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Europan sarean zerbitzari-zerbitzua eskaintzen 
duen enpresarik handienean eta munduko 
hirugarrenean sutea izan da. OVH enpresak 
Estrasburgon zituen 29.000 zerbitzariak 
gordetzeko lau eraikinetatik bi erre dira. Egunean 
bertan atzeman zen lehen ondorioa: milioika 
webgune jokoz kanpo, bereziki Frantzian eta 
Italian. Euren artean Euskal Herriko zenbait 
enpresa eta eragile politikorenak daude. Sutean 
suntsitutako datu batzuk berreskuratzea ezinezkoa 
izango dela adierazi dute enpresa batzuek. 
Egunerokoan erabat txertatuta dauzkagun gailu 
elektronikoetan biltzen den informazioa non 
dagoen, eta, finean, zeinena den pentsarazteko 
baliagarria da gertatutakoa. Datuak ezin dira 
“hodeian gorde”. Hodeirik ez baita existitzen, 
norberaren datuekin negozioa egiten duten beste 
pertsona batzuen ordenagailuak baino ez dira. 

  patriCk Herzog - getty       aXier lopez

“Lainoa” erreta 
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Martxoaren 11 honetan bete dira 10 urte justu Fukushimako Daiichi zentral 
atomikoaren lau erreaktoreak matxuratu zirenetik, lehenik lurrikarak eta on-
doren maremotoak astinduta. Istripu hartatik eta geroztik –eta urte luzeeta-

rako– laga dituen ondorioetatik ateratako hamar ikasgai nagusiz osatutako liburuxka 
zabaldu du Japoniako hainbat erakunde, ikerlari eta herri mugimenduk osatutako 
koalizioak. Liburuxka Interneten eskura daiteke japonieraz gain ingelesez, frantse-
sez, gazteleraz eta beste hainbat hizkuntzatan, planeta osoko boluntarioek itzulita.

Energia nuklearra eta erradiaktibitatea zer diren azaltzen duen sarreraren on-
dotik, Fukushimatik mundu guztiak ikasi beharko lituzkeen hamar ikasgai nagusi 
biltzen ditu, tituluek azaltzen duten moduan:
1- Ez zaitzatela engainatu “energia nuklearra segurua da” dioen propagandarekin.
2- Larrialdia gertatuz gero, oinarrizko lehentasuna da ihes egitea.
3- Hil ala bizikoa da informazioa eskuratu ahal izatea eta gauzak aurretik nola zeuden 
erregistratuta uztea.
4- Hondamendiak kaltetutako pertsonek eskubidea dute azterketa medikuak eduki 
eta informazioa eskuratzeko.
5- Elikagaien segurtasuna bermatzeko eta bertako nekazaritza, basogintza eta arran-
tza babesteko, herritarrek parte hartu behar dute erradiazioen neurketetan. Infor-
mazio horiek zabaltzea ere hil ala bizikoa da.
6- Erabateko deskontaminazioa ezin da lortu.
7- Langileei ez baldin bazaizkie osasun zerbitzu eta tratamendu hobeak eskaintzen, 
istripuaren ondorioak kontrolatzerik ez dago.
8- Hondamendiak kaltetutako herrietan gizarte-sarea berreraikitzea nahitaezkoa da.
9- Jendearen eskubideen eta babesaren legedia diseinatzean kaltetuek hartu behar 
dute parte.
10- Fukushimako istripuaren konpentsazio kosteak ordaintzea zergak pagatzen di-
tuzten herritar guztien bizkar doa.

Fukushima 2011-2021: 
hamar ikasgai nagusiak

Lehenengo protestetatik 10 
urte igaro dira. gero giza 
hondamendi handienetakoa 
bihurtu zen, eta gaur egun 
biziraupen gerra biLakatu 
da. Lau siriarretik hiruk 
Laguntza humanitarioa 
behar dute. izugarria

@oscar_ortizc

siria suntsitu duen eta 
garaiLerik ez duen hamar 
urteko gerran bizirauten 
du assadek

@mikelayestaran

79.580 miLioi pertsona 
despLazatu daude 
munduan. eta seitik bat 
siriarra da. hamarkada 
bat igaro da, baina premiak 
inoizko handienak dira

@aCnUramericas

2011n siriak zituen 
biztanLeen ia herena 
turkian edo europar 
batasunean despLazatuta 
bizi da egun. miLaka haur 
erbestean jaio dira, sarri 
giro gatazkatsuan

@quilombosfera

gatazkak agerian utzi 
ditu nazioarteko poLitika 
okerrak eta interes usteLak

@migueroth
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“mUgImendU femInIsta Vs. kolektIBo 
transexUala gatazka ez da erreala”
EDURNE LH, TRANS LEGEAREN ALDE GOSE GREBAN
trans legeak espainiako kongresuan bidea egin dezan, 70 aktibista transexual baino gehiago gose 
greban dira kongresuaren atarian. legearen kontrako jarrera “zoritxarrez mugimendu feministaren 
sektore batzuetatik loratu da, baina argi dugu mugimendu feministaren gehiengoa gurekin 
dagoela. adibide bat: trans legearen aldeko manifestua, aste bakarrean, estatuko mugimendu 
feministan dabiltzan 600 kolektibok baino gehiagok eta 11.000 lagunek baino gehiagok sinatu 
dute. guk feminismo inklusiboan sinesten dugu”. argia.eus (2021/03/11)

Eisnerin

Dokumental –ez bereziki gomendagarri– bat estreinatu 
dutelako, Dear Werner, jakin dut izen bereko Herzog zine-
magileak bidaia bat egin zuela 1974ko neguan, Munichetik 

Parisera, oinez. Eta bidaia horren joan-etorriak jaso zituela Vom 
Gehen im Eis liburuan (Izotz gainean ibiltzeaz). Werner Herzogi 
beste liburu bat ezagutzen nion bakarrik, Eroberung des Nutzlo-
sen (Alferrikakoaren konkista), Koldo Almandozek gomendatu-
ta, Fitzcarraldo pelikularen filmaketa gorabeheratsuaren egune-
roko moduko bat dena. Gera gaitezen, ordea, aipatu dokumental 
–ez bereziki gomendagarri– hori motibatu duenarekin.

