lagundu dizu?
Pertsonen jokamoldeak hobeto ezagu-
tzen eta ulertzen lagundu dit. Txikitan 
jaso nuen hezkuntza kristauak zurrun 
markatzen zuen jokamolde onak eta 
txarrak zeintzuk diren, pertsona onak 
eta gaiztoak, eta epaitzeko joera hori 
oso barneratua nuen. Halako batean, 
Bilbora joan nintzen antzerki-eskolara, 
eta epaiketa horiek guztiek zentzua gal-
du zuten, antzerkian ez dugulako gure 
pertsonaia epaitzen, pertsonaia dena 
delakoa izanik ere berau ulertzen aha-
legindu behar dugu, nolabaiteko aser-
tibitatea eta enpatia garatzen dugu per-
tsonaiarekiko. Gainera, irudimenarekin 
lan egiteak ere horretara eramaten du: 
Kukubiltxon oso ezberdinak ginen 
izaeraz eta antzezlanaren edota per-
tsonaien inguruan sortzen ziren ezta-
baidak, jarrera batzuk eta besteak, oso 
aberasgarriak ziren.

pertsonaien rolekin jolasteak zein 
eragin du ikasleengan?
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako 
gazteekin aritzen naiz (10-12 urte in-
gurukoak, hogei astez astero ordubete), 

eta rol jakin bat izan ohi dute ikaste-
txean, baina antzerkigintzan rol horiek 
aldatu egiten dira, ikasle bakoitzarena, 
eta baita talde moduan ere. Hasiera-
tik adibidez neska-mutil muga apur-
tzea ezinbestekoa da, bestela beti di-
tuzu neskak alde batetik eta mutilak 
bestetik. Gure antzezlanetan ez dago 
protagonistarik, denek dute antzeko 
protagonismoa, eta gidoia ez dago bu-
katuta, norberak eraikitzen eta osatzen 
ditu pertsonaia eta ibilbidea: jasotzen 
duten informazioa da pertsonaiaren 
adina, antzezlanean duten papera (itsa-
sontzian badaude, kapitaina den, ma-
rinela...) eta pertsonaiaren egoera, bai-
na pertsonaiaren sexua eta sexu-joera 
adibidez beraiek aukeratzen dituzte. 
Besteak beste transexual izan daitez-
keela azaltzerakoan, garai batean ohiko 
galdera izaten zen, “zer da hori?”, baina 
belaunaldi berriek naturalago hartzen 
dute eta batzuek bizitza errealean du-
ten rola eta sexua aldatzea erabakitzen 
dute antzezlanean. Norberaren pertso-
naiak duen rolaz gain, klasean rol eta 
sentimendu ugari lantzen dute ikasle 
guztiek, gainerakoen aurrean banan
-banan: lotsa, beldurra, haserrea…

Hau guztia baliagarri zaie norbere 
burua ezagutzeko, besteei ezagutaraz-
teko eta ingurukoena berrezagutzeko. 
Egunerokoan lider izatera ohituta da-

goena agian kikildu egiten da oholtza 
gainean, edo tontoarena egiten hasten 
da, eta beste ikasketa eta arlo batzue-
tan apalago ikusten dituzun ikasleak 
bat-batean ahaldundu egiten dira an-
tzerkigintzan, esaterako rol boteretsu 
bat egokitzen zaienean. Aurten ikasle 
oso xumea daukat, kapitainaren pape-
rean, eta gelako liderrari (marinel pa-
perean) aginduak eman behar dizkio. 
Tutore baten testigantza ere gogoan 
daukat; kontatu zidan ikasle uzkurra 
hazi egin zela ikastaro honi esker, eta 
ordutik beste ikasgaietan ere aurrera-
penak egin zituela.

Oholtzan banan-banan antzezten 
jartzen dituzula diozu. Beti ez da 
erraza izango lotsei eta beldurrei 
aurre egitea…
Eszenatokira ateratzen gara ongi pasa-
tzera, hori oinarrietako bat da, eta horre-
gatik besteak beste antzezlanerako ikasi 
beharreko testua izugarri murriztu dut 
urte hauetan: hiru esaldi baino ez dituz-
te memorizatu behar, gainerakoa eurek 
sortzen eta asmatzen dute, buruz ikasi 
beharrak blokeoa ekartzen zuelako.

Bestalde, lehenengo egunetik nabar-
mentzen dudan esaldia da gure ikastaroan 
ez dagoela akatsik. Eszenatokira igotzean 
akatsen bat egingo dugula pentsatzeak 
dakartza beldur eta lotsak, besteek epaitu 
egingo gaituztela barneratua dugu, baina 
ikastaroan ariketa ugari egiten dugu kon-
trako norabidean: testua ahaztu duela nor-
baitek? Ipurdi-bistan utzi ordez, gazteek 
ikasten dute nola jokatu aurrera segitzeko, 
elkar-laguntzeko, testu berria asmatuz, 
ahaztu duenaren testua beste norbaitek 
esanez, testua aipatu gabe aurrera jarrai-
tuz… Horretarako, inprobisazioa eta iru-
dimena lantzen ditugu, eta ulertzen dute 
norbera “helmugara iristeak” ez duela 
ezertarako balio, besteren bat bidean ge-
ratu bada. Denok batera egin behar dugu 
aurrera eta denok batera iritsi behar dugu 
amaierara, antzezlanean.

debagoienako zazpi ikastetxetako 400 bat ikasle oholtzara igotzen ditu ikasturtero 
Iurgi Etxebarria aretxabaletarrak. Hamar urte daramatza haurrei antzerkigintza 

irakasten eta esperientziak erakutsi dio zeinen baliagarria den antzerkia norbere 
burua ezagutu eta rolak apurtzeko, lotsak eta beldurrak gainditzeko, gorputza 

ulertu eta emozioak lantzeko, sormena eta talde-lana indartzeko…

Gure antzezlanetan 
denek dute antzeko 
protagonismoa, eta 

gidoia ez dago bukatuta, 
norberak eraikitzen eta 

osatzen ditu pertsonaia 
eta ibilbidea”
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taldea inportantea da, hortaz.
Entseguetan joaten dira ikusten inork 
ez dituela epaitzen, ez dietela barre egi-
ten, testua ahaztuz gero besteen laguntza 
izango dutela… eta talde-konfiantza ga-
ratzen da, elkarren arteko konfiantza eta 
babesa. Amaren rola betetzen duen ikas-
leak eta seme-alabarena betetzen duenak 
oholtzan besarkatzea lortzeko, konfian-
tza beharrezkoa da. Hain juxtu, pandemia 
dela-eta gai honi lotutako ariketa ugari 
sakrifikatu behar izan ditut, kontaktu fi-
sikoa dagoelako tartean, eta beste modu 
batzuetara nabil lantzen, baina behar be-
zala ez jorratzea nabarituko da, nik uste.

Kontaktu fisikoa aipatu duzu. 
Gorputza bera oso presente 
dago antzerkian, hezkuntzan 
oro har zerebroak daramanean 
protagonismo osoa.
Nahiko tabua da gorputza adin horretan, 
eta gainera denek dakite urte gutxiren 
bueltan aldaketak izango dituela euren 
gorputzak. Konplexuak dituztela nabari-
tzen badut, adibidez bularrak hazten hasi 
zaizkiolako kokilduta badago, sorbaldak 
igo eta beldur barik agertzera animatzen 
dut, ez dadila lotsatu. Gorputzaren arti-
kulazio, mugimendu eta aukerak lantzen 
ditugu, gorputzak duen adierazkortasuna, 
eta atal jakinetan (ipurdia, bularraldea...) 
barretxoak entzuten dira, baina ni naiz au-
rrena gorputzaren bidez postura guztiak 
hartzen dituena eta era guztietako aur-
pegiak jarri, ikasleen aurrean. Fabrikako 

langileak makina darabilen moduan, gu 
geu gara makina antzerkigintzan, guk mai-
tatu eta zaindu behar dugu makina hau eta 
ezagutu behar dugu makina honek dituen 
baliabide eta aukera guztiak.

Gorputzaren memoriaz ere hitz egi-
ten diet. Bizikletan edo sokasaltoan ari-
tzen garenean, automatikoki dakiela 
gorputzak nola erantzun, aurrez eginda-
koa memorian gordetzen duelako.

Gorputzaren jarrerak berak salatzen 
du zein rol dugun egunerokoan, eta hori 
jorratzeko ariketa interesgarria egiten 
dugu. Ikasteko antzerkian ikusleei begi-
ratu behar diegula, gorputza ikusleen-
gana zabaldu behar dugula, ikasleak 
ibiltzen hasten dira oholtza gainean eta 
zintzarria jotzen dudanean aurrera be-
gira jarri behar dute, baina non eta nola 
gelditu diren oso esanguratsua izaten 

da. Batzuk gelditzen dira taldekideen 
atzean erdi-ezkutuan, beste batzuk aldiz 
lehen lerroan eta gorputzarekin gainera-
koak estaliz. Kontzientzia hartzen dute 
zertara daramatzan beren gorputzak, 
ezkutatzera edo besteak estaltzera, eta 
ikasten dute taldekide guztiei euren es-
pazioa utzi behar zaiela, maila berean 
agertzeko. Buruarentzako izugarria da 
hau, kalean jarrera horiexek errepika-
tzen direlako eta ariketa honekin jabetu 
egiten direlako horretaz; gorputzaren 
bidez protagonismoa nola partekatu 
barneratzen dute, gutxienez antzerkian.

Zenbateraino da antzezlan itxia 
eta zenbateraino hartzen du parte 
ikasleen irudimenak?
Gidoian elkarrizketen hasierak baino ez 
dira agertzen, hiru esaldi denera, eta ikas-
leek eurek osatzen dituzte elkarrizketak. 
Ez epaitzearen ideia funtsezkoa da hone-
tan ere, norbaitek ideiaren bat botatzen 
duenean erreakzioa ez dadin izan “a ze 
astakeria bota duena” edo “ideia hori txa-
rra da”. Antzerkian dena da bai, proposa-
men guztiak onartzen ditugu, probatzen 
ditugu, eta joango gara ikusten antzez-
lanean txertatuko ditugun, aldatu behar 
ote diren edo ez duten funtzionatzen. Beti 
ez da samurra zenbait ideia bideratzea, 
umeen irudimena helduona baino askea-
goa delako, urrunago iristen dira, baina 
merezi du ideia oro entseatzea eta proba-
tzea, gero bere pisuz jausiko da antzezla-
netik, indarrik ez badu.

Eszenatokira igotzean 
besteek epaitu egingo 
gaituztela barneratua 

dugu, baina lehenengo 
egunetik nabarmentzen 

dut: gure ikastaroan ez 
dago akatsik”
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Emozioak eta sentimenduak 
lantzeko ere balio du antzerkiak.
Jakina, eta emozio intentsuak bizi dituzte 
gainera, elkarri laguntzeko prozesu horre-
tan, adibidez. Normalean ihes egiten dute 
tristezia edo lotsa bezalakoak interpreta-
tu behar izatetik (haserrea aldiz gustura 
antzezten dute), baina egiten dutenean 
deskubritzen dituzte barruan daramatza-
gun beste rol batzuk, garatu beharrekoak. 
Sentimendu guztiak dira garrantzitsuak, 
ez dira alboratu behar, eta halako baloreak 
lantzeko baliatzen dut ikastaroa.

Antzezlanen gaia ere baloreak 
lantzeko baliatzen duzu?
Irakasleek eurek esan izan didate: “Baina 
antzezlan honetan ez da balore jakinik 
bultzatzen”. Gaian ez, baina prozesuan 
bertan asko: protagonismo partekatua, 
rolen apurketa, elkarri laguntzea aurre-
ra egiten… Nola ez dela balorerik bul-
tzatzen! Garai batean antzezlanaren gaia 
baloreren batekin lotzen nuen, baina se-
gituan konturatu nintzen ez zuela fun-
tzionatzen, gaiak eta pertsonaia batzuek 
protagonismo gehiegi hartzen zutela eta 
gainerako guztia estaltzen zutela. Artifi-
ziala da: bullyingari buruzko antzezlana 
baino eraginkorragoa da entseguetan 
bullyinga antzemanez gero ariketen bi-
dez aurre egiten saiatzea.

Nola eragin du pandemiak klaseotan?
Eragina izan du, ezinbestean, baina alda-
keta positibo bat aipatzearren, ahotsa-

rekin egiten duten ahalegina handitzea 
ekarri du: hobeto ahoskatzea, altuago 
hitz egitea, ahotsa lantzea… eragin du 
maskararen erabilerak, eta lanketa hori 
geratzeko etorri da.

Entseguen emaitza: emanaldia 
jendaurrean.
Hasieran ez nuen emanaldirik egin nahi, 
klaseetan gauzak lantzeko denbora ken-
duko zigula uste nuen, baina irakasleen 
ekarpena izan zen, nolabait ikasleek 
zentzu bat eta helburu bat emateko ikas-
taroari, eta arrazoi zuten: katarsi unea 
da. Ikasle guztiek, bakoitza bere pertso-
naian, ekintza bat ospatzen bukatzen 
dute eszenatoki gainean. Emozionatuta 
amaitu ohi dute, elkar hartuta, garrasi 
betean. Jendaurrean aretora salto egi-

tea eta fokupean aritzea bada presioa, 
baina urte hauetan guztietan, bi-hiru al-
diz baino ez zait gertatu ikaslea aulkian 
jaiki ezinik geratzea, ezin oholtzara ate-
ra. Eta gertatu den bi-hiru aldi horietan 
ere, inork ez dio ezer leporatu ikaslea-
ri; alderantziz, lasai egoteko esan diote, 
moldatu direla eta aurrera atera dutela 
antzezlana.

urte hauetan ikasitako guztia biltzen 
ari zara.
Ikastaroan egiten ditudan lanketak 
eta ariketak ari naiz jasotzen, ondo-
ren Apropox.com webgunean zabal-
tzeko eta nahi duen hezitzaileak edo 
dena delakoak aprobetxatu ditzan. 
Horrez gain, ikastetxeetan bakarrik 
ez, enpresetan, eta herritarrei oro 
har antzerki ikastaroak eskaintzea da 
asmoa. Psikodrama ere ematen dut, 
arazoak eszenara eramanez taldean 
egiten den terapia. Sinetsita nago in-
terpretazioari esker gauza asko ikasi 
dezakegula.

Zurea da aldarrikapena: “Euskal 
Herriko ikasle guztiek antzerkiaren 
beharra daukate”.
Eta horregatik uste dut antzerkia Ma-
gisteritza Eskolan lantzen aritu behar-
ko ginatekeela, irakasle izango dire-
nek txertatu dezaten etorkizunean, 
edozein ikasgaitan erabili daitezkeen 
teknikak direlako; arazoei aurre egi-
teko erramintak ematen ditu antzer-
kiak. Ikastetxe batzuetan lantzen da, 
baina guztietara zabaldu beharreko 
zerbait da. Garapen pertsonala lantze-
ko, besteak beste. Gustatuko litzaida-
ke jakitea ikastaro hauek jaso ostean 
ikasleengan aldaketarik nabaritu al 
duten irakasleek, Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzara iristen direnean. 
Nik baietz pentsatu nahi dut, baliaga-
rria zaiela, horregatik jarraitzen dut 
honetan. 

kontzientzia hartzen  
dute zertara daramatzan 

beren gorputzak, besteen 
atzean ezkutatzera edo 

besteak estaltzera, eta 
ikasten dute taldekide 
guztiei euren espazioa 

utzi behar zaiela”

Umeen irudimena 
askeagoa da, urrunago 

iristen dira, baina merezi 
du ideia oro entseatzea 

eta probatzea, antzerkian 
dena da bai”



otsailak 7, 2021

32 І NaZioartea

2019ko martxoan Siriako Indar 
Demokratikoek (jatorri kurdu-
ko YPG eta YPJ taldeek sortu-
tako erakundea) bukatutzat jo 
zuten Estatu Islamikoaren Ka-

lifatoa bere azken gotorlekuan, Baghouz 
hirian. Diktadura horren desegiteak, or-
dea, sekulako giza hondamendia utzi du 
kurduek eraikitako institutuzio autono-
moetan, Siriako iparralde eta ekialdeko 
Autoadministrazioan.

Milaka borrokalari jihadista pilatu 
dira Siriako iparraldeko bost espetxe-
tan. Hain zuzen, preso kopuru aldetik 
munduko batezbesteko xumeenak izate-
tik –San Marinokoen antzera–, kartzelak 
goraino beteta izatera pasa da Rojava 
eskualdea. Baina larriagoa da Daeshen 
oinarri sozialaren eta eragindako errefu-
xiatuen patua. Rojava Information Cen-
ter kazetari taldearen arabera, Al Hol 
kanpalekuan –Hasakako probintzian– 
65.000 lagun baino geratu dira harra-
patuta. Horietako 30.000 irakiarrak dira 

eta 10.000 lagun han ziren Kalifatoaren 
gainbehera gertatu baino lehen. Beste 
25.000 siriar jatorrikoak dira eta gaine-
rako 10.000 Europa, Asia, Afrika edota 
Ameriketako zenbait herrialdetatik hel-
du ziren.

Zehazki, eremuko biztanleen erdia 12 
urtetik beherakoa da eta bost urte baino 
gutxiago du laurdenak. Siriarrak eta ira-
kiarrak ez direnen artean, %65ak ez ditu 
12 urte bete. Azpimarratzeko modukoa 
datua ere bada kanpalekuan ez daudela 
errefuxiatuak bakarrik, Estatu Islamikoa-
rekin lotutako 20.000 lagun inguru dau-
de, emakumezkoak eta umeak, gehienbat. 

Rojava Information Centerrek oharta-
razi duen moduan, askok uste du Al Hol bi-
lakatu dela Estatu Islamikoaren akademia, 
non emakumezkoek ideologia jihadista 
umeen artean zabaltzeko baliatu duten, 
terroristen belaunaldi berria bermatzeko. 
Horietako batzuek aurretik zituzten ar-
dura berak hartu dituzte, eta horrez gain, 
Hisba indarrean dago, hau da, “morala 

zaintzeko” ardura duen Kalifatoaren Po-
lizia. Euren jarduera nabaria da eta hilke-
tak eta erasoak egin dituzte zenbait biz-
tanleren aurka. Horri gehitu behar zaio 
Daeshen talde batzuk aktibo daudela Al 
Hol kanpaleku barruan eta 2021ean jada 
sei pertsona erail dituztela, gutxienez. Esa-
terako, urte hasieran segurtasun indarrek 
islamista susmagarri bat inguratu zute-
nean, bere burua zartatu eta Asayish auto-
defentsa taldeko kide bat hil zuen.

Egoera ez da ezohikoa, ISIS-ek atenta-
tuak ugaritu ditu ia Siria osoan. 2020ko 
abenduaren amaieran Siriako erregime-
naren 30 paramilitar hil zituen basamor-
tuan egindako segada batean eta SDFren 
kontrolpeko lurraldean zazpi lagun hilez 
hasi du urtea. Hala ere, bere egitura zi-
bilaren egoera da biziki larria dena kur-
duek eraikitako ipar eta ekialdeko Sirian. 

AEBek, hainbat herrialderekin bate-
ra, 2014an sortutako Nazioarteko Koa-
lizioak hegazkin eta arma ugari baliatu 
zituen Estatu Islamikoaren milizianoak 

 aitor aspUrU

duela ia bi urte amaitu zen daesheko 
kalifatoa, baina erakunde horretan ibilitako 
milaka lagunek siriako ekialde eta iparraldean 
jarraitzen dute. kurduek gidatutako proiektu 
politikoak arazo larria du beste inork jaso 
nahi ez dituen pertsona hauek kudeatzen.

Zer egin 
ISISeko milaka 
kide ohiekin?

   SIRIAKO KURDUEN ERRONKA ZAILA
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bonbardatzeko Sirian eta Iraken, baina 
bitarteko nahikorik ez du jarri muturreko 
islamismoaren zutabe ez armatua dese-
giteko; azpiegiturak ez dira nahikoak eta 
erradikalizazioaren aurkako programak 
oso mugatuak dira, ez baitago dirurik ho-
rretarako. Human Rights Watch gobernuz 
kanpoko erakundearen arabera, siriarren 
%80a txirotasunean bizi da eta ogia es-
kuratzeko ilarak eta zailtasunak handitu 
dira ia leku guztietan. Gainera, hainbat 
hiri eta herri txikituta daude oraindik.

Nazioarteko gaietan aritzen den Sara 
Ainhoa de Ceano-Vivas kazetari madril-
darrak denboraldi luzea eman du Sirian. 
Bere hitzetan, kurduen kontrolpeko lu-
rraldean herritarrek etsipenez ikusten 
dute egoera: “Jendeak barneratu du ez 
dagoela beste irtenbiderik. Daesheko 
hainbat kide askatu dute tribu arabia-
rren bermeekin eta akordioen bidez, 
baina, milaka atxilotuta daude. Etsipena 
eragiten du bitarteko gutxi egoteak eta 
dauden apurrak eurei bideratu behar 

izateak. Amorrua ere badago, bereziki, 
nazioarteko komunitatearekiko, inork 
ez baitu bere gain hartu nahi kanpoko 
herritarren ardura. Siriatik kanpokoak 
dira, oro har, erradikalenak. Ideologiza-
turik heldu ziren Kurdistanera eta Siria-
ra, euren jatorrizko gizarteetan sufritzen 
zuten arrazakeriaren ondorioz. Orain 
siriarren arazoa dira, laguntza ekono-
mikorik ere ez baitago”. Daesheko hain-
bat kide askatu dituzte Raqqa edo Deir 
Ez-Zor zonaldeetan tribu arabiarren bi-
dez. Klan arabiarretako buruek euren 
gain hartu dute preso ugariren ardura. 
Krimen odoltsuak egin ez dituzten tri-
bukide horiek bizitza zibilera itzuli dira 
eta klanetako sheik edo buruek bermatu 
behar dute Estatu Islamikora ez direla 
itzuliko. Hala ere, EI-n parte hartu duten 
milaka atxilotuta daude oraindik.

Kazetariak azpimarratu du jende hori 
guztia “linboan” dagoela: “Nazioarteko 
komunitateari eskatu zaio epaitegia osa-
tzeko Sirian gertatutako krimenak argi-

tzeko, baina ez da urrats errealik egin. 
Gainera, irakiar askok ez du euren he-
rrialdera itzuli nahi, Irakeko Gobernuak 
heriotza zigorra ezarriko lioketelako eta 
Siriako ipar eta ekialdeko Autoadminis-
trazioa horren kontra dago”.

EsPEtxEak gainEzka
Daesheko militanteak kudeatzeko dauz-
katen tresnen urritasuna azpiegituren 
gainpopulazioan islatzen dira. Hasakan 
Estatu Islamikoko 100 kide dauzkate 
builduta geletan eta dagoeneko hainbat 
matxinada gertatu dira. Kobane hiri kur-
duan ere talde horretako 20 preso dauz-
kate elkartuta ziega bakoitzean. Gaine-
ra, preso erradikalak eta Kalifatoari uko 
egiteko prest daudenak batera daude eta 
ezinezkoa da beren artean ezberdintzea.

 Al Hol kanpamentuan egoera ez da 
hobea. Horrek guztiak hiru ondorio ditu: 
zerbitzu kaskarrak, arreta mediku tra-
ketsa eta bizi baldintza txarrak. Datuak 
adierazgarriak dira: 2019an 500 lagun 

baghouzeko  
batailaren ondorioak.  

argazkia: Strige blog
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zendu ziren kanpalekuan gabezia mate-
rialak direla medio eta, larriena, horieta-
tik 371 umeak ziren. 

gizartEra itzultzEa, aukEra zaila
Berez, jihadean parte hartu duten pertso-
nak gizarteratzea da irtenbideetako bat, 
baina, momentuz, ez da bideragarria ba-
liabide faltagatik. Adibidez, 2017an Huri 
zentroa ireki zuen Autoadministrazioak 
Qamishlon, baina mota horretako eki-
men bakarra da. Egoitza horren helbu-
rua da Estatu Islamikoak borrokatzeko 
edo eraso suizidak gauzatzeko trebatu 
zituen gazteak artatzea. Hango langileek 
onartzen dute betebehar zaila dela eta 

askok Rojava Information Centerri aitor-
tu zion, hasieran, emakumezkoak diren 
begiraleei nerabeek ez dietela aurpegira 
begiratu ere egiten: “Daeshen ideologia 
oso misoginoa da, baina denboraren po-
derioz emaitza positiboak lortzen dira”.

Edonola ere, Huriko langileek aipa-
tzen dute esku-hartzea errazagoa dela 
siriarrekin, asko dirua lortzeko helburuz 
batu zirelako jihadera. 

daEshEko kidE atzErritarrak, 
koraPiloa
Irakiarrak edo siriarrak noizbait euren 
komunitateetara itzultzeko itxaropena 
badago ere, beste herrialde batzuetatik 

Siriara joandako jihadistak –asko ema-
kumeak– dira argitu gabeko zama kur-
duen Autoadministrazioarentzat. Fran-
tziako Estatuak, Austriak, Errusiak edo 
Asia erdialdeko hainbat estatuk umeak 
herriratu badituzte ere, ez dute ezer ja-
kin nahi milizianoei –2.000 espetxee-
tan– edo emakume helduei buruz.

Borrokalari izandakoen kasuan, hain-
bat estatutan eztabaida itxita dagoela 
dirudi, baina emakumeena ez. Arian ko-
mandantea –YPJ talde kurduko ofizial 
baten bizitza kontatzen duen pelikula, 
ARGIAren multimedia kanalean ikusgai 
dena euskarazko azpidatziekin– estrei-
natu ostean, Alba Sotorra zinemagileak 
The return filma egin du. Lan horretan 
Estatu Islamikoan aritutako hainbat 
emakumeren historia azaldu du. Soto-
rrak eurekin bizitzeko parada izan zuen 
Roj Camp-en eta erradikalizazioari aurre 
egiteko prozesuan sartuta dagoen ema-
kumezko talde bat grabatu zuen han. 

Shamima Begun britainarra oso ezagun 
egin zen EI-ren aldeko militante izateaga-
tik. Badaude hain ezagunak ez direnak ere, 
baina guztiek aztertu dute beren ibilbidea 
kamera aurrean. Kasu batzuetan biktima 
sentitzen dira eta beste batzuetan engai-
natu egin zituztela diote. Badira bidaia ho-
rretan lagunak, senarra edo seme-alabak 
galdu dituztenak edo zapalkuntza matxis-
ta argi eta garbi sumatu dutenak. Espe-
rientziak esperientzia, desio batek batzen 
ditu: etxera itzultzea.

Tamalez, Roj Campekoek ez bezala, Al 
Hol kanpalekuan geratu den askok ez du 
modu kritikoan berrikusi bere parte-har-
tzea Kalifatoan. Esaterako, Popular Front 
komunikazio independenteko ekimena 
zuzentzen duen Jake Hanrahan kazeta-
riak, Karibeko bi emakumezko elkarriz-
ketatu zituen bere podcastean. Besteak 
beste, “te festa” baten moduan gogoratzen 
zuten jihadistek Estatu Islamikoaren egu-
nerokoa. Sentimendu kontraesankorrekin 
amaitu zuen solasaldi gogor hori kazeta-
ri britainarrak: “Bukatzean amorrua eta 
pena sentitu nituen, baina euren ekintzek 
sufrimendu handia sortu zuten eta ezer 
egin izan ez balute bezala jokatzen zuten”.

Emakume yezidiei buruz –kurduen ko-
munitate etniko-erlijiosoa– egindako gal-
derari Daesheko kide ohien erantzunak 
bereziki asaldatu zuen kazetaria: “Aipatu 
zuten yezidiek gogoko zutela esklabo iza-
tea. Emakume yezidiak bahitu, bortxatu 
eta saldu egin zituzten . Puntu horretan 
nazka sentitu nuen. Ez ziren egindakoa-
gatik damu, inondik inora. Beldurgarria 
da norbaitek hori gustuko zutela esatea”. 

Goian, Al Hol kanpalekua. Behean, Siriako Emakumeen Kontseiluaren mintegi bat Al Holen,  
Daesheko emakumeekin eztabaidatzeko.
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  ETORKINAK IRUN ETA BAIONA ARTEAN

   jeNofa BerhokoiriGoiN      DaNi BlaNCo

coVId-19ak beharturiko konfinamenduak eta etxeratze aginduak, 
eta horiei gehiturik Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko errepideen 
hesteak zein kontrolatzeak... errealitate bortitza are bortitzagoa 
bihurtu zitzaien 2020 urtean migratzaileei. Maleruski, egoerak ez luke 
hobera egin behar 2021ean. zergatik? Harrera bermatu beharrean, 
kanporatze politikak garatuz dabiltzalako Bruselako, Parisko zein 
Madrilgo agintariak. Irun-Baiona etapari so jarri gara, gurean dituzten 
oztopo eta baita elkartasun printzak ere ezagutzeko.