Neguan, Munichetik Parisera, oinez. Zergatik, baina? Bada, 
lagun bat, Lotte Eisner, Eisnerin, hilzorian zegoelako. Eta bera 
zegoen lekutik hura zetzan lekura oinez joanda, lagunak bizirik 
segiko lukeela fermuki sinesten zuelako. Berokia, iparrorratza, 
zakuto minimo bat hartu, eta hogeita bi egunez ibili, euri, kaz-
kabar, elurpean; sarri maparik gabe ere, esnea eta mandarinak 
oinarrizko elikagai, lo egiteko leiho bat hautsi eta, ale, barrura. 
Ibiltariaren atzetik goaz gu, Pello Lizarralderen liburuetan ba-
rrena bezala, deskribapen puntillistak, detaile bakarreko esal-
diak, esaldi bakarreko pasarteak, bataren atzetik hurrengoak. 
“Inoiz sekula aurretik ez nuen hainbesteko bakardaderik senti-
tu”. Eta zalantza konstante bat: Eisnerin, nola egongo da? Bizirik 
jarraituko al du? Aski azkar ari ote naiz aurrera egiten?

Azkenerako, bidaiaren kontakizuna baino, ez ote zaidan inte-
resgarriago egin bidaia martxan jarri duen zioa: hiltzear dagoen 
laguna bisitatzea. Eta nik norengatik egingo nukeen baino, otu 
zait nork egingo lukeen nigatik bidaia hori –ez dezala inork inoiz 
egin, otoi, oso umore txarrez jartzen bainaiz gaixotzean, gizakia-
ren zaurgarritasuna onartu nahiko ez banu bezala–. Asko lasaitu 
naiz gaur egunean halakoak bideo-dei baten bitartez konpon-
tzen direla pentsatu dudanean. 
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Goiko izenburuko zenbakia, EAEko 
administrazio publikoan –batez 
ere osasungintzan eta hezkun-

tzan–, enplegu prekarioa jasaten duten 
pertsonen kopuruari dagokio. Batzuk 
bitarteko lanpostuak dira eta beste ba-
tzuk aldi baterakoak. Baina denak dira 
Hego Euskal Herriko sektore publiko-
ko parte,  155.749 pertsonak osatua 
(117.615 EAEn eta 38.134 Nafarroan). 
Hamar enplegu publikotik lau aldi ba-
terakoak dira. Aitzitik, lanpostu horiek 
egiturazkoak dira, eta beraz, beharrez-
koak erakunde publikoen ohiko fun-
tzionamendurako.

EAEko sektore publikoko langileak 
mobilizatu egingo dira egoera irauli 
eta aldi baterako enplegu hori egonkor 
bihurtzea eskatzeko. Sindikatuek greba 
deitu dute apirilaren 22an. Martxoaren 
17an elkarretaratzea egingo dute era-
kunde politikoen, Eusko Jaurlaritzaren, 
aldundien eta udaletxeen aurrean.

Prekarietate horren atzean “erabaki 
politiko bat” ote dagoen beldur dira sin-
dikatuak, “pribatizatzeko lehen urra-
tsa” delako. Gainera, ez da ahaztu behar 
lanpostu publiko prekarioen kopuruari 
100.000 langilerena gehitu behar zaio-
la, azpikontratatutako edo pribatiza-
tutako sektoreetakoak, non %90 aldi 
baterako ari  den lanean.

Hain da larria eta eskandalagarria 
egoera hori, Europar Batasunak berak 
esku hartu behar izan duela: Espai-
niako Estatuari eskatu dio ahalik eta 
gehien murriztu dezala milaka pertso-
na bizi diren behin-behinekotasun eta 
prekarietatea –milioi bat inguru Es-
painiako Estatu osoan–. Urte asko iga-
rotzen dituzte gisa horretan, eta bada 
garaia egoera alboratzeko. Gaur egun 
arte aldi baterakoa izan den enplegu 
hori beharrezkoa da. Beraz, finkoa izan 
behar du. 

Etikarik gabeko mundu ustel honetan, pertsona sentiberei geratzen zaigun gauza 
bakarra da estetika” (“En un mundo podrido y sin ética, a la gente con sensibilidad 
sólo nos queda la estética”). Makinavajak botatako esaldia izan dut bueltaka as-

teotan, Galindoren heriotzarekin hasi eta Intxaurrondoko audioarekin segi.
Makinavajak torturatzaile bat hil berri du, eta esaldi horrekin azaltzen du bere 

ekintza. Komikiaren hasieran, Makinavaja polizia etxean dago atxilo. Bat-batean 
anarkista bat sartzen dute kolpeka, eta kolpeka jarraitzen dute galdetegia “eskua 
joan” eta zerraldo geratzen zaien arte. Polizia-buruak aske uzten du dena ikusi 
duen Maki, bere isiltasunaren truke. Behin kalean, Makik klub bateraino jarraitzen 
du polizia, agurtu, eta bertan tirokatzen du. “Eskutik joan” zitzaien Mikel Zabalza-
rekin batera atxilotu zuten Ion Arretxe 1985ean. Behin Intxaurrondoko zoru eti-
koan, kaputxa kendu zion norbaitek, inpunitateak ematen duen harrotasunarekin 
aurpegia erakutsiz. Galindo zen. “Barrabiletatik heldu eta bihurritu egin zizkidan 
(...) ‘Ez dezagun denborarik galdu eta hasi hitz egiten mutil… bestela, lehertu arte 
bihurrituko dizkizut barrabilak’”. 