Bidean geroz eta traba gehiago 
dituztela, kosta ahala kosta, 
aitzina doaz etorkinak

Ez dakigu zer kausituko dugun bi-
dean, bagoaz aitzina...  Frantziara 
iristeko xedea dugu, eta ahal bada 
Alemaniarantz segituko dugu”. 

Irungo San Joan plazara heldu berri den 
bolikostar gaztearen hitzak dira, familia, 
lagunak eta guztia gibelean utzirik, bi-
dean denarenak. Bezperan ezaguturiko 
Maliko eta Gineako beste  lau gazterekin 
da, eta gaua Gurutze Gorriaren aterpe-
txean pasaturik Irungo Harrera Sare-
koek emandako hitzordura hurbilduak 
dira. Goizero 10:00etatik 12:00etara San 
Joan plazan dira herritar sare horreta-
ko boluntarioak, etorkinei harrera go-
xoa, laguntza eta aholkuak ematen ari. 
2018az geroztik 15.000 etorkin dituzte 
lagundurik, 2.000z gora iazko urtean.

Ondoko geldigunea Baiona izanen du-
tela badakite, nahiz eta ordura arte se-
kulan ez zuten Baionaz ezer entzuna. 
Bidasoaz beste alde horretan kausituko 
dute beste laguntzaile sare bat; eta Pau-
sa izeneko geldigunea ere ukanen dute 
egun pare batez indarrak hartzeko gune.

Frantziako Gobernuak horrela eraba-
kirik, Ipar eta Hego Euskal Herriaren ar-
teko pasabide batzuk hetsita ditugunean 

eta COVID-19ak ere iaztik mugimendua 
eta harremantzea azkarki mugatzen 
digun honetan, Irun eta Baiona artean 
ditugun etorkinen errealitateari begi-
ra jarri gara. “Lehen konfinamenduan 
jende oso gutxi etorri zen,  baina hala 
ere, segitu zuten etortzen; udan berriz 
gehiago etorri ziren. Gizarte guztiaren 
martxa bezala, gurea asko aldatu behar 
izan dugu, errealitate berrira moldatu 
behar izan dugu, segurtasun neurriak 
bermatzeko”, dio Anaitze Agirre bolun-
tarioak. Eta lortu ere dute, oraingoz ez 
duelako inork COVID-19a bildu harrera 
une horietan.

2018az geroztik Afrika iparraldetik 
Espainia hegoaldera doan bidea garatu 
egin da, ordura arteko beste bideak kon-
plikatuz joan direlako –Grezia eta Italia-
tik Europara sartzea geroz eta zailagoa 
bilakaturik, eta Kroaziako sarbidea ere 
ikaragarri bortitza izanki, azken asteeta-
ko albisteek ohartarazi diguten bezala–. 
Eta maleruski, irekitzen den bide berria, 
beti da aurrekoa baino okerragoa, Agi-
rrek ohartarazten duenez.

Azken aldi hauetan Kanaria uharteak 
dituzte sarbide nagusi, –eta noski egoe-

rak behaturik: hautuz inork ez lukeela-
ko “bide hilgarrienetako” gisa ezaguna 
dena hartuko–. Itsasoan barrena egun 
eta gau luzeak pasa beharra, eta ondo-
tik bizirik ateraz gero, uhartean lotsa-
ren kanpamentua izendaturiko gunean 
pilaturik aste luzez iraun behar dute. 
Espainiako Barne ministerioaren zifren 
arabera, 2020an 23.000 lagun arribatu 
ziren bertara Afrikatik, aitzineko urtean 
2.687 zirelarik. Abiaturiko guztiak ez, 
maleruski: 2.170 etorkin irentsi zituen 
itsasoak iaz, hauetarik %85ak Kanarie-
tarako itsas-bidean, Caminando Fronte-
raz Gobernuz Kanpoko Erakundearen 
arabera. “Ez dute hitz egin nahi momen-
tu horretaz, soilik esaten dute sekulako 
beldurra pasa dutela. Oso gogorra da eta 
ez dute atzera begiratu nahi” dio Agi-
rrek.

Amorragarriena, Estatuen arteko joko 
politiko batzuen ondorioa dela: “Maroko 
kostaldean dago migrazio polizia. Segun 
eta zein egoeratan dagoen Maroko eta 
Europatik zer lortu nahi duen, kontro-
lak malgutzen edo gogortzen ditu. Orain 
malgutzera doa, zeozer lortu nahi duela-
ko”. Hots, pareko Estatua presionatzeko 
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tresnatzat dituzte etorkinentzako hil ala 
biziko bideak direnak.

Ondoko etapa Irun eta Baiona artekoa 
dute, beldur eta zailtasun gehiago da-
karzkiena, erdian muga administratibo 
bat ukanki. Iazko urtean kontrolak area-
gotu zituzten –polizia kopurua bikoiz-
teko erabakia jakinarazi zuen azaroan 
Emmanuel Macron Frantziako presi-
denteak–, gainera, ohiz kanpoko  mugen 
hestea gauzatuz apiriletik ekainera ere.

Urtarrilaren 14az geroztik, berriz ere 
hainbat errepide dituzte hetsirik, eta ez 
da jakina noiz arte iraunen duen neu-
rriak. Ofizialki, “terrorismoaren kontra-
ko borrokarako” neurritzat dute erabaki 
hau. “Terrorismoa aitzakia da, gehiago 
da joan-etorriak eta neurri handian pa-
pergabeen mugimenduak kontrolatze-
ko eta mugatzeko”, dio Maite Etxebe-
rri Cimade elkarteko juristak, 2008an 
Hendaian irekitako atxikitze zentroan 
etorkinen aholkatzen dabilenak. Lehen 
konfinamenduan zentroa hesteko eraba-
kia hartu zuen prefekturak, barnekoak 
libratuz ala beste zentro batzuetara bi-
daliz. Orokorki kezkaturik begiratzen dio 
2021 urteari: “Izan mugetako kontrolen 
areagotzearekin ala Europa mailan ezta-
baidaturiko legediekin, ‘oro seguritatea’ 

logikan gaude eta itxialdiak eta kanpo-
ratzeak bultzatzen dabiltza”. Oraingoz 
iazko zifrarik ez da, baina 2019an 355 
migratzaile atxiki zituzten bertan.

Dena dela, kontrolen areagotzeak ez 
die determinazioa ttipitzen immigran-
teei: “Saiatzen dira, eta lortu arte saia-
tzen jarraitzen dute, eta horrela beste 
etapa bat gainditu arte”, Agirrek dionaz. 
Ongi laburbiltzen du errealitatea Agi-
rrek: “Paris-Dakar guretzat bost ordu 
badira, haientzat urteak izan daitezke”. 
Aitzineko astean muga administratiboa 
erdi hetsirik egonda ere, 25 bat Baiona-
ra heldu izana dugu horren froga. Bistan 
da, denbora, dirua, beldurra, nekea eta 
injustizia astuna da saiakera bakoitza...

“Kontrol arrazistak” direla argi dute 
elkartasun sarekoek, eta are jasanezi-
nagoak dituzte, hauek ilegalak izaten 
direnean; hau da, inolako notifikaziorik 
gabe mugaren beste aldera bidaltzen di-
tuenean Frantziako poliziak. “Legeari 
segi, notifikatu behar dira mugimendu 
horiek, horrela behintzat pertsona hau 
existitzen dela agertzen da nonbait, ze-
ren eskubideak ere dauzkate: agian asilo 
eskaera egin dezake, agian adin txiki-
koa da horrek dakarzkien eskubideekin”, 
Agirrek azaltzen duenez.

Konfinamenduz eta etxeratze agin-
duz jositako iazko urtea “gogorra” izan 
dela diote aho batez elkarrizketaturiko 
guztiek. Demagun, immigranteentza-
ko hiru egunetarako aterpe gunea den 
Baionako Pausa gunean gelditu behar 
izan zuten 115 lagunek lehen konfina-
mendu osoan (emakume eta haurrak 
hiriko beste espazio batera mugituak 
izan ziren, babes-distantziak hobeki 
errespetatzeko gisan).

Konfinamendua bukatu ondoren, Ipar 
eta Hego Euskal Herriaren arteko muga 
administratiboa berriz ireki bezain las-
ter, 780 etorkin pasa ziren Baionako 
Pausa gunetik uztailean, beste 420 ago-
rrilean eta 400 irailean.

‘Pausa’  zEntroan, harrEra Eta 
zaintza gEroz Eta gutxiago
2018ko azaroan ireki zuten herritarrek 
eta instituzioek elkarlanean Pausa gu-
nea, etorkinentzako harrera gunea –lo 
egiteko, apairu beroak jateko, garbitze-
ko, osasun artak jasotzeko, jantzi berriak 
eskuratzeko edota ondoko etapak lasai-
ki prestatzeko espazioa–. Oinarrian da 
Diakite elkartea, herriko etxeak Pausa 
espazioa eskaini aitzin, Baionako Eus-
kaldunen Plazan antolaturiko harrera 

IRuNGO HARRERA SAREA. GoIzERo IRUNGo sAN JoAN PLAzAN BAtzEN dIRA ARRIBAtU BERRIAk dIREN EtoRkINAk EtA ELkARtAsUN sAREko BoLUNtARIoAk.
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eta laguntza sare herritarra. 2020 urte-
ko abenduan ordea, Pausatik ateratzeko 
erabakia hartu zuten elkarteko bolun-
tarioek. “Biziki gogorra izan da erabaki 
hau hartzea, eta bihotza urraturik atera 
gara Pausatik; mingarria da irudikatzea 
eskaintzen genituen laguntzak ez dituz-
tela gehiago jasotzen”, dio Lutxi Bortairu 
Diakiteko lehendakariak.

Instituzioekin 2018ko neguan abia-
turiko elkarlana laster gatazkatsua bila-
katu zen, horren lekuko genuela gunea-
ren kudeaketaren ardura zuen Atherbea 
elkarteak 2019ko azaroan Pausatik ate-
ratzeko hartutako erabakia. Aldi ho-
netan Diakitekoek dute lekua hustu. 
Pausaren kudeaketari dagokionez insti-
tuzioek eta haiek “definizio ezberdinak” 
ukatea, “luzaturiko eskaera guzti-guz-
tiei  errefusa jasotzea” eta “elkarrizke-
tarik eza” dituzte erabaki honen oina-
rrian. Adibidez, boluntarioek janaria 
etxean prestatu beharrean, COVID-19 
garaian sukalde kolektibo bat aterpe-
txean instalatzea instituzioek errefu-
satu izanak zein Munduko Medikuen 
presentziari ezetza ihardetsi izanak 
behartu dituzte bertatik joateko eraba-
kia hartzera. “Etorkinen harrera gune 
askotan dago Munduko Medikuak era-
kundea; guk berdina eskatzen genuen, 
ez zen Baionako ospitalearen zerbi-
tzuaren konkurrentzia gisa aurkeztua, 
baizik eta osagai gisa: astean bi egun 
eta erdiz dago ospitaleko zerbitzua, guk 
bestelako egunetan nahi genuen Mun-
duko Medikuak egituraren laguntza”. 
Erran gabe doa, bazterketa sozialaren 
aurkako lanetan dabilen Atherbea eta 
Diakite herritar militanteen sarerik 
gabe, giroa eta gunea aldaturik dutela 
Lapurdiko harrera gunean.

“Igarotze-gune bezala ikusten dute 
gunea instituzioek; guk horrez gain ha-
rrera gune gisa ere geneukan: lagun-
tza psikologikoa, juridikoa, ala bestela-
ko zaintzak. Nago ez ote den ‘bazatoz, 
jaten duzu, lo egiten duzu eta bazoaz’ 
gune bilakatu”, dio Bortairuk kezkaturik. 
Baionako Udalaren eta Euskal Hirigune 
Elkargoaren esku da orain Pausa, eta 
bertan buru-belarri inplikaturiko bolon-
tarioak dionaz, abenduan 30 bat etorkin 
ziren bertan. Orduz geroztik ez dakite.

Dituen azken berrien arabera, jendea 
ez da luzaz gelditzen Baionan, ahal bezain 
laster segitzen dute bidea: “Kanarietan 
zein konfinamendu garaian mugitu ezi-
nean egon direnez, beranta handia bildu 
dute, eta bidaia preparatzeko denbora 
ukan dute; Baionara heltzearekin, aitzina 
segitu nahi dute, ez dute baitezpada gogo-
rik bizpahiru egunez bertan gelditzeko”.

Hala ere, Irungo herritar mobilizatue-
kin harremanak atxiki dituzte, zubi-lana 
egiten segitzeko gisan. Dena dela, ha-
rrera eta laguntza sare eder hau ez da 
horretan gelditzekoa eta gerora ere hor 
segitzeko bide berriak gogoetatzen da-
biltza. Diakiteren gisara, besteak beste, 
Etorkinekin herritar sarea ala Cimade 
elkartea ere hor dira aktibo. Elkarrizke-
tatu guztiek azpimarratzen dute herrita-
rren inplikazioaren premia  gorria. Irun-
dik Baionara arribatu eta Ipar Euskal 
Herrian kokatzeko hautua egiten duten 
etorkinak ere badira. Hauentzako harre-
ra bideratzen dabiltza Etorkinekin zein 
Cimade elkarteak. Hauetan dabil Juliette 
Bergouignan, eta dionaz iazko urtean 
gutxiago kokatu dira Lapurdi, Nafarroa 
Beherea zein Zuberoan. “Gogorra” izan 
da urtea, lehenik eta behin, bertan koka-
tzeko eta bertakoekin nahasteko auke-

rarik ia ez delako egon. Administratiboki 
ere “dena geroz eta gogorrago” dela dio. 
Prefekturan bideratzen dira paperak lor-
tzeko prozedurak eta dionaz, “geroz eta 
gehiago dosier galtzen dira” bertan. “Ez 
da normala dosierrak desagertzea... No-
laz desagertzen dira sortze agiriak beza-
lako dokumentu inportanteak? Manuak 
dituzte gainetik”.

Justuki, manu horiei begira ere da 
ezinbestekoa herritarren mobilizazioa.  
Etxeberrik argi du: “Europa mailan bo-
terean direnek sekuritatea eta beldu-
rraz aparte, ez dute besterik. Populis-
moaren eta eskuin muturraren haizeak 
ufatzen du, baina ez da baitezpada iritzi 
publikoa. Euskal Herrian argiki ageri da: 
arrakala handia dago boteregunekoen 
eta herritarren artean, jendea prest da 
harrera egiteko. Gauzak aldatu daitez-
ke, baldin eta herritarrak mobilizatzen 
badira”. Azken urteetan Europar Bata-
sunaren baitan kanporaketa politika 
areagotuz doala dio Etxeberrik. Eurodi-
putatuak Itzulera Direktibaren zein Du-
blin Araudiaren berrikusten dabiltzala, 
norabide txarrera doazela dio juristak: 
“Kanporaketak bideratzeko arauak ma-
rrazten dabiltza”.

Urratsez urrats, aitzina egin beharra 
dute etorkinek. Baiona uzten dutenek, 
gauez hartu ohi dute autobusa zein tre-
na, egunaz kontrol gehiago izanki. Baina, 
kontrolek hor segitzen dute, muga admi-
nistratiborik ez bada ere. Bordale, Paue, 
Tolosa... polizia mobilizaturik da azkarki. 
“Behin baino gehiagotan ikusi ditugu, ba-
tzuk berriz ere Pausara etortzen... ondoko 
etapan kontrolatuak izanik mugara bida-
liak izandakoak eta berriro etorritakoak”. 
Beste biderik ez dutelako: hartu behar 
izandako bidean, aitzina, beti. 
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Urte arrotz eta isolatu honetan 
[2020an], sylheti hizkuntzan tre-
batzeak nire familia ulertzeko bes-

te modu bat eskaini dit.
Ez dut inoiz ulertu zergatik Londres-

ko gure eskolako neskak hain harro zeu-
den hizkuntza bakarra zekitelako. “Inge-
lesa baino ez dut hitz egiten”, aitortuko 
zuten ahots sendoz, ohorea balitz beza-
la. Agian, hala, bakarrak sentitzen ziren 
ikasleen %90 bengalarrak ziren ikaste-
txean. Agian, horrek frogatzen zuen mo-
dernoak, aurrerakoiak eta asimilatuak 
zirela, senide migratzaileen ohitura bi-
txietara loturarik gabeak zirela.

Bestelako jarrera bat hartu nuen nik 
eta bengaleraz hitz egiteko gaitasuna on-
doan eraman nuen, amuletoa bailitzan. 
Beste mundu bat ikusarazi zidan ezku-
tuko kode zifratua izan zen. Izan ere, hiz-
kuntza hiztegia baino zerbait gehiago 

da, bestelako xehetasun ugari helaraz-
ten dizkigu: pertsona baten umorearen 
nolakotasuna, irain baten ziztada, baita 
minaren ehundura nolakoa den ere. Nire 
amak esan zidanean “amar shoril ekere 
kulya zargi”, ulertu nuen itzulpenik hur-
bilenekoak (nire gorputza josturatan la-
xatzen ari da) ez zuela jaso osasun gale-
raz atsekabetuta zegoen emakumearen 
hunkidura, zeina bere bizitzako azken 
urteetan zen.

Estimatzen nuen nire ama hizkuntzan 
sartu-irtenean ibiltzeko gaitasuna, baina 
mintzaira azkarra da. Ez badiozu tinko 
eusten, erraz egiten du irrist. Gurasoen 
etxetik alde egin nuenetik oso gutxitan 
hitz egiten nuen bengaleraz. 2007an nire 
aita hil zenetik amarekin baino ez nuen 
hitz egiten.

Hurrengo hamarkadan, poliki-poliki, 
jarioa galdu nuen. Amarekin hitz egi-

ten nuen aldi bakoitzean konturatzen 
nintzen gero eta gehiago behar nituela 
“maileguzko hitzak”. Bengalerazko hitza 
aurkitzen ez nuenean ingelesari eusten 
nion. Jakinaren gainean berak ulertuko 
zituela, “bread” eta “hospital” moduko 
hitzak erabiltzen nituen, baina gero eta 
gehiago behar nituen amak hain erraz 
ulertuko ez zituen hitzak ere: “publish”, 
“postage” edo “argument”.

Urteak egin genituen elkarrizketa ko-
rapilatuetan murgilduta, hitzak esamol-
deen eta keinuen bidez osatuta: ezpain 
edo eskumutur mugimenduak izango 
genituen lagun. 2020an, ordea, baliabide 
horiek gabe utzi gintuzten. Gure buruak 
bakartu genituela, telefonoz, hitzak bai-
no ez genituen lagun. Eta ordurako ez 
neukan hitz nahikoa.

Gure berriketaldiak deserosoak eta 
oztopoz beteak izaten hasi ziren. Buruz 

Amak esan zuenean bakarrik 
zegoela, ulertu nuen berriz 
ikasi behar nuela bengalera

kia Abdullah idazle eta kazetaria Londresen jaioa da. Haren gurasoak Bangladeshetik 
joan ziren Britainia Handira. Ama zaharrarekin bengaleraz nola edo hala mintzatu da 

azken urteotan. Jarioa galtzen ari zen. Halako batean hondamendia: birusaren ondorioz 
bakartuta zeudenez, amarekin telefonoz hitz egin behar eta ezin komunikatu bengalera 
kaskarrean, aurrez aurreko keinu eta imintzioak ezin erabili. Eta bakartze garaian, amak 

kiaren ahizpa bati esan zion bakarrik sentitzen zela. orduan garbi izan zuen kiak zer 
egin behar zuen: bengalera berrikasi. The Guardian egunkarian idatzi du historia kia 

Abdullahk 2020ko abenduan. Euskaratuta duzue kontakizuna.

 kia aBDUllah / the GUarDiaN
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nekizkien galderak egiten nizkion behin 
eta berriz. Elkarrizketak hutsalak ziren: 
Zer egin duzu gaur? Zer jan duzu? Zer 
egingo duzu aurki? Gero eta gutxiago-
tan deitzen nion, udako egun batez nire 
ahizpari esan zion arte bakarrik senti-
tzen zela. Porrot egin nuela jabetu nin-
tzen, 2020an eta aurreko urte askoan 
ere bai. Zin egin nuen nire lehen hizkun-
tza ikasiko nuela.

Erronkarik handiena bengaleraz ira-
kurtzeko eta entzuteko gauzak aurkitzea 
izan zen. Material gehiena sadhu bhasaz 
egoten da, hizkuntzaren bertsio forma-
lean. Nik sylheti hizkera arrunta hitz egi-
ten dut. Bangladeshen hamaika milioi 
pertsonak hitz egiten dute, Indian ere 
hainbat tokitan erabiltzen da eta benga-
larren diasporan ere bai. Sadhu bhsatik 
oso desberdina da. Aditu batzuek diote 
hizkuntza guztiz desberdina dela. Har 
ezazue adibide moduan espainiera eta 
alderatu portugesarekin.

Duolingo plataforma erabili nahi izan 
nuen, baina esan zidaten ingelesa-ben-
galera ikastarorako nahikoa jende ez ze-
goela. Ondoren Italki plataformara jo 
nuen. Ikasleak eta irakasleak bideo bi-
dez harremanetan jartzen dituzte. Ho-
gei irakasle bengalar aurkitu nituen (es-
painiera irakasteko berriz 1.700), baina 
inork ez zuen sylheti irakasten.

Irratian eta podcastetan bila ibili 
nintzen, eta beste behin, ez nuen ezer 
aurkitu sylheti hizkuntzan. Ikasi sylheti 
bangla 30 egunetan liburu elektronikoa 
erosi nuen, baina gaizki formateatuta 
zegoen eta deszifratu ezin zen edukia 
agertu zitzaidan. Azkenean, YouTubera 
jo nuen eta orduak bila egin ondoren 

albiste buletinak sylheti hizkuntzan es-
kaintzen zituen kanal bat aurkitu nuen.

Hizkuntza umetan ikasi nuenez, oi-
narrizko kontzeptuak begiratzeko 
beharrik ez nuen, batik bat hiztegia lan-
tzeko beharra nuen. Buletinak astean 
hiru aldiz entzuten hasi nintzen. Laster 
konturatu nintzen maileguzko hitzak 
erabiltzea ez zela nire kontua, hizkun-
tzak bereganatua zuela baizik. Adibi-
dez, “arrest”, “police”, “headquarters” eta 
“postmortem” hitzak zerabiltzaten sylhe-
ti hizkuntzan ari zirenean. Ziurrenik 
mende bateko nagusitasun britainiarra-
ren eta hamarkadatako globalizazioaren 
ondorioa izango da.

YouTubeko buletinen bidez jarioa be-
rreskuratzen hasi nintzen eta aurkezlea 
estimatzera iritsi nintzen, halako aha-
legina, zentzu handirik gabekoa, egiten 
ari zen! Era berean, ahizpei eskatu nien 
niri sylheti hizkuntzan egiteko. Denak 

gizon bengalarrekin ezkonduta daude 
eta maiztasun handiagoz erabiltzen dute 
hizkuntza. Zoritxarrez, emaitzak hala
-nolakoak izan ziren. Ezintasunen bat 
izan orduko ingelesez hasten ginen.

Hala ere, nireari eutsi nion; entzun, 
zurgatu eta praktikatu. Hurrengo hila-
beteetan hiztegia azkar puztu zitzaidan. 
Ahaztutako hitzak berreskuratu nituen 
eta inoiz ezagutu ez nituenak ikasi ni-
tuen. Bigarren belaunaldiko migratzaile 
askok jarioa aspaldi galdua zuten, beraz 
oso pozik nengoen nire jarioa berresku-
ratzen ari nintzelako.

Nire amari sarriago deitzen hasi nin-
tzen. Oraindik ere trabatu egiten naiz 
hainbat hitzetan, baina askoz argiago 
adierazteko gaitasuna daukat. Gaur zer 
egin duen, zer jan duen eta gero zer egin-
go duen baino gehiago galde diezaio-
ket. Orain oharren bat egiten duenean 
osorik uler dezaket, adibidez “tai ekshor 
fon gontor farborni” hura esan zuenean. 
Irain kaustikoa bizilagun batentzako zen 
eta esanahia (“ehun libera kontatzerik 
izango balu bezala”) ingelesez ez da hain 
zorrotza. Sylheti hizkuntza berriz ikas-
teari esker amaren hainbat bereizgarri 
ezagutu nituen. Betaurrekoek argitasu-
na nola, arreta gune bihurtu ziren beste 
gauza batzuk: bere adimen zorrotza, tar-
tekako tristura aldiak…

Simon Van Booy idazleak idatzi zuen 
“hizkuntza dela seme-alabei edo mai-
te ditugunoi utz diezaiekegun ondare-
rik handiena: nola sentitu zaren biltzen 
duen historia”. Urte arrotz eta isolatu 
honetan, hizkuntzak nire burua ezagu-
tzea baino gehiago eskaini dit, nire ama 
ulertu dut”. 

ezkerreAn kiA AbduLLAh. eskuinekO ArgAzkiAn ezkerretik hirugArrenA dA. bere AmA erdiAn dAgO etA ALbOetAkOAk bere bOst AhizpAk dirA. 
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Amoroto, duela 24.000 urte baino 
gehiago. Leize-hartz batek bere 
erpearen markak utzi zituen ko-

bazulo batean. Berriki, Ades espeololo-
gia elkarteak kobazulo hura aurkitu du, 
MG-12 kodearekin katalogatu dutena. 
Hartzaren markaz gain, giza garezur bat 
ere topatu dute kobazuloan, baina orain-
dik ez dituzte aztertu eta datatu. Baina 
badakigu erpearen arrastoak 24.000-
26.000 urte baino zaharragoak direla, 
garai hartan desagertu baitzen Ursus 
spelaeus espeziea.

Azken hamarkada arte, leize-hartzak 
iraungitzearen arrazoiari buruzko hipo-
tesi nagusia klima izan da; hau da, azken 
glaziazioari aurre egin ez eta desagertu 
zirela. Baina, hainbat adituk ohartarazi 
bezala, leize-hartzek bizirik iraun zu-
ten aurreko glaziazioetan. Beste hipotesi 
baten arabera, dieta murritzak suntsitu 
zuen espeziea. Baina Errumanian aur-
kitutako hezur batzuen azterketak lei-
ze-hartzen dieta pentsatu baino anitza-
goa zela frogatu zuen 2008an.

Handik bi urtera, 2010ean, Max 
Planck Institutua buru, nazioarteko 
zientzialari talde batek egin zuen azter-
ketak klima edo elikadura baztertu eta 
gizakia jo zuen erruduntzat. Berriki Si-
berian, Ukrainan eta Galizian aurkituta-
ko 17 arrastoren DNA mitokondriala az-
tertu eta leize-hartzen gainbehera duela 
50.000 urte hasi zela ondorioztatu dute, 
hau da, klima aldatu baino lehen. Horre-

gatik lotu dute hartz horien iraungitzea 
gure espeziearen hedapenarekin.

Garai hartako horma-arteko ehiza 
eszenatan gutxitan irudikatzean dira 
leize-hartzak –hartz arreak askoz ohi-
koagoak dira–, eta kobazuloetan giza 
arrastoekin batera aurkitu diren hartz 
arrastoak erritualekin lotuta daude. Ho-
rrek guztiak adierazten du leize-hartzek 
garrantzi erritual handia zutela garai har-
tako gizakientzat, baina ez zituztela ehi-
zatzen. Gizakiek ez zituzten leize-hartzak 
zuzenean hil, beraz. Baina hibernatzeko 
tokirik gabe utzi zituzten. Homo sapiens 
espeziea hedatu ahala, geroz eta kobazu-

lo gehiago okupatu zituzten bizitoki mo-
dura. Hartz arreek kobazuloetatik kanpo-
ra, landarediak babestuta, hibernatzeko 
gaitasuna dute, baina leize-hartzek ez. 
Aurrez erabiltzen zituzten kobazuloetan 
sartu ezinik, batzuk ez zuten negua kan-
poan pasatzea lortu; beste batzuek koba-
zulo desegokiak, sakonegiak topatu eta 
ez zuten udaberrian bizirik irtetea lortu.

Amoroton aurkitutako arrastoen iker-
ketaren zain, azken urteetan beste hainbat 
kobazulotan ere aurkitu dira leize-hartzen 
eta gizakien arrastoak, eta etxetik botata 
desagerrarazi genituela dioen hipotesi ho-
nek geroz eta indar handiagoa du. 