Ez dut uste Ivá komikigilea horretan oinarritu zenik institutu garaian eta inpu-
nitate osoz lehenik El Jueves aldizkarian irakurri eta ondoren La2-en Makinavaja 
el último choriso telesailean ikusi nuen etika eta estetikaren inguruko istorio hori 
harilkatzeko, Galindo 35 urte beranduago hil baita bere ohean. Segurua dena da 
bere orduko sentsibilitate artistikoak espetxera eramango lukeela egun. Galde 
diezaiotela zerrendako azken(aurreko) Pablo Haséli bestela.

Polizia ereduaren inguruko eztabaida piztu da gurean garai berdinean, su txi-
ki askok lagunduta: Polizien biolentzia gazte, grebalari, tabernari edo pertsona 
arrazializatuen aurka; Ertzaintzaren lan eskaintzaren promozio mediatiko erral-
doia eta horren aurkako ekimenak; istilu txikiak Hasélen espetxeratzea salatzeko; 
ESAN polizia sindikatuaren salaketa Ernairen aurka; Gasteizko EAJ-PSE gober-
nuarena All Pitufos are Bastard kartelaren egileen aurka... Eta batez ere Arnaldo 
Otegiren adierazpenak, ziurtatuz –testuinguru horren erdian– ezker abertzaleko 
kideak Ertzaintza izateko azterketetara aurkezten ari direla –egun errealitate ez 
den hori bihar bai izateari ateak ireki nahian?–.

Polizia ereduaren eztabaida piztu da, baina ez Poliziarena. Poliziarekin patriar-
katuarekin edo kapitalismoarekin bezala gertatzen baitzaigu: hain ditugu hezur
-muinetaraino sartuak, ezinezkoa zaigula haiek gabeko mundu bat irudikatzea 
ere. Ezberdintasun handi batekin: gure utopia patriarkaturik eta kapitalismorik 
gabea dela aldarrikatzeko arazorik ez dugu; ez da berdina gertatzen Poliziarekin. 
Gatazkak punitibismo, militarismo edo delegazionismorik gabe kudeatzeko du-
gun ezintasunaren isla.

Berrusteltze prozesuan dagoen etikarik gabeko mundu ustel honetan, pertsona 
sentiberei geratzen zaigun bakarra... etika da. Bestelako mundu bat amesten ja-
rraituko duen etika. Besteak beste Poliziarik gabea, torturatzailea izan zein ez.  

 zigor olabarria oleaga

eItB

Polizia, etika, estetika

58.700 lanpostu 
publiko 
prekario
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BretoIera eta galoaren alde
BRETAINIA. 5.000 lagun inguru mobilizatu dira pasa den asteburuan Bretainiako 
Quimper hirian, bretoiera eta galoa hizkuntzen alde. Ikastetxeetan behar bezala 
ikasteko neurriak har daitezen eskatu dute, baita espazio publikoan dagokien le-
kua berreskuratu dezaten ere, “Frantziako tradizio jakobinoaren” aurrean. “Bre-
toierak batuta” lelopean egin dute manifestazioa.
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  iXone arana

 Johnson & Johnson enpresaren Jans-
sen txertoa merkaturatzeko baldin-
tzazko baimena ematea gomendatu 
du Sendagaien Europako Agentziak. 
Europar Batasunean gomendatutako 
lau txerto daude.

argi berdea 
Janssen txertoa 
merkaturatzeari

55 MILIOI DOSI
Janssen txertoa dosi bakarrekoa da 
eta 2 eta 8 gradu arteko tenperatu-
ran gorde eta banatu daiteke; beraz, 
Europar Batasuneko txertaketa kan-
painan eragin nabarmena izango du. 
Agentziak ondorioztatu du txertoak 
%66ko eraginkortasuna duela, boti-
ka etxeak dio %85eko eraginkorta-
suna duela eta Hegoafrikan egindako 
azterken arabera %57ko eraginkor-
tasuna izan du txertoak. 2021eko 
bigarren hiruhilekoan Europar Ba-
tasunean 55 milioi dosi banatzea au-
rreikusten da. 

ASTRAZENEcAREKIN ZALANTZAK
AstraZeneca txertoa zeresana ema-
ten ari da. Danimarka, Norvegia eta 
Islandiak behin-behinean eten dute 
AstraZeneca txertoa jartzeko kan-
paina, “tronbosi kasu larri” batzuen 
atzean loturarik ote dagoen jakin 
arte. Austriak eta Italiak, bestalde, 
txerto horren sorta bat geldiarazi 
dute, ustez lotura izan dezaketen bi 
kasu larri atzeman ondoren. 

pepe rei. 73 urterekin hil da kazetaria. Egin 
egunkariko ikerketa taldea martxan jarri 
eta Ardi Beltza aldizkaria sortu zuen, bes-
teak beste. euskal Herriko eta espainiako 
estolderia politikoez argi mintzatzeagatik 
botere judizial eta politikoen jomuga izan 
zen, eta hirutan espetxeratu zuten.

azpiegitura handiak. surfaren eta eko-
logismoaren inguruko zenbait eragilek 
antondegi Berdea - olatuak Itsasoan ko-
lektiboa osatu dute. Itsasotik lau kilo-
metro eskasera donostiako Udalak erai-
ki nahi duen olatu artifizialen proiektua 
geldiaraztea dute helburu.

hezkuntza. nafarroako gobernuko Hez-
kuntza sailak azkenean onartu egin du 
Castejongo dos de mayo ikastetxea paI 
edo IIp Ingelesez Ikasteko programatik 
atera ahal izatea. Upnren apustua izan 
zen programa, eta ikastetxe hau da pro-
gramatik ateratzen lehena.

presoak
euskal preso euskal Herriko edo 
inguruko espetxeetara ekarriko 
dituztela iragarria du espainiako 
espetxeetako Idazkaritza nagusiak, 
batzuen kasuan duela lau hilabetetik, 

baina zain jarraitzen dutela salatu du etxeratek eta 
mahai gainean jarri du “senideek eta presoek pairatzen 
duten ziurgabetasuna eta frustrazioa”. lekualdatze 
erritmoa handitzeko eskatu du elkarteak.

48
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  pello zubiria kaMino

B’Tselem 1989ko otsailean sortu 
zuen Israelgo abokatu, intelektual 
eta akademiko talde handi batek 

lehen Intifada betean eta taldeari helbu-
rutzat jarri zioten beren estatuak lurral-
de okupatuetan egiten dituen giza esku-
bideen urraketak dokumentatzea, izena 
hartuta Bibliako Genesia ataletik: “Jain-
koak bere antzeko (“b’tselem Elohim”, 
hebraieraz) egin zuen gizakia”. Gizaki 
guztiak, alegia.
 Israelgoa apartheid-estatu bat dela 
esaten ez dira lehenak izan B’Tselem-
goak, baina honen deklarazioa bene-
tako mugarria gerta daiteke Ekialde 
Hurbileko gatazkaz munduak daukan 
pertzepzioan, 31 urteko lan eta errefle-
xioen ostean ozenki aldarrikatu baitu 
Israelek bere kontrolpeko eremu osoa 
kudeatzen duela apartheid izena dago-
kion eredu bakar baten arabera: “Iru-
dika ditzakegu hainbat bide justiziazko 
etorkizun batera iristeko Jordan ibaitik 
Mediterraneora arteko eskualde hone-
tan, baina hasteko denok esan behar 
diogu ezetz apartheid-ari”. B’Tselemen 
agiriak zehatz-mehatz deskribatzen 
ditu apartheid hitza erabili beharra ar-
gudiatzeko arrazoiak. Hona xehetasu-
non zenbait tanta.
 14 milioi jende bizi dira Jordan ibaitik 
Mediterraneora artean, erdiak juduak 
eta beste erdiak palestinarrak. Diskur-
tso publiko, politiko, juridiko eta me-
diatikoetan aditzera ematen da bi erre-
gimen ezberdinetan bizi direla, 1949ko 

armistizioan markatutako Lerro Ber-
dearen alde banatan. Alde batean, Israel 
estatu burujabean 9 milioi pertsona, de-
nak herritartasun israeldarraren jabe, 
nahiz eta ez denak izan judu (ia 2 milioi 
palestinarrak dira, arabiar israeldarrak 
ere deituak). Lerro Berdearen beste 
aldean, 1967an Israelek okupatutako 
lurraldean etorkizuneko negoziaketek 
zehaztu beharko omen duen estatutu 
baten zain diraute 5 milioi palestina-
rrek, 51 urtez luzatu den okupazio mili-
tar ‘probisionalean’.
 Baina bost hamarkada luzeotan ehun-
ka mila kolono judu kokatu dira Zisjor-
daniako kolonia egonkorretan eta bizi 
dira de facto Lerro Berdearen mende-
baldean bailiran, Israelen bezala. Gai-
nera, Ekialdeko Jerusalem ofizialki be-
reganatu du Israelek eta Zisjordania 
praktikan bere egin du. Beraz, bi erre-
gimen ezberdin izatearen uste horrek 
nahasten du benetako egoera zuzen in-
terpretatzea: eskualde osoa bizi dela 
erregimen berean. 
 B’Tselemek 1989an helburutzat har-
tu zuen Zisjordanian –Eki-Jerusalem 
barne– eta Gazan Israelek egindako es-
kubide urraketak salatzea, uko eginez 
muturra sartzeari Israel estatuko barne 
egoeran. Baina geroztik Israelek prak-
tikan ezarritako de facto-zko aldaketez 
gain 2018an funtsezko aldaketa egin 
zuen bere Konstituzioan, legez dekla-
ratuz Israel “jende juduen nazio-esta-
tu”. Eta errematatzeko, parlamentuak 

2020an Zisjordaniaren zati osoak bere-
ganatu ditu formalki.
 “Horrek guztiak esan nahi du lurralde 
okupatuetan gertatzen dena ezin dela 
ulertu Israelek kontrolatzen duen ere-
muaren osotasunetik at. Jada ez dira 
egokiak azken urteotan egoera deskri-
batzeko aipatu ditugun kontzeptuak, 
“okupazio luzatua” bezalakoak. Giza es-
kubideen bortxaketen kontra eraginkor-
tasunez borrokatzeko, eskualde osoan 
agintzen duen erregimena dago defini-
tu beharra. Eta errealitatea da Medite-
rraneotik Jordanera bitarteko eskualde 
osoan Israelgo erregimenak erabiltzen 
dituen lege, praktika eta estatu bio-
lentzia antolatuta daudela talde batek 
–juduek– bestearen gainean –palestina-
rrak– supremazia eraiki dezan”.