40 І DeNBorareN MakiNa

NaGore 
iraZUstaBarreNa 
UraNGa

Leize-hartzei 
etxea kendu genien

Klima aldaketak Fayum hustu zuen
Basileako Unibertsitateko Sabine Hueb-
ner historialariak lehenengo aldiz alde-
ratu ditu Egiptoko Fayum eskualdeko  
K.o. III. mendeko datu demografikoak 
eta klimatikoak, eta estuki lotuta daude-
la ondorioztatu du. Garai hartan lehor-
tea izan zen Etiopian, Niloren iturbu-
ruan, eta ibaiaren emariak nabarmen 

egin zuen behera. Fayum Egiptoko es-
kualderik emankor eta populatueneta-
koa zen, baina Niloren urek behera egin 
zutenean, hustu egin zen. Studies in Late 
Antiquity aldizkarian argitaratutako ar-
tikuluak agerian utzi ditu berriro egungo 
mehatxurik handienetakoak, klima alda-
ketak, dituen ondorio larriak. 

A
d

Es



otsailak 7, 2021

koMUNItAtEA І 41

sisiforEn PaPErak

Sisiforen paperak antzezlana urta-
rrilaren 28an Donostiako Victoria 
Eugenian. Ezin galdu euskarazko 

kazetaritzaren historiako pasarte bel-
tzenetakoa trama gisa duen obra ikuste-
ko aukera. Orri honetan lantzen dugun 
Argiaren historian ere zirriborro beltza 
da. Zorionez, antzerkiak asmatzen du 
pasarte umoretsuen eta hausnarketen 
bidez tortura berez den dramaren pu-
tzuan ez itotzen, ikusleak aktoreei be-
gira egingo duen bidaia emozionalean 
orekari eutsi ahal izateko moduan.

Harkaitz Canok idatzitako hariak jos-
ten ditu aldi berean bi mundu, taula gai-
nean askotan momentu berean ikusiko 
ditugunak: kontakizuna ekintzen bidez 
aurrera eramaten duen epaitegi eta ko-
misarietako mundua, batetik, eta lanki-
deen harremanen garapena kontatzen 
duen egunkari baten erredakzio barru-
ko bizitza, bestetik. Mundu horietako 
bakoitzak du bere hizkuntza, epaileak 
eta torturatzaileak gaztelaniaz mintzo 
baitira. Mundu horietako bakoitzak bere 
gaiei buruzko gogoetak eta autokriti-
kak, ofizioei lotutako bitxikeriak... eta bi 
munduak tarteka lotu egingo dira: ageri-
koa denez, epaile eta guardia zibil horiek 

erredakziora sartu eta egunkaria itxiko 
dutelako, eta mundu bakoitzaren gogoe-
tak eta erreferentziak bestera iritsiko 
direlako. Metafora indartsurik ere bada: 
komisarian torturan oinarritutako inte-
rrogatorioak egiten ari diren bitartean, 
erredakzioan kazetaritzako elkarrizke-
ten helburuaz arituko dira hausnarke-
tan; hiru bider errepikatzen da joko hau, 
bakoitzean elkarrizketaren helburua bat 
dela teorizatuz: kazetariak nahi duena 
elkarrizketatuaren ahotan islatzea; el-
karrizketatuak esan duena ahalik leialen 
islatzea; eta elkarrizketatuak esan nahi 
izan duena (baina esatera iritsi ez dena) 
idaztea lortzea. Estimatzen da kasu 
zehatz batzuei beharrean, egiturazko 
arazoari eusten diola antzezlanak: tor-
turan oinarritutako interrogatorioek bo-
tere banaketa omen dagoen demokrazia 
batean jokatzen duten paperaz hausnar-
tuko dute torturatzaileek eta epaileak.

Alegiazkoak dira Alea egunkaria eta 
pertsonaiak, baina errealitatean ger-
tatu zirenen fikziozko isla ere bai eta 
ikuslea ezinbestean arituko da igarle la-
nean, nor zen nor, eta egiazko zein pa-
sarte zegoen jolasezkoaren oinarrian. 
Joko horretan nahasgarri da bi denbora 

errealak fusionatu izana, nahiz eta obra 
bezala funtzionatzeko baliagarri dela 
ulertu: alegia, itxi zutenean egunkarian 
lanean ari ziren pertsonak, elkarrizketa 
gaiak, garaia... bat zirela, eta atxilotu zi-
tuztenen garaia, giroa, pertsona-taldea 
eta funtzioak beste batzuk, egunkaria-
ren sorrerakoa. 

Egunkaria itxi zuteneko garaia ongi 
islatzen dute manifestazioko irudi 
errealek, beste egunkari bat martxan 
jartzeko langileen kemenak eta ekime-
nak, eta erredakzioko langile batek te-
lefonoz duen elkarrizketak: “Justiziari 
bere bidea egiten utzi behar zaiola? Hori 
da zure adierazpen ofiziala? Eskerrik 
asko, Kultur Kontseilari jauna”. Jakinik 
fikzioak badituela bere arauak eta dena 
ez dagoela taularatzerik, atxilotutako 
guztien erreferentzia (alegizkoa) gehi-
tzea ekarpen handia litzateke herrita-
rrak oraindik oso presente duen gertaki-
zun haien oroimenerako.

Zorionak antzezlana taularatu duen 
talde handi eta osoari, hurrengo egu-
netan buruan oihartzunak eta gogoetak 
uzten dituen horietakoa baita. Hainbes-
te, zeren eta ia-ia kirol orriak irakurtzen 
hastera animatzen baitu. 

Elkarrizketak eta 
interrogatorioak

  estitxU eiZaGirre kerejeta

Otsaileko lehen astean 
banatuko dira Argia Sariak, 

egunero bana

B    adator Argia sariak banatzeko 
garaia, baina aurten, pandemia 
dela-eta, bestelako moldez emango 

dira. Azken urteetan Usurbilgo Atxega 
jatetxean egin ohi dugu sari banaketa 
ekitaldia, ehundik gora lagun biltzen 
diren bazkari ederrean. Erakunde eta 
gizarteko ordezkariak, hedabideetakoak, 
ARGIAko kolaboratzaileak eta lan-taldea 
biltzen gara urtero bertan, gertutasun 
handiko ekitaldian. Aurten, ordea, bistan 
da ezin dela halakorik egin eta 32. edizioa 
desberdina izango da: otsailaren lehen 
astean, astelehenean hasi eta ostiralera 
bitarte, egunero sari baten berri emango 
dugu argia.eus webgunean 10:00etan, 
ordena honetan: otsailaren 1ean 
Ikus-entzunezko saria, 2an kanpaina 
onenaren saria, 3an Irratia saria, 4an 
Internet saria eta 5ean Prentsa saria. 
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jakoBa errekoNDo
jAkObA@bizibArAtzeA.eus

Denetarako jendea dago. Ez da ezer be-
rria, baina zenbaitetan gure espeziea 
zertarako gai den eta zertara jartzen 

den jakiteak farrezalea eragiten dit. Zenbait 
lagunek aldamenekoa eta urrunxeagokoa 
baino gehiago dela erakutsi arteko onik ez 
du. Eta gero eta muturragoko egoera xe-
lebreak ikusten dira, jende xelebrea jen-
daurrean barregarri. Errekorrak dira bide 
txatxu horren adibide garbia: kuiarik han-
diena nork lortu, azenariorik luzeena nork 
eskuratu... Lehiaketak ere ez dira txantxeta-
koak. Adibidez kuia erraldoietan (Cucurbita 
pepo) erraldoienaren munduko errekorra 
Mathias Willemijns belgikarrarena da, Ale-
maniako Ludwigsburgen 2016an ospatu-
tako Kuia Erraldoien Europako Txapelke-
tara 1.190 kiloko alea eraman baitzuen. 
Errekorren Guinness Liburuaren arabera 
munduko azenariorik (Daucus carota) as-
tunenaren marka AEBetako Minnesotako 
Chris Qualleyk ezarri zuen 2017ko irailean 
10,17 kiloko azenario itsusi batekin. Liburu 
beraren arabera, sekula neurtu den aze-
nariorik luzeena Ingalaterrako Mansfield 
Woodhouseko Jon Athertonek 2016an lan-
dutakoa da, “St Valery” barietatekoa eta 
14 hilabetez zaindua: 6,245 metro luzatu 
zen. Beste zeregin handirik ez du, nonbait, 
gizaseme horrek, eta ikaragarrizko erre-
molatxa (Beta vulgaris subsp. conditiva), 
7,95 metrokoa, eta pastinaka (Pastinaca 
sativa), 7,49 metrokoa, sortuak ditu. Erre-
molatxa astunenaren marka Ingalaterra-
ko Gareth eta Kevin Forteyren esku dago 
2019az gero: 23,995 kilo. Brokolirik (Bras-
sica oleracea var. italica) handienarena 
zaharra da, 1993koa, eta AEBetako John 
Evansen esku dago: 15,87 kilo. Azalorea-

rena Ingalaterrako Peter Glazebrookena 
da, 2014koa, 27,48 kg. 10, 74 metro luzeko 
artoa sortu zuen AEBetako Jason Karlek 
2014an. Luzokerrarekin (Cucumis sativus) 
bi marka daude, Ingalaterran biak; luzee-
narena Ian Nealerena da 107 zentimetroko 
batekin, eta astunenarena David Thomaena 
12,89 kiloko alearekin. Baratxuri bururik 
(Allium sativum) handienaren marka ere 
zaharra da, 1985ekoa, eta AEBetatik dator, 
Robert Kirkpatrickek sortua eta 1,19 kilo-
koa. Porrurik (Allium porrum) handiena 
Ingalaterrako Paul Rochesterrek zaindu 
eta hazitakoa da, 2018an: 10,7 kilo. Tipu-
larik (Allium cepa) handiena 2014koa da, 
Ingalaterrakoa, Tony Gloverrek ondutako 
8,47 kiloko burutzarra. Patatarik (Solanum 
tuberosum) handiena 2011koa eta Peter 
Glazebrook ingelesarena da: 4,98 kilo. To-
materik (Solanum lycopersicum) handiena, 
berriz, AEBetatik dator, 2016koa da eta Dan 
Sutherlandena: 3,905 kg. Arbirik (Brassi-
ca rapa subsp. rapa) handiena ere lurralde 
haietakoa da; 2004an zaindu zuen Scott 
Robbek, eta 17,78 kilokoa egin zen. Eki-
loretan (Helianthus annuus), altuenaren 
marka Hans-Peter Schiffer alemanarena 
da, 8,03 metro, eta bururik handienarena 
Emily Martin kanadiarrarena, 82 zentime-
troko diametroa. 

Barazki erraldoi horiek nork nahi 
ditu? Gure baratzeko ttiki goxoen al-
dean zakarrak izango dira. Errekorrak 
eta markak behar nor izateko. Bitxia da 
baina ia denak Ingalaterran eta AEBetan 
eskuratutakoak dira. Xelebre jendea han 
pilatzen al da? Ospetsu edo izen handi-
ko izatetik xelebre izatera tarte txikia 
dago... Baratxuri ale fin batena. 

izEn handiko 
xElEbrE osPEtsua

Paul Rochester munduko porru 
handienarekin. 10,7 kiloko pisua zuen.

IRAKURLEAK 
GALDEZKA

Bidali zure galdera:
bizibaratzea@bizibaratzea.eus

Etxe inguruan lur-sail bat 
daukagu eta 750 haritz 
(bertakoak) landatzeko 
asmoa daukagu. Familiako 
egitasmoa da, baina ez gara 
ados jartzen kontu batean. 
Haritzak hazten laguntzeko 
1,5 metroko altuera duten 
sareak eta 1,7 metroko 
makilak erabiliko ditugu. 
Sareak lauki erakoak dira 
eta ondorengo zalantza 
daukagu: zuhaitza eta 
makila sare barruan jarri 
eta kanpotik lotu brida 
batekin, edo zuhaitzek 
leku gehiago izateko, sare 
barnean zuhaitza jarri eta 
makila sareari kanpotik lotu. 
Ondo azaldu izana espero 
dut. Mila esker! (Ainhoa 
urrengoetxea)

Neuk egin beharko 
banu, landarea landatu, 
aldamenean, sustraiak ez 
zauritzeko moduan hesola 
jarri eta hesolari josi sarea 
zuhaitza bakarrik barruan 
hartuz. 
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GaraZi ZaBaleta
@tirikitrAnn

Brasilgo nekazari txikiei 
haien ekoizpenak man-
tentzeko laguntzak emate-
ko asmoz, 735/2020 Lege 

Proiektua onartu zuten udan Dipu-
tatuen Ganberak eta Senatu Fede-
ralak. Jair Bolsonaro presidenteak, 
ordea, betoa ezarri zien legearen 
xedapen ia guztiei, nekazari fami-
liei laguntza guztiak ukatuz eta 
gosearen aurka egiteko aukera ga-
rrantzitsua baztertuz. Gobernua-
ren jarrera salatzeko eta herrialde-
ko egoera zein den ezagutarazteko, 
artikulua argitaratu du MMC Bra-
silgo Emakume Baserritarren mu-
gimenduak. Michela Calaça ekin-
tzaileak sinatu du idatzia, eta Bizilur 
elkarteak euskarara ekarri. 

nEkazari familiak, brasilgo 
ElikadurarEn oinarrian
Herrialdeko etxeetan kontsumitzen di-
ren elikagaien %70 bertako nekazari txi-
kiek ekoiztuak dira, Brasil de Fato egun-
kariak jaso duenez. Horrela dio MMCk 
zabaldutako oharrean: “Lege Proiektuak 
ez zituen nekazarien eskaera guztiak 
jaso, baina nekazaritzako politika publi-
koak alde batera uzteagatik sortutako 
elikagaien krisiari aurre egiteko propo-
samen garrantzitsuak biltzen zituen”. Di-
putatuen Ganberan eta Senatu Federa-

lean onartutakoak elikagaien ekoizpena 
bultzatu eta tokiko merkatuetan eskasia 
saihestu nahi zuen. “Laguntza espezifi-
koak eta larrialdietarakoak ematen zi-
tzaizkien nekazariei, beren dibertsitate 
osoan”, azaldu dute oharrean.
 Goseak herrialdea aspaldian ez bezala 
kolpatzen duen garaiotan, Bolsonaroren 
gobernuak galarazi egiten die nekazariei 
haien produkzioa handitzea eta gosea-
ren aurka egitea. “Gobernuak indigenak, 
quilombolak eta haien lurraldeak babes-
tuak izatea eragozten du”, salatu dute. 
Bizi duten egoera munduan zabaltzeko 
eta salatzeko lanean ari dira emakume 
baserritarren mugimenduko kideak.

gosEa arEagotzEn duEn 
hEriotza-ProiEktua
“COVID-19 pandemia iritsi aurre-
tik, Brasilgo Geografia eta Esta-
tistika Institutuak gosearen he-
dapen-egoera kezkagarria zela 
adierazi zuen. 2019ko datuen 
arabera, 10,3 milioi pertsonak ez 
zuten oinarrizko elikadurarako 
sarbide erregularrik, eta Brasilgo 
familien %5 elikagaien segurta-
sun falta larrian zegoen. Horieta-
tik erdiek baino gehiagok, ema-
kumeak zituzten familia buru, eta 
herrialdeko ipar-ekialdean bizi 
ziren”. 
 Koronabirusak lehenagotik ze-

torren egoera okertu besterik egin 
ez badu, argia da zein izanen den he-
rrialdeko elikaduran hain paper garran-
tzitsua duen nekazaritza eredua ba-
besik gabe uztearen emaitza. Horrela 
amaitzen da MMCko kideen artikulua: 
“Elikadura burujabetzaren eraikuntzan 
etengabeko borrokan gabiltza, agroeko-
logiaren eta emakumeon askatasunaren 
eta autonomiaren alde egiten. Jendar-
te osoari borroka honetara batzeko dei 
egiten diogu. Norbaitek gosea pasatzen 
badu, bere beste eskubide guztiak uka-
tuak izan zaizkiolako da, eta argi dago 
goserik pasatzen ez duenak ere meha-
txatuta dituela bere eskubideak”. 

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

BRAsIL
nEkazari txikiak 
oztoPatzEak gosEa 
dakarrEnEan

emAkume nekAzAriA murici herriAn.  
ArgAzkiA: edcLeide dA rOchA siLvA/mmc



otsailak 7, 2021

44 І kUltUra

Sona handia du 80ko hamarkadako 
Euskal Herriko punk mugimenduak. 
Alabaina, garai horien mitifikazioak 
gerizpe egin dio punkaren 
historiaren beste zenbait pasarteri. 
Zentzu horretan, liburuaren 
helburuetako bat zein den argi uzten 
duzu hitzaurrean: “Handiusteak 
izan gabe, gure momentua balioan 
jarri behar dugula uste dugu, edo 
behintzat hori egiten ausartuko gara. 
Nahikoa da garaiak mitifikatzeaz”. 
Hau orainaldiko liburua da. Orriotan bes-
te belaunaldi bat dago, gaur egungoa. 
Nahi nuen jendearen arreta hor jarri, 
orain berrogei urte egin zen horretan 
ordez. Agian liburuan agertzen direnak 
ere izan ahal dira erreferenteak gazte 
batzuentzat, zergatik ez. Guk hainbeste 
miresten genituen punk taldeak ere gaz-

te batzuk ziren, alproja batzuk, gu bezala, 
beren ilusioekin eta bestelakoekin... inoiz 
ez zuten imajinatu zer eragin eta oihar-
tzun izango zuten. Beharbada liburu ho-
netakoak bezalaxe. Batek daki. 

Zure aurreko liburuan, Mierda 
de Bizkaia y sus grupos punks 
maqueteros (Bizkaiko kaka eta 
bere punk talde maketeroak) [DDt 
Banaketak, Ediciones Sin Gluten, 
2017], 80ko hamarkadako punk 
mugimenduaren parte izan arren 
ezkutuan geratu ziren taldeak 
berreskuratzea izen zenuen xede. 
Esan daiteke punkaren kontatu 
gabeko historia dokumentatzea dela 
zure motibazio nagusietakoa?
Bada motibazioa, sortzen dit zerbait egi-
teko grina. Nik 80ko hamarkadako pun-

karekin bizi izan nuen nire barne eztan-
da musikala, pasio hori. Alabaina, lagun 
artean komentatzen hasi ginen ez geni-
tuela hainbat talde ezagutzen, Cadizeko 
punk zale amorratu batek ezagutzen di-
tuen Euskal Herriko talde berdinak eza-
gutzen ditugula. Eta hori ezin da izan. 
Hainbestekoa izan zen garai hartan pun-
karen eztanda... askoz talde gehiago egon 
behar ziren. Horiek bilatzeko arakatzen 
ibili nintzen. Oso jende gutxik idatzi du 
horren inguruan, eta fanzineetan aurkitu 
nuen informazioa. Fanzineak ziren ga-
rai haren isla hoberena edo potenteena. 
Mierda de Bizkaia bukatzen nengoenean 
hasi nintzen azken liburu hau egiten.

Eskutik doaz bi liburuak, beraz?
Badakizu, maketazioaren momentua 
oso luzea da. Materiala pasatu nion la-

  aMaia lekUNBerri aNsola       DaNi BlaNCo

Bilboko ddt Banaketak banatzaile eta argitaletxe 
alternatiboko kide da Andoni Fernández Azkarai (Bilbo, 

1983), eta etxeko uztari ekarpena egin dio berriki. 
Urteetako lanaren ondotik, azaroan argitaratu du Izar Beltz 

Ateneoa. La historia del ateneo contada desde los locales 
de ensayo. 2006/2017 (Izar Beltz Ateneoa. Ateneoaren 

historia entsegu lokaletatik kontatua. 2006/2017) liburua. 
Bertan jaso du Bilboko Irala auzoan kokatutako Izar Beltz 

Ateneoaren historia, hastapenetatik hasi eta 2017an 
hustu zuten arte, eta espazio hartan gehien ezagutzen 
zuen tokitik egin du kontakizuna: entsegu lokaletatik.

“Garrantzitsua da ate bati 
ostikada ematea, eta ostean 

zer ateratzen den ikustea”

Andoni Fenández AzkArAi
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gun bati, baina maketazio lanak hilabe-
te pila iraungo zuen, eta nik jada ezin 
nuen ezer egin. Ezinegona, zerbait egin 
beharra sortu zitzaidan. Justu Izar Beltz 
huste arriskuan zegoen, eta esan nien 
hango zenbait kideri: “Aizue, hemen bizi 
izandako historia kontatu behar dugu”. 
Zeren pena asko ematen dit ikusteak 
espazio bat hustean, nola desagertzen 
diren bat-batean espazioa eta bere his-
toria. Aste batzuen buruan, maniak-eta 
egin ostean, dena ahazten da. Eta amo-
rrua ematen dit. Kukutzan zenbat gauza 
egiten ziren? Ez dakigu, ezta? Alegia, 
guk bai askotan egoten ginelako han, 
baina zelan azaldu ez dakien norbaiti 
Kukutzan egiten ziren gauza guztiak? 
Ez nuen nahi Izar Beltz moduko espazio 
bat ere hor geratzea, ezerezean. Hortik 
liburua. 

Zerk bultzatu zintuen proiektuari 
ekitera?
Benetakoa dela orriotan agertzen den jen-
dea, autentikoa. Nik Izar Beltzen bizi izan 
nuena, bertan topo egin nituen pertsonak, 
niretzat oso autentikoak ziren, egiazko 
punkiak ziren. Handik kanpo ere okupa-
tzen zuten, filosofia horrekin bizi ziren, eta 
nik sinisten dut euren bizia eramateko era 
horretan. Alegia, plastikozkoak irudituko 
balitzaizkit ez nukeen hortaz idatziko. Nik 
arnastu nuen hori guztia; Izar Beltzeko 
lau pareta artean bizi izan dut, liskarretan 
egon naiz, gozatu egin dut, mozkortu naiz, 
zuzenekoak eman ditut, ikusi dut nolakoa 
zen jendea, nolakoak kontzertuak, zelakoa 
zen kanpoko taldeei egiten zitzaien harre-
ra, urtero egiten zen urteurrenean parte 
hartu izan dut, ikusi dut zer nolako giroa 
sortzen zen, eta pentsatzen nuen “ikaraga-

rria da!”. Horrek nonbait jasoa egon behar 
zuen. Liburu hau egin nuen euroi omenal-
di bat egiteko.

Izenburuak iradoki dezake Izar 
Beltzeko entsegu lokalen historia 
jasotzen dela bertan, baina berez 
ateneoaren historia osoaz dihardu. 
Zergatik erabaki zenuen hortik 
kontatzea?
Bi arrazoirengatik. Batetik, uste nuelako 
espazioaren historia kontatzeko eroale 
polita zela. Izan ere, hainbat talde atera 
ziren lokal haietatik [41 talde espazioak 
iraun zuen denboran], gehienak pun-
karen ildotik, eta horregatik jende asko 
batuko zuen haria zela iruditu zitzai-
dan. Bestetik, ni ez nintzelako asanbla-
dako kide, eta hargatik beste ikuspuntu 
bat daukat; asanblada batzuetan egon 
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nintzen, baina ez nintzen asanbladakoa. 
Izar Beltzen hamaika urteetatik, zazpi 
igaro nituen nik han, entsegu lokaletan, 
eta bertatik kontatu dut historia.
 Zentzu horretan, barne-liskarra izan 
dut: “Nor naiz ni hau egiteko?”. Azke-
nean, Izar Beltzeko parte izan ziren per-
tsonei planteatu nien ea zer iruditzen 
zitzaien entsegu lokalak abiapuntu gisa 
hartuta liburua egitea. Ongi iruditu zi-
tzaien, eta lanari ekin nion. 

2006-2017 urte arteko ibilbidea 
jasotzen da orriotan, eta hor islatzen 
dituzu Izar Beltzen emandako 
aldaketak, musikaren alorrean zein 
politikoan. Zein bilakaera egon dira?
Liburua bospasei kapitulutan banatu dut, 
eta horien bitartez ikusten da musikaren 
eboluzioa, eta paraleloki, asanbladarena. 
Izan ere, jende berria sartzen zen eta jende 
berri horrek musikan ere eragina zeukan. 
Hasieran kideak oso gazteak ziren, hogei 
urte inguru zituztela sartu ziren espazioan, 
eta urte horietan entzuten zena “punk ibe-
rikoa” deitu ohi dena zenez, horixe jotzen 
zuten. Jende helduagoa hurbildu ahala, 
hasierako tupa-tupa-tupa y a la mierda ha-
ren tokia joan ziren hartzen crust doinuak. 
Eta bat-batean denok crusta jotzen. Gero 

batzuk etorri ziren d-beat delakoarekin, 
eta azken urteetan modernoagoak ziren 
taldeak agertu ziren, asanbladara arte ede-
rretako jende berria batu ostean; tekla-
tuak, sintetizadoreak... aire berriak sartu 
zituzten. Rock n rolla ere beti egon da hor. 
Baina atmosfera punk hori atze-oihal gisa 
egon da momentuoro. 
 Kapitulu guztien hasieran kontatzen 
da, oso laburki, momentu jakin horretan 
asanbladaren edota ateneoaren egoera 
zein zen, testuinguratzeko. Politikoki, es-
pazioan sartu zirenean bazekiten ateneo 
anarkista bat izan behar zela. Ildo politi-
koa, beraz, hasieratik zegoen oso marka-
tuta. Hemen gaztetxe gehienak dira ildo 

abertzalekoak, eta bueno, behar zenez 
beste gauza bat, Bilboko lehen ateneo 
anarkista eraiki zuten. Ordutik asanbla-
dak auto-kritika pila egin zituen. Azken 
urteetan, adibidez, erabaki zen drogarik 
gabeko espazio bilakatzea. Barra bota 
zuten. “Eta orain zelan kudeatu edo au-
togestionatuko dugu gure kolektiboa, 
baldin eta alkoholik ez badago?”. Gogora-
tzen dut zer nolako haserreak egon ziren 
hasieran, nahiz eta denborarekin batzuk 
ulertu genuen erabaki hori aurrerapau-
soa zela, izorratzen bagintuen ere. Be-
ganismoa izan da Izar Beltzen pisua izan 
zuen beste kontu bat, animalien askape-
nerako kolektiboak biltzen ziren bertan, 
Bilboko Ekintza Antiespezista (BEA) eta 
beste. [Datu hau kuriosoa suerta daiteke 
kontuan hartuz gero espazioa, ateneo 
libertario izan aurretik, Carnes Lecanda 
SLren okela izozkailu handia zela].

Liburuak punkaz dihardu, eta era 
berean punk izaera dario. Zuk Zeuk 
Egizu filosofiaz egindako lana da, 
autogestioa eta elkarlana oinarri. 
Nolakoa izan da prozesua?
Liburua punk mundutik abiatu zen, eta ildo 
hori segi du bukaeraraino. Nik talde hauei 
guztiei buruz banekien zerbait. Batzuei bu-

Pena asko ematen 
dit ikusteak espazio 

bat hustean, nola 
desagertzen diren 

bat-batean espazioa 
eta bere historia
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ruz pila bat, beste batzuei buruz gutxiago, 
zenbait taldetan ni egon naiz… Gehiago ala 
gutxiago, baina guztiekin izan dut harrema-
na, zuzenean ikusi ditut denak, eta berenga-
na jo nuenean egin asmo nuena azaltzeko 
eta galdetzeko nola ikusten zuten, jende 
guztia agertu zen parte hartzeko prest. Jen-
dearen erantzunak erraztu egin du proze-
sua hasieratik. Gero, Izar Beltzeko asanbla-
datik pasa den jendea elkarrizketatu nuen, 
beren ikuspuntua eman ziezadaten. Behin 
elkarrizketak hasita, Iñigo egon da nire 
ondoan lanari forma emateko [liburuaren 
azalean ageri diren bi gangordunetako bat 
seinalatzen du], eta zuzenketekin ere eskua 
bota didate lagun batzuek. Maketazio lanak 
Cristina Irisarririk egin ditu. Behin lan hori 
burututa, lana lagun batzuen autogestiona-
tutako Dortoka inprentara eraman genuen 
inprimatzera.
 Argi neukan liburua DDTk atera behar 
zuela, baina oso estu genbiltzan diru al-
detik. Hala ere nahi genuen mimoz egin-
dako liburua izatea, azal eta maketazio 
polita izan zezala. Kolektibo batzuengana 
jo genuen laguntza eske. Liburua okupa-
zioa bultzatzeko beste era bat ere bade-
nez, laguntza ekonomikoa eman digute 
Komantxe Konpartsak [Bilboko Okupa-
zio Mugimenduaren konpartsa] eta Anna 
Campbell Gune Askeak; espazio hori ere 
[jada hustua] Izar Beltzeko jendeak oku-
patu zuen... berdin jarraitzen duen jende 
horrek. AfterPost Kolektiboak ere lagun-
du gaitu ekonomikoki, baita Bilbo Vegan 
Edge-k ere. Eta laguntzaileen artean dago 
Ediciones Sin Gluten, nire zigilua. Nik ere 
jarri dudalako dirua, bestela ez ginen hel-
tzen. Ez da liburuarekin dirurik poltsiko-
ratzen ez dudala, baizik eta nik neuk jarri 
dudala dirua liburua argitaratzeko. Baina 
nik liburua atera behar nuen, esateko: 
“Begira, hau zuentzat da “. 