XXI. MENDEKO APARTHEID-A
Herritar juduak eskualde osoan bizi dira 
eremu bakarra bailitzan, haientzat ez da 
Lerro Berderik, bazter orotan dauzkate 
eskubide guztiak. Aldiz, eremu-zatiketa 
bizi duten bakarrak dira palestinarrak, 
hauentzako eskualdea mosaiko bat da. 
Palestinar batzuk, 1949ko mugen ba-
rruan Lerro Berdearen mendebaldera 
bizi direnak, Israelgo herritar dira eta es-
kubide asko dituzte –nahiz eta ez juduen 
guztiak–. Zisjordania okupatua, 2020ko 
legez bereganatua bezala gainerako guz-
tia, Israelek berea balu erabiltzen du eta 
hemen bizi diren 2,6 milioi palestinarrak 
dozenaka eremu txiki eta itxitan pilatzen 

B’tselem erakundeak, giza eskubideen aldeko elkarte israeldarrik sendoenak, 
urtarrilaren 12an ozenki aldarrikatu du Jordan ibaiaren eta mediterraneoaren 
arteko eremu osoan indarrean dagoen erregimen politikoa argi eta garbi dela 
apartheid-a: sistema supremazista bat betikotu nahi duena herritar juduen 
nagusitasuna eremu berean bizi diren palestinarren gainetik. aspalditik 
ekintzetan erakutsia, 2018tik Israelek bere konstituzioan dauka txertaturik. 

Gauzak Garbi, 
dio b’Tselem muGimenduak: 
isrAElgo EstAtuA ApArthEid 
ErrEgimEnA dA
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dira, juduen aginte militar zorrotzaren 
mende eta eskubide politikorik gabe. 
Bai Palestinako Agintaritzak kontrola-
tzen duen Zisjordaniaren %40a eta bai 
Israelek bere militarrak bezala kolonoak 
atera zituen Gaza txikia, bere 2 milioi he-
rritar palestinarrekin, horiek ere zorrotz 
kontrolatzen ditu Israelek. 
 Aipatu eremu ezberdin guztiotako 
bakoitzean Israelek eskubide multzo 
ezberdina aitortzen die palestinarrei, 
beti juduei aitortutakoa baino mugatua-
goa. Eta lau metodo nagusi darabiltza 
apartheid israeldarrak juduen suprema-
zia sustatzeko. Horietatik bi eskualde 
osoan ezarrita dauzka: etorkin ez-juduei 
Israelera etortzea eragoztea eta palesti-
narrei lurrak kentzea soilik juduentzako 
diren kolonia berriak eraikitzeko. Beste 
bi metodo gehiago erabiltzen ditu soi-

lik lurralde okupatuetan: palestinarren 
mugimenduak eragozteko neurriak eta 
haiei eskubide politikoak ukatzea. 
 Hego Afrikako apartheid ezagunarekin 
alderatu ote daitekeen Israelgoa? Baietz 
diote B’Tselemdik. Hego Afrikan herrita-
rren arteko ezberdintasuna larruazala-
ren koloreak erabakitzen zuen; Israelen, 
nazionalitateak eta etnizitateak. Erakun-
dearen zuzendari nagusi Hagai El-Adek 
esan duen moduan, apartheid 2.0 da Is-
raelgoa, Hego Afrikakoa bezain supre-
mazista baina metodo eta tekniketan 
sofistikatuagoa. “2018an Konstituzioan 
sartu den aldaketak herri juduaren au-
todeterminazioa ezartzen du gainerako 
guztiak kanpo utzita. Konstituzioak dio 
Israelen (eta munduko beste edonon) 
juduen eta ez-juduen artean bereiztea 
oinarrizkoa eta legezkoa dela. Horreta-

tik abiatuta, instituzionalizatu egin du 
juduen aldeko diskriminazioa erresi-
dentzia eskubidean, lurren jabegoan, he-
rritartasunean, hizkuntzan eta kulturan. 
Orain juduen supremazia Konstituzioan 
dago ezarrita”. 
 Horrela ikusita, apartheid-aren bes-
te balentria lotsagabe bat gehiago da 
COVID-19aren txertoekin Israelek egin 
duena, bere herritarren zati hautatua 
munduaren txertatze eredu bihurtuz 
eta herritar gaitzetsiak –palestinarrak–, 
pandemiaren mende utziz erruki gabe. 
 Hego Afrikako apartheid-arekin egin 
zen bezala, inork ez luke negoziorik egin 
behar horrelako herrialde batekin. Are 
gutxiago, Beasaingo CAF tren ekoizlea-
ren kasuan bezala, herritarren segrega-
zioa areagotuko duen azpiegitura bat 
eraikitzeko baldin bada.  

lEGE bIKoItza   
EzkErrEAn, PisgAt zEEv 
koLoniA juduA, bErE ErrEPidE 
PribAtuArEkin; EskuinEAn, shuAfAt 
kAnPALEku  PALEstinArrA, irtEtEA 
ErAgoztEko hArrEsiz ingurAtutA. 
ArgAzkiA: dEbbiE hiLL.
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 Miel a. elustondo    zaldi ero

txaro arregi
nebaren memoriaren zaindaria

guArdiA zibilEk gorrotoA 
digutE, EtA guk ErE 

Ez ditugu mAitE

Mikelen heriotza, zure nebarena. 
zenbat aldiz kontatu duzu?
Nahi bestetan. Batzuetan pentsatu ere 
izan dut, ez ote nauten behin ere bakean 
utziko! Gogorra zait hura behin eta berriz 
kontatzea. Urduritzen ere naiz. Eta urte-
muga heltzen delarik, hortxe da beti mina. 
Baina, bestalde, nahi dut jendeak egia ja-
kin dezan, Mikel hil zutenean han ez zela 
guardia zibilen kontrolik, bertsio ofiziala 
gezurra dela, gezurra dela haien autoak 
kontrolean gelditu gabe segitu zuela, or-
durako han ez baitzegoen kontrolik. Testi-
monioak ditugu, Etxarri Aranazko jendea-
renak, hura ikusi zutenenak. Tiro bat etxe 
bateko sukalderaino sartu zen!

zazpi anai-arreba zineten etxean, 
tomasenekoan, lakuntzan. 