Oparitik ere dezente du beraz.
Bai, zeharo. Are, nik ez nuen nahi dirurik 
trukean, lan honengatik kobratzea azal 
lodia edukitzea zela iruditzen zitzaidan. 
Egia da ordu piloa sartzen dituzula, baina 
gero ikusten duzu zeinen ondo geratzen 
ari den, eta hori oso motibagarria da. Gai-
nera, zeozer egiten baduzu barrutik ate-
ratzen zaizulako, gogo horrekin, diruari 
garrantzirik eman gabe… nik uste horrek 
positiboki eragiten duela emaitzan. Mier-
da de Bizkaia egiteko ia bost urte egon 
nintzen, baina denborak berdin dit, lana 
ondo eginda egotea da inporta zaidana; 
ikustea urte batzuk barru eta esatea: “Ze 
txukuna!”. Hau da nire ekarpena, Izar Bel-
tzeko jendeari omenaldi bat.

Eskaintza hitzek irekitzen dute 
liburua, eta horien bidez diozu 
nahiko zenukeela esperantza 
hondarrak geratzea “inoiz 
molestatzeari utzi ez dioten gogo 
geldiezin eta desobeditzaile 
horietan”.
Bai. Eta liburua espazio hau ezagutu ez 
duen jendeak irakurtzen baldin badu, 
nahi nioke ondoko mezua helarazi: 
“Zuek ere egin beste Izar Beltz bat, behar 
dugu eta”. Garrantzitsua da ate bati os-
tikada ematea, eta ostean zer ateratzen 
den ikustea. Izar Beltzen hasiera hiru 
lagunen artean emandako ostiko inu-
zentea izan zen, eta bat-batean boom!, 
hamaika urteko bizitza ederra. 

Babestu babesten zaituena. 
Autogestioa izan da prozesuaren 
motorra, eta era berean proiektu 
autogestionatuetara bideratu asmo 
dituzu liburuaren irabaziak, ezta? 
Ateratzen den dirua DDTrentzat izango 
da, liburu gehiago ateratzeko. Horrez 
gain, irabaziak okupazio marroietara ere 
bideratuko dira.
 Liburu hau momentu egokian kaleratu 
da: hedabideak okupazioaren kontrako se-
kulako kanpaina egiten ari diren momen-
tu batean, gaztetxeak arriskuan dauden 
momentu batean; beldurgarria iruditzen 
zait, ordu jakin batetatik aurrera denok 
etxean gaudela probestuz, nola hustu de-
zaketen edozein espazio nahieran. Libu-
rua bada, nolabait, modu bat ondokoa he-
larazteko: “Animo jende, jo beste ostiko 
bat, sortu beste espazio bat”. Okupazioak 
gehitu egiten baitu soilik, ez du deus ken-
tzen. Okupek inoiz ez dute kaleratuko inor, 

gertaezina da hori. Okupak gaiztoak direla 
dioten horiek dira jendea etxe kaleratzen 
dutenak: EAJ, Polizia, banketxeak, hirian 
egiten dituzten makro-ekimenak… 

Desalojoak ixten du liburuko 
historiaren kontakizuna, baina diozu 
historia ez dela hor bukatu.
Egia da min asko eragin zuela husteak, do-
lua oso handia izan zela, eta jende askok 
alde egin zuen edo beste gauza batzuetara 
jarri zen. Dena dela, ikusten dut Izar Bel-
tzeko jendea hor zehar. Izar Beltzeko hazia 
tokiz mugitu da, ez da desagertu. 

Egungo herri mugimenduaren ehunean 
Izar Beltzen eragina dago, alegia.
Bai, eta gainera ikusten dut jende asko 
politizatu zela bertan. Horrek isla dauka 
atzetik etorri diren proiektuetan. AZET 
Alde Zaharreko Etxebizitza Taldea edo 
Langile Autodefentsa Sarea azkenaldian 
sortutako talde potenteenetarikoak di-
rela iruditzen zait, eta hor ere ikusten 
dut Izar Beltz hein batean. 

Izar Beltz hustu aurretik idazten 
hasitako lana da. Zer suposatu zuen 
desalojo hark?
Desalojoarekin agerian geratu zen Izar Bel-
tzek zeukan babesa; Euskal Herritik baka-
rrik ez, Espainiako Estatutik eta Europatik 
ere heldu ziren oso indartsuak ziren me-
zuak. Bilboko kolektibo askok elkarri beso-
tik heldu eta protesta burutu zuten, eta hori 
urteetan egindako lanaren eta harremanen 
emaitza polita izan zen. Indar asko zeukan 
Izar Beltzek. Bestalde han entseatzen ge-
nuen taldeen materiala lokalean gatibu ge-
ratu zen –ateneoko beste material guztia 
bezala– eta denboraldi batez lagunek uzten 
zizkiguten instrumentuekin aritu ginen en-
tseatzen eta kontzertuak ematen.

Eta maila pertsonalean?
Pertsonalki, amorrua eragin zidan. Hus-
tearekin ohartzen zara okupatzearen 
garrantziaz, halako proiektuen bueltan 
sortzen den kulturaren balioaz. Niri –eta 
ziurrenik gehienoi–, han izandako hiz-
ketaldiek, entzundako hitzaldiek, eragin 
didate klik moduko bat nire baitan; eman 
digute beste ikuspuntu bat, ahalbidetu 
diguna agian kritikoagoak izatea, ingura-
tzen gaituenarekin eta geure buruekin. 
Pertsonalki, pila bat eskertzen dut hori, 
nire burua askoz gehiago ireki izana. Oso 
eskertuta nago eraikitako harremanak 
eman digunaz, elkarrengandik asko ikasi 
baitugu. Nola ez diet liburu hau opari-
tuko, niretzako ikaragarria izan bada! 

soinu banda ere jarri dio Fernánde-
zek liburuari, Izar Beltzeko talde guz-
tien kantaren bat barnebiltzen duen 
diskoa baitakar. Erreproduzkio-ze-
rrendak girotzen lagundu diezaioke 
irakurleari. 
[https://izarbeltzliburua.bandcamp. 
com helbidean ere entzungai dago]
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 liBUrUa

Itxi begiak. Itxi begiak eta imajinatu. 
Imajinatu zera: gertatu, gertatzen 
dela proletariotzaren iraultza. Orain 

imajinatu, klase zapalkuntza ezabatzea 
helburu duen iraultza horrek ez due-
la genero zapalkuntza abolitzea lortu. 
Kosta egiten zaizu halako ezer imajina-
tzea? Tira, bada, lana errazteko ireki be-
giak eta irakurri Aleksandra Kollontai 
errusiar iraultzailearen Erle Langileen 
Amodioak.

Maitasun erromantikoaz, genero 
zapalkuntzaz eta jelosiaz idatzi nuen 
azken liburu iruzkina. Argitaletxeek 
ikusiko zuten badagoela mamia eta ba-
daudela baita ere, irakurleak; iruzkin 
honetan gai horiekin jarraituko baitut. 
Oraingoan, Igela eta Erein argitaletxeen 
eskutik eta Aroa Uhartek itzulita iritsi 

zaigun Kollontairen literaturaz dihar-
dut. Errusiako iraultzaren inguruma-
rian kokatutako hiru fikziozko piezek 
osatzen dute euskarara ekarritako li-
burua.

Hiru lanek dihardute amodioaz. 
Lehenengo biek (Amodioa hiru belau-
nalditan eta Ahizpak) gehiago balio 
dute era didaktikoan –didaktikoegian 
agian– autoreak nondik hitz egiten 
zuen ezagutzeko. Hirugarrenak, Vasilisa 
Malygina eleberri laburrak, bete-be-
tean murgilduko gaitu genero- eta klase
-zapalkuntzak, maitasun erromantiko 
eta erradikalak, zein jelosiak txirikor-
datutako lanketa literarioan.

Eleberriak bi iraultza-kideren mai-
tasun harremanaz jardun arren, gaur 
egungo korapiloak topatuko ditugu: 

maitasun erromantikoaren tranpak 
gainditzeko nahia baina ezina; horrek 
emakumeari dakarkion onartu gabe-
ko lana; gizonari dakarzkion aitortu 
gabeko irabaziak; sexu/maitasunaren 
arteko bereizketa; maskulinitate hege-
moniko hauskorraren bortxak; jelosia 
mingarriaren atzean zer dagoen ezin 
asmatzen aritzea (bataren praktika 
subordinatzailea eta bestearen subor-
dinazioaren pairamena aurkitu arte). 
Oihartzunak ezin iradokitzaileagoak 
dira.

Kollontai ausartzen da maitasun erra-
dikala zer izan litekeen imajinatzen. Au-
sartzen da klase- eta genero-zapalkun-
tzen zamatik askatzen, literarioki bada 
ere. Ausartzen da hausnartzen iraultza 
nola egin litekeen ezberdin. 

Jelosia posesiboaren aurka: 
maitasunaz

  iBai atUtxa orDeñaNa

ErlE langilEEn 
amodioak
EgilEa: alEksandra 
kollontai 
itzultzailEa: aroa uhartE
IGELA EtA EREIN, 2020
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 MUsika

Izaten dira tarteka halako sorpresa atse-
ginak eszenan. Horixe bera gertatu zait 
izen sobera arrunta eta ustez arrastorik 

uzten ez duena daukan talde honekin. 
Buelta erdia ematen dio bila ari garenok 
aspaldian aurkitzen ez dugunari. Eta hara 
non, proiektu berri honen errudun aspal-
diko zakur zaharrak: Norman taldearen 
sortzaile Kepa ondarrutarra eta Alex ei-
bartarra, makina bat taldetan ibilitako 
Ruben ondarrutarra lagun.

Ezagutu ez zenutenontzat Norman 
izan zen Eibarko Legarreko lokaletan 
sortutako talde rockero ireki eta ero sa-
marra, nire ustez behintzat Dead Ken-
nedys eta M-Ak eskizo batzuetatik gogoz 
edanda oso proposamen interesgarria 
landu zuena. Eroegia rockeroentzat eta 
punk eta hardcorearen zama astunegia 

esperimentazioaren zaleentzat. Itzela 
zen taldea, ezer kaleratu aurretik finalis-
ta izan zen bai Danbaka zein Bilbo Hiria 
lehiaketetan. Bide propioa egin zuen, 
axolagabeki. Gero eta eroagoak, basatia-
goak eta pertsonalagoak ziren hiru disko 
kaleratu ostean itzali zen zoritxarrez.

Bada, taldeko gitarra Kepak etxe ingu-
ruan talde berria sortzea erabaki zuen. 
Poliki-poliki kantak idatzi eta hirukotea 
osatu du Normanen aritutako Alex baxu
-jotzaile fidelarekin (eta eroarekin) eta Ru-
ben eskarmentudun bateriarekin. Emaitza 
bost kantaz osatutako EP hau, Ondarroako 
AME estudioan Axular Arizmendiren la-
guntzarekin zuzenean grabatutakoa. 

Norman-en baino tempo lasaiagoak 
landu nahian hasi zen Kepa idazten, bai-
na eskizo tonua ezin du alboratu. Bospa-

sei minutuko kantak dira, lehengo inda-
rra eta abiadura motelduta, intentsitatea 
eta garraztasuna irabazten dutenak.

Gorputz-ek dena dauka: iluntasuna, 
erritmo aldaketa asko, Inoren Ero Ni-re-
kiko ahaidetasuna, post-rocka, barru
-barruko melodia eta batez ere esentzia 
instrumentala. Natura-k ere erritmo al-
daketa jostari handiak ditu, baina gai 
da Mike Watt upel bete batetik atera-
ta funky-post-destroya egiteko, zeinak 
koro goxoentzat lekua egiten duen. Ka-
rroña-k bi kapitulu ditu: intentsitate eta 
indarra biderkatzen duen sasi jazz zikin 
eta kiribiltsua, eta ondoren, popetik post
-rock noisera igarotzeko bidezidor ustez 
laburra. Azkenik, Eroa-k dirudi nolanahi 
eta kostata abiadura moteldu nahi duen 
Norman-en sasikumea. 

Tempo garratz eta 
kiribilduak 
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Bizitza gero eta gehiago mugatzen 
ari zaigun honetan, Mugakok 
zuzeneko emanaldien proposa-
mena luzatu digu. Urte askoan 

Gasteizko Artium museoan egindako 
elektronika jaialdiak Xixonera hegan 
egin ostean, Arabako hiriburuko Jimmy 
Jazz aretoan saio ziklo berria proposatu 
digu. Gaurkoan edukiera murriztua du-
ten emanaldietako lehenengoa dugu, eta 
gonbidatutako taldeak Aitor Etxebarria 
eta Reykjavik606 dira. 

Mugako jaialdiaren jatorrizko izae-
ra mantentzen ahalegindu dira anto-
latzaileak, izan ere, musika elektroni-
koa erdigunean jartzeko apustu zuzena 
hauteman daiteke. Musikaz gain, ikus-
legoaren ikuspegi didaktikoa, jarrera 

aurrerakoia, esperimentazioa eta jokoa 
uztartzea izan da festibalaren xede na-
gusia, eta helburu berarekin jarraitzen 
dutela dirudi. 

Aitor Etxebarria eta haren taldeki-
deak izan dira lehenak oholtzara igo-
tzen. Gasteizko kaleetan hotza nabari da 
eta areto barruan ere sumatzen da egun 
osoan elur maluten hotza. Eszenatokian 
musikari andana dago: bateria, isats-pia-
noa, biolontxeloa, gitarra, sinteak… Li-
luragarria da instrumentu akustikoen 
eta elektronikoen arteko nahasketa eta 
bateraketa.

Gernikarraren pianoak eta ahots ilu-
nak post-rock doinuak uzten dizkigu. 
Nihilisem part I da bizkaitarrak sortu-
tako azkenengo lana eta hor bildutako 

abestiak izan dira gau-emanaldian jo-
takoak. Musika zinematografikoa dela 
esan daiteke, baina jazz eta country uki-
tuak ere nabariak dira. Jazz musikarekin 
jarraituz, Donostiako Reykjavik606 tal-
dea igo da oholtzara. 