Hirugarrena zen Mikel, 32 urte 
zituela. Etxeko txikiena zu, 22 urte, 
eta zeuri egokitu zaizu memoriaren 
zaindaritza…
Ordurako, hiru ahizpa ezkondurik bizi 
ziren, kanpoan. Beren seme-alabak 
ere bazituzten. Beste neba bat, sol-
dadutzan zen… Mikel hil zuten egu-
na larunbata zen, goizeko ordu bata, 
hor nonbait. Ni etxean nintzen. Ha-
rritzekoa ere bada, beti kanpoan iza-
ten baikinen, baina egun hartan ez. 
Ohean nengoen. Herrikoak etorri zi-
tzaizkidan. Karlos Zurunbai, Apala , 
Rosario… Rosario hau, esaterako, gure 
aitaren lehengusina zen, herrian ta-
berna zuen… Gure etxera etorri ziren, 
nire leihora harriak botaz. Gurasoak 
esnatu gabe jaitsi nendin nahi zuten. 

Eta jaitsi nintzen. Nire neba Santiagok 
ere aditu zuen, eta jaitsi zen. Eta kon-
tatu ziguten.

Mikel hila zela?
Ez, ez hila zela. Hori ez zekiten. Esan 
ziguten guardia zibilek kontrola jarri 
zutela Etxarri Aranatzen, tiroak tiratu 
zituztela Mikel-eta zihoazen autoaren 
kontra, Mikel zauritu zutela eta anbu-
lantzia batean sartu eta Iruñera eraman 
zutela, ospitalera. Azkenean, aitak ere 
aditu zuen zer edo zer, baina ez genion 
dena esan, Mikelek-eta istripua izan zu-
tela baizik, ez zela, ez zela larria, baina 
ospitalera gindoazela, badaezpada ere. 
“Egon lasai, aita, ez da ezer izan”. Eta 
sinetsi zuen, gizajoak, eta atzera ohera 
sartu zen. 

1979ko azaroak 11. gau minean, auto bat tirokatu zuen 
guardia zibilak etxarri aranatzen. lakuntzako mikel arregi gaztea 

hil zuten. Handik atzera, bertsio borroka hedabideetan, 
kaleko borroka herrietan, bizia berregiteko borroka familietan. 

gertatu behar ez zena, behin eta berriz gertatua.
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Eta zuek Iruñera…
Bai. Bi autotan. Batean, Santiago nire 
neba eta Apala, etxeko laguna. Bestean, 
Karlos Zurunbai eta biok. Ez dakit, 
bada, noiz helduko ginen ospitalera, 
gaueko ordu bi eta erdiak ere izango 
ziren… Ospitalera sartu eta, lehenen-
go, zain egon behar izan genuen. Pen-
tsatu ere ez nik Mikel hila zela! Medi-
kua etorri zen arte. Saiatu zirela, baina 
ezin izan zutela Mikel bere onera eka-
rri. Santiagok berehalaxe erreakziona-
tu zuen, negarrari eman zion. Ni shock 
egoeran geratu nintzen. Ezer esateko 
gauza ez nintzen. Hileta-zerbitzueta-
koa etorri zitzaidala gogoratzen naiz, 
hala ere, baina ez dakit zer galdetu zi-
dan ere. Ez dakit ezer erantzun nion 
ere. Schockean nengoen. Gero, herriko 
jendea etorri zela gogoratzen naiz, Mi-
kelekin batera udaletxean zinegotzi 
zirenak eta beste batzuk. Gero jakin 
genuen anbulantzia gidariak esanda, 
Iruñera orduko hila zela Mikel...

Non ziren Mikelekin batera autoan 
zihoazenak?
Autoa tirokatu eta gero, guardia zibi-
lek denak irtenarazi zituzten, lurrean 
etzanarazi eta hantxe eduki zituzten, 
metraileten mehatxupean. “Baina Mi-
kel barruan dago, zaurituta dago, Mi-
kel zaurituta dago!”, esan omen zien 
Jose Luisek. “Ni banoak, ni banoak! 
Nirea joan duk!”, esan omen zien Mi-
kelek, hilzorian. Gure nebak tiro bat 
jaso zuen, eta beste batek, tiro-urratu 
bat. Tiroak aditu eta Etxarri Aranazko 
jendea ere arrimatu omen zen. Tar-
te horretan, anbulantzia bat agertu 
zen. Iruñetik zetorren, itzulian. Hura 
gelditu, Mikel anbulantziara sartu eta 
Iruñera. Autoan zihoazenak kuarte-
lera eraman omen zituzten, deklara-
tzera. 

aitari egia osoa esan beharko 
zenioten, amari ere esan…
Hori izan zen bestea! Gurasoak! Ama 
gaixo zen, epileptikoa zen, eta zer-
nahi gauzak aztoratzen zuen. Ospi-
talera etorri zirenen artean, Mikelen 
kuadrilakoak ziren batzuk, eta haiei 
esan nien Lakuntzara joan eta herrian 
bizi zen ahizpari, Klarari, kontatzeko. 
Esango ziola berak gure aitari. Baina 
ez dakit, bada, zer izan zen, kuadrila-
ko haiek okerreko atea jo zuten edo 
zerbait ere, ahizpak ez zuen mezurik 
jaso. Eta hurrengo goizean, aita etxetik 
irten zenean, ikurrina ikusi zuen… Eta 

ondoko bizilagunak, Jose Sakristi-za-
rrek, esan zion: “Baina, Juanito! Zer 
izan da?”. Aitak ez baitzekien ezer, Jo-
sek kontatu zion, guardia zibilek Mikel 
hil zutela. “Joan eta bertan akabatuko 
ditut denak!”, gure aitak. Kalean jakin 
zuen! Gero, amari esan beharra etorri 
zen, eta gainerako senideei.

Guardia zibilaren kontrako 
salaketa jarri omen zenuten...
Jose Antonio Urbiola hartu genuen 
abokatu, eta epaitegira joan eta sala-
keta jarri genuen. Hurrena Lakuntza-
ra etorri ginenean, batzarra egiteko 
deia zabaldu zuten… Hantxe izan ziren 
Patxi Zabaleta, Iñaki Aldekoa… Jen-
dea etxera etorri zitzaigun, sostengua 
eman ziguten, eta horrek asko lagun-
du zigun. Baina harrezkero amak ez 
zuen bururik jaso. Bizitza txikitu zio-
ten. Ni, berriz, batzar eta saltsa haie-
tan sartu nintzen. Ikerketa batzordea 
eratu zuten, eta hantxe buru-belarri 
ni, ahal zena egiten. Ikaragarri lagun-
du zidaten Josetxo Uribek eta! Josetxo 
eta Mikel, biak ziren zinegotzi. Ilusio 
handia zuten gauzak beste modura 
egiteko. 

Ikerketa batzordean sartu zinen 
buru-belarri…
Bai. Zerbait egin behar nuen, eta ho-
rixe egin nuen. Eta on egin zidan. Jo-
setxo Uribe, Sakanako kooperatiban 
lanean ari zen Alberdi bat, ESBkoa, ni 
neu… Ikerketa egin genuen, lekukota-
sunak bildu, prentsa kontsultatu, ger-
tatu zena kontatu. Dosier egoki bat 
osatu genuen. Orain liburua egin dute, 
gehiago ikertu dute, baina dosier hura 
oinarri ezin hobea izan da lanerako. 
Lan hori egiteak asko lagundu zidan. 
Bestalde, etxean herritarren sosten-
gua genuela sentitzen genuen. Herriak 
eman zigun laguntza baino handiago-
rik ez zen izan. 

Herritarren sostengua lakuntzan, 
eta Mikelen oroimenezko monolitoa 
Etxarri aranatzen, behin eta berriz 
erasoa…
Bai, hori ere bai. Hasieran, monolitoa 
jartzera joan ginenean, adibidez, han-
txe zen guardia zibila, gu zirikatzen. 
Kuartelera eraman gintuzten han gi-
nenok. Eta tenienteak esan ziguna, 
guri zuzenduz: “Hi eta hi eta hi, gehie-
gitan ikusi zaituztet hemen!”. Etxarri 
Aranazko Udalaren baimena genuen, 
baina hori guardia zibilei bost axo-

Mikelen arreba, haren memoriaren 
zaindari bizia. 22 urte zituen neba 
hil ziotenean, eta haren heriotza 
gainean eraman du harrezkero. 
herri mugimenduetako partaide 
gaztetandik, Amnistiaren Aldeko 
batzordeetako kide, nebaren he-
riotzak mugimendu haietan are 
eta gogo handiagoz lan egitera ja-
rri zuen. nebari gertatua argitzeko 
batzordean parte hartu zuen. bi-
zialdia joanda ere, erretinan gor-
dea du dena delako hura: “berriz 
ikusiko banu bezala da. Eta aita, 
eta ama… eta iruñeko ospitalekoa, 
eta Mikel han, hilda...”. 22 urteko 
neska gaztea zenaren oroitzapen 
oinazegarria, lekuko.

txaro 
arregi 
Marin

Lakuntza, 1957
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la. Gogaikarriak ziren. Gainera, kuarte-
laren pare-parean hil zuten Mikel, eta 
monolitoa ere, hantxe. Hala ere, handik 
hiru urtera Altsasura joan ziren guardia 
zibil guztiak, eta trankilago ibili ginen, 
bestela gu zirikatu besterik ez baitzu-
ten egiten.

oroitarriaren kontrako oldarrak ere 
hainbat izan ziren…
Bai. 1981ean, trilita jarri eta monolitoa-
ren oinarria hautsi zuten. Urtearen ha-
siera aldera izan zen. Gero, Pi-
lar egunean, monolitoa bota 
zuten. Handik bi urtera, 
monolitoa berriz mustu 
eta hamabost egunera, 
berriz zartatu zuten, 
goma-2 lehergailuare-
kin. Hurrena, guardia 
zibilek Etxarri Aranaz-
tik alde egin zutenean, 
udalak plaza berria egin 
zuen toki hartan, eta gure 
Mikelen izena eman zion. 
Han jarri zuten monolitoa gero, 
plaka batekin. Hari ere eraso zio-
ten… Eta segi. Luze joko luke eraso de-
nak kontatzea.

Gines Cecilia rico zuen izena Mikel hil 
zuen guardia zibilak…
Hura izan omen zen Mikel hil zuen tiroa 
tiratu zuena, baina ez dakigu, ezin ja-
kin, hainbat tiro tiratu baitzituzten. Au-
toaren argazkiak ikusi besterik ez dago. 
Epaiketan ikusi nuen guardia zibil hura. 

Mutiko bat zen. 23 urte zituen, nire adin 
bera. Bi guardia zibil akusatu zituzten. 
Batari bi urteko atzipenaldi txikia, autoa 
konpontzeko lanak ordaintzea eta fami-
lia indemnizatzea eskatu zioten. Bestea-
ri, ezer ez. 