Baxua, bateria eta dj-a dira hiruko-
te gipuzkoarra osatzen duten elemen-
tu nagusiak, hiru oinarri horiekin eta  
jazza ardatz giro musika sortzen dute. 
Borja Piñeirok eta Kino Internacionalek 
jazz elektronikoa ekarri dute aretora 
eta giro lasai eta atsegina zabaldu da 
entzuleen artean. Kasu honetan ez dago 
abeslaririk, perkusioak eta sanpleek 
osatzen dituzte abestiak eta erritmoa 
jarraitzeko grinak zeharkatzen dizu 
gorputza. 

 Marta seNDiU ZUlaika      eiDer itUrriaGa

Mugakoren 
biziberritzea

aitor EtxEbarria 
Eta rEykjavik606  
noiz: urtarrilak 9. 

non: Gasteizko Jimmy Jazz aretoan.
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5x5
zehArretArA etA gOitik beherA, 

hitz berA.

1. Kolpe baten onomatopeia. 2. Martxan. 
3. Haur txikia. 4. Bai adberbioaren 

indargarria. 5. Neba.

Hizki berak
OsA itzAzu hitzAk fALtA direnAk hizki 
berAk direLA kOntuAn izAnik, hOri bAi, 

hurrenkerA ez dA zertAn berA izAn.
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791352846
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269784135
514693278
837125694
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6       5  
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9 8      1 3
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 1       8
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Puzzlea

eBaZpeNak

kOkA ezAzu piezA bAkOitzA dAgOkiOn tOkiAn etA 
fOrO sOziALAk, urtArriLAren 19An dOnOstiAn 

egindAkO prentsAurrekOAn pLAzArAtutAkO 
AdierAzpenA irAkurrikO duzu.

Sudokuak
bete itzAzu geLAxkAk 1etik 9rAkO zenbAkiAk idAtziz, zutAbe, 

LerrO etA 3x3 kOAdrO bAkOitzeAn errepikAtu gAbe.
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pUZZlea:  “bAdA gArAiA, euskAL 
gizArteA OsAtzen dugun pertsOnA 
guztiOk dAgOzkigun eskubideen jAbe 
gAreLA bermAtzekO: eskubide zibiL, 
pOLitikO etA sOziALAk.”
5x5: 1. dAnbA, 2. AbiAn, 3. niniA, 4. bAiki, 
5. AnAiA. 
hiZki Berak: 1. ugALketA, 2. eguArAts, 
3. ezAguerA, 4. errugAbe, 5. ezezAgun, 
6. gAbOngAu. 
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Fikzio gutxi idazten omen da 
Euskal Herrian. 
Gutxi ekoizten da eta. Zinemarako 
apur bat gehiago, telebistarako oso 
gutxi. Gaur-gaurkoz ETB da telebis-
tarako fikzioa ekoizten duen baka-
rra; alegia, ekoiztetxeek ETBrentzat 
egiten dute lan. Eta urtean bizpahiru 
telesail sustatzen ditu. 

Bezero bakarra izateak botereaz 
abusatzeko aukera ematen dio 
EtBri?
Erabat. Argitu dezadan: aldi berean 
abusatu eta bultzatu egiten du. Hark 
mugiarazten du industria. Baina mo-
nopolioa duen heinean, abusatu egi-
ten du, noski. Tarifa ez ezik, haiek 
ezartzen dituzte eduki motak ere, 
eta gai interesgarriak zeintzuk diren, 
telesailek zenbat iraungo duten, zen-
bat fikzio sortuko den...

Hortaz, ideiak autozentsuraren 
galbahetik pasarazten dituzu, 
EtBren nahiak gogoan?
Autozentsura baino gehiago, noren-
tzat idazten duzun jakitea da kon-

tua. Neure ideia bat lantzen badut 
badakit ETBn ia merkaturik ez du-
dala. Urtez urte aldatzen bada ere, 
prozesua honelakoa izaten da gutxi 
gorabehera: ETBko ekoizpen ardu-
radunek euskal ekoiztetxeei deitzen 
diete, eta esaten diete “aurten hiru 
telesail egingo ditugu, edo bi, edo... 
eta nahi dugu halako eta halako 
ezaugarriak izango dituen telesail 
bat, prezio honetan”. Ekoiztetxeek 
ideiak proposatu, eta ETBk auke-
ratu egiten du. Esan beharra dago, 
era berean, gaur egun badela ETB 
aprobetxatzen ari ez den beste au-
kera bat. 

Zein?
ETBk, uneotan, ez du kolaborazio 
sistemarik inongo plataformare-
kin. TV3k, esaterako, badu akordio 
bat Netflix-ekin. TV3n estreinatzen 
den fikzio guztia gero Netflixen ere 
estreinatzen da, eta Netflixek di-
rua ematen du. Horrek, Katalunian 
gehiago eta hobeto ekoizteko auke-
ra emateaz gain, ate bat zabaltzen 
du mundura irteteko. Eta lagundu 

Euskal Herriko Gidoigileen Elkarte Profesionaleko idazkaria 
da Ana Hormaetxea Ibarbengoetxea (Algorta, 1974); 
halaber, lau urtez, iazko irailera arte, presidentea izan da 
FAGAn, hau da, gaztelaniaz gain beste hizkuntza bat duten 
Espainiako Estatuko erkidegoetako gidoilari elkarteen 
federazioan.  “Munduko lanbiderik onena da hau”, 
aldarrikatu du. Baina badago zer hobetua, elkarrizketa 
honetan emandako erantzunek argi utzi dutenez. 

“ohikoa da gidoilari 
batek denbora luzean 
ezer ez fakturatzea”

  UNai Brea     aritZ loiola

gidoilaria 
covid-19 aroan

“coVId-19ak ez digu asko eragin lan al-
detik, idazten jarraitu dugu, baina orain 
pandemia ere izan behar dugu kontuan. 
Istorio bat sortzean, adibidez, coVId-19a 
egon aurreko edo agertu ondoko ga-
raian kokatu behar dut? Maskara gabe 
egotea nola justifikatu? zuzenean exis-
tituko ez balitz bezala jokatuko dut? Edo 
istorioa sortzeko baliatuko dut? Bestalde, 
filmatzea orain zailagoa dela kontuan 
izan behar dugu. sei edo zazpi aktoreko 
eszena gutxiago, bizpahiruko gehiago, 
jende askokorik ez... orain arte lana izan 
dugula esan dut, baina aurten hasiko da 
murrizten hori ere, filmaketen erritmoa 
geldotzearen ondorioz”. 

GIdoIA BE tE tzEN

Ana Hormaetxea
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egiten du kultur eta hizkuntz dibertsita-
tea sustatzen. Danimarkako telesail bat 
ikusten badugu hemen, zergatik ez dute 
Danimarkan euskal telesail bat ikusiko? 
Posible da, baina pentsamoldea aldatu 
beharra dago. Gidoigileen Elkartea as-
palditik ari da hori eskatzen. 

FAGAko presidentea izan zinen lau 
urteetan gidoigileen lan baldintzak 
hobetzeko borrokan aritu zinen. 
Borroka horrek bere horretan jarrai-
tzen du. Lanbide hau, berez, segurta-
sun faltari dagokionez da prekarioa. 
Nik oraintxe badakit ostiralera arte 
lana izango dudala, hortik aurrera tar-
te batean ez, gero berriro zerbait... Gi-
doilariok badugu horrekin lotutako 
aldarrikapen bat, zergekin zerikusia 
duena. Muturreko adibide bat emango 
dut: baliteke hiru urte ematea gidoi bat 
lantzen, eta saltzean 100.000 euro jaso-
tzea (normalean ez da hainbeste izaten, 
baina tira). Lehen bi urteetako bakoi-
tzean zero fakturatu duzu, eta hiruga-
rrenean 100.000. Kopuru handia denez, 
urte horretan ia %50 ordaindu beharko 
duzu zergetan. Baina hiru urteko lana 

da! Bakoitzean 33.000 euro fakturatu 
bazenitu, zergak %20 ingurukoak izan-
go ziratekeen. 

Maiz gertatzen dira horrelakoak? 
Telebistan gabiltzanon kasuan ez hain 
sarri, zinemarako idazten dutenean bai. 
Ohikoa da ezer ez fakturatzea urtebe-
tean, edo denbora luzean.

Aitortza ere eskatzen duzue.
Ikusgaitasuna, zehazki. Gaur egun, tele-
bistari esker, hobetu egin da kontua, bai-
na lehen inoiz ez zen gidoilaria aipatzen. 
Frantziako aldizkariak egile-zinemaz hitz 
egiten hasi zirenean, zuzendaria hartzen 
zuten egiletzat, baina ez gidoilaria, nahiz 
eta askotan guk dugun lehen ideia, guk 
idazten dugun guztia... Zinemari dagokio-
nez horrela jarraitzen dugu. Ez dugu nahi 
kalean goazela jendeak gu ezagutzea, bai-
na bai ospe profesionala.

EtBko Go!azen telesailerako gidoiak 
idazten dituzu. Gaztelaniaz egiten 
duzu, ordea. Ez da harrigarria?
Go!azenen kasuan nik ez ditut gidoiaren 
xehetasunak idazten. Nik istorioak sor-

tzen dakit, eta horixe egiten dut. Beste 
batzuei dagokie euskara onean idaztea 
istorio horiek. Telesaila ikusten duten 
haurrei heltzen zaien euskara oso ona 
da, filologoek zorrotz aztertua.

Elkarrizketa batean esana: “Gaurko 
telebista ereduak ez du hamarkada 
bat baino luzeago iraungo”. 
Aldaketa handiak gertatzen ari dira. 
Fikzioaz den bezainbatean, platafor-
mei esker gehiago dago, eta askotari-
koagoa, bai edukiei eta ikusle motari 
dagokienez, baita kulturari eta hizkun-
tzari dagokienez ere. Ezin ukatu, hala 
ere, plataforma gutxi daudela eta haiek 
erabakitzen dutela zer eduki mota 
egin. Baina ETB baino zabalagoak dira. 
ETBn denak izan behar du oso leuna. 
Go!azen, adibidez, nerabeei buruzko 
telesaila da, baina umeentzakoa. Hor 
agertzen diren nerabeek ez dute po-
rrurik erretzen, ez dute txortan egiten, 
ez dute alkoholik edaten... Eskuak eta 
musuak ematen dizkiote elkarri, baina 
ez dute hitz egiten kondoiez eta hile-
koaz. Umeentzat da Go!azen. Eta ama-
mentzat. 

ikusgaitasuna eskatzen dute 
gidoilariek: “ez dugu nahi 

kalean jendeak gu ezagutzea, 
baina bai ospe profesionala”.



otsailak 7, 2021

54 

krOnikA seriOsA egitekO

bidALi zure hArrikAdAk: BeraNDUeGi@arGia.eUs

sareaN arraNtZatUa

Zortzi kilo txerto eta zenbaitzuren azal 
lodia ezkutatzeko moduko 1.824 maska-
ra zeuden Gurutzetako Ospitale aurreko 
sasi batzuen artean ezkutatuta. Bakea-
ren Artisauek eman dute armategiaren 
kokapenaren berri: “Ospitaleko sarre-
ra nagusitik 300 metrotarat edo bestela 
esanda Gurutzetako Batzokiko sarrera-
tik sei metrotarat”. Diotenez, operazioa 
aurreikusita zutena baino lehenago egin 
behar izan dute publiko azken egunotan 
mugimendu handia atzeman dutelako 

sasi horien inguruan: Bilboko trapitxe-
ro ezagunak, apaizak, politikari batzuk, 
politikari batzuen lehengusu, osaba, eta 
soziedadeko lagunak, Bilkoko Ziklista El-
karteko kideak, zenbait vending enpre-
satako jendea, eta abar. “Ez dago gatazka 
luzatzeko arrazoirik. Bi aldeak –EAJ eta 
PNV – kontziente dira eragindako kal-
teez, eta armak entregatzea erabaki dute 
bakearen alde”, azpimarratu dute pozik 
artisauek Baionara bidean autoan Amaia 
Zubiria topera jarrita. 

Belar artifizialeko belardiak eraikiko 
dituzte urkiolako belardietan

txertoen zulo bat desmantelatu dute 
Gurutzetako Ospitalearen inguruetan 

Donostian olatu artifizialeko surf park 
bat eraikitzeko ideia berritzaileak kitzi-
katurik, Urkiolako santutegi inguruko 
belardietan belar artifizialeko belardi 
estaliak eraikiko dituztela jakinarazi 
dute Abadiñoko Udalak eta Bizkaiko Di-
putazioak. “Mendira doazen pertsonek 
aukera izan dezaten urte osoko egun 
guztietan txangoak lasai antolatzeko, 
eguraldiaren menpe egon gabe”, Joxepor 
Landa ingurumen diputatuak jakinara-

zi duenez. Eliza aurreko harri koxkorra 
kendu eta haren lekuan zementu blo-
ke bat jartzeko asmoa ere agertu dute, 
“Euzkadiren irmotasuna” hobe islatzen 
duelakoan. Edozer gauzaz xixtran ari-
tzeko joera duten ekologisten kexen au-
rrean, diputatua argi mintzatu da: “In-
gurumenarentzat kaltegarria? Askoz ere 
kaltegarriagoa litzateke parajeotan 17 
etxebizitza-bloke eta bi kirol-portu erai-
kiko bagenitu!”. 

Erakundeak dio

Felipe Gonzalez, Isabel II 
erreginaz mozorrotuta
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Artikulu hauek erosita 
ekarpen ekonomikoa 
egingo diozu 
Bilboko Mbolo Moye 
Doole elkarteari. 
Atera aldarria kalera 
euskaraz eta wolofez!

15 €
8 €

24 €

943 37 15 45 
argia.eus/azoka   

Eskaerak egiteko: 



ErostEko 
argia.eus/azoka   
943 3 7 15 45

www.argia.eus www.bizibaratzea.eus

Etxeko 
landareak

Jakoba Errekondoren liburu berria

Loreak etxeko poza dira. Ongi 
zaintzen dituenak bizitzaren 
edertasuna jasotzen du opari. 

Liburu honek hobeto zaintzeko 
gakoak emango dizkigu: zein 
landare aukeratu txoko bakoitzerako, 
gaixotasunei nola aurre egin, 
landare bakoitza nola ureztatu, 
ongarri naturalak nola egin, haziz 
doan ahala nola birlandatu... maite 
dugun landare hori nola ugaldu ere 
ikasiko dugu. Zaintzen asmatzeko 
beharrezkoena, lore bakoitza 
ezagutzea da. Liburu honetan 
deskubrituko dituzu bakoitzaren 
jatorria, beharrak eta gustuak. 
Bizitzaren ederra loratu dadila!

Orri kop.: 248 

25 €