Epaiketa egin zen...
Bai. Urbiolak ikaragarri estutu zituen 
guardia zibilak. Hiru galdekatu zituela 
esango nuke. Estu hartu zituen, haiek 
esandakoen artean kontraesanak aza-

leratzeko… Zer esan ez zekite-
la izan ziren guardia zibilak. 

Berezia izan zen momen-
tua. Hurrena, Urbiolak 

Venezuelara joan behar 
izan zuen eta Patxi Za-
baletak hartu zuen 
kas ua .  G o go a n  dut 
epaiketa burutu eta 
Zabaletak esan zidala: 

“Ezin da besterik egin, 
ez dago errekurtso gehia-

go jartzeko biderik”. 

zer esango zenioke Gines Cecilia 
ricori aurrean edukiko bazenu, 
etorriko balitzaizu?
Estimatuko nioke niri aurpegira begi-
ratzea. Baten batzuek ibili dira hori ere 
ikertzen, El Tovar (Jaen, Espainia) herri-
koa omen zen. Batek jakin non dabilen. 
Ez dakit zer esango niokeen… “Konfor-
me zaude egin zenuenarekin?”. Ez da-
kit, bada. Nik aitak esaten zuena dakit: 
“Gizon hori ez da hemendik atzera ongi 

Hor da beti mina, ez 
da behin ere pasatzen. 

Ez dago momentu hartan 
bezain presente, baina 

hortxe beti. 41 urte joan dira, 
eta urteurrena hurbiltzen 

delarik... kezka eta 
aztoramena”

PolIzIa 
oSPItalEaN

“Iruñeko ospitalean geunden, gela 
batean, Mikelen gorpuarekin. Las-
ter, hilotza eraman egin behar zutela 
esan ziguten, autopsia egin behar 
ziotela, baina egoteko han tarte ba-
tean. Etxarri Aranazko Apala, Zu-
runbai, Juanito Arregi... ere han zi-
ren, eta grisak azaldu ziren! Sesioan 
hasi ziren, jakina. Eta gu Mikelekin 
geunden gelara, bi morroitzar handi 
sartu ziren. Sekretak. ‘Alde hemen-
dik, ez duzue hemen egoterik me-
rezi!’. Eta haietako batek: ‘Hara, bes-
tea!’. Eta alde egin zuten”.

MIKElEN KIdEaK
“Hiltzeko zorian egon ziren bostak. 
Jabier, Jose Luis, Migel Anjel, Maria-
no... Tiroz josi zuten autoa. Harriga-
rria da Mikel beste inor ez hiltzea 
kontrol hartan, hainbeste tiro tiratu 
eta! Oso lagunak ziren denak, testi-
gantza eman zuten, bai epailearen 
aurrean, bai dokumentalean. Eta 
kito. Harreman ona dugu, baina ez 
gara urrunago joan. Batek daki zer 
dagoen haien barnean, zer arantza 
duten sartuta. Oso jende ona da”.

FaMIlIa
“Garai hartan etxeko zaharrena, 
Santiago, Mikel eta hirurok bizi gi-
nen gurasoekin. Azaroan hil zuten 
Mikel, eta gabonak etorri zirenean, 
afaltzeko gogorik batere ez. Aitak 
esan behar izan zuen: ‘Aurrera jo 
behar dugu. Jarri mahaian, afaldu 
dezagun!’. Horrelaxe. Amak hondoa 
jo zuen, eta etxean genuen beti Klara 
[Lakuntzako ahizpa], lagun egiten. 
Mari Pazek eta Terek ere [Iruñeko 
ahizpek] berdin egin zuten. Gura-
soak babestea izan zen gure lana”.

Azken hitza
aItarEN NEGarra

“Bizian bi aldiz ikusi nuen gure aita 
negarrez. Mikel hil zenean, eta an-
drea hil zitzaionean, gure ama. Bes-
te inoiz ez”.
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biziko. Kontzientziak ausikiko du beti”. 
Buruan josita gelditu zitzaidan aitaren 
esan hori… 

Haren kontzientziaren ausikia… 
zertan da zure mina?
Hor da beti mina, ez da behin ere pasa-
tzen. Ez dago momentu hartan bezain 
presente, baina hortxe beti. 41 urte joan 
dira, eta urteurrena hurbiltzen delarik… 
kezka eta aztoramena. Eta berdin Mi-
kelen urtebetetze eguna denean, ekai-
naren 4an. Korapiloa. Etxean denok go-
goratzen gara Mikelen egunaz. Loreak 
jartzen ditugu kanposantuan, Mikelez 
oroitzen gara. Bi egun horiek hortxe dira 
beti: ekainaren 4an eta azaroaren 11n.

zergatik gertatu zen hura?
Garai hartan errepresioa ikaragarria ze-
lako inguru honetan. Guardia Zibilaren 
kontrolak, noiznahi eta beti. Zeinahi ma-
nifestazio, zeinahi errebindikazio poli-
tiko edo sozial egin nahi, eta etortzen 
zen Guardia Zibila eta egurra! Halaxe 
bizi ginen Sakanan denbora hartan. Zi-
gorpean bizi ginen. Mikelen heriotza eta 
gero protesta handiak izan ziren toki 
guztietan, greba orokorra-eta. Sakanan 
ere barrikadak eta istilu gorria izan zi-
ren, eta diote Iruñetik Espainiako polizia 

ere ekarri zutela hurrengo egunetan.

Errepresioa garai batean Sakanan… 
altsasuko gazteen afera ez da zeharo 
zaharra.
Ez, 2016ko ferietan izan zen hori. Guar-
dia zibilek gorrotoa digute, eta guk ere 
ez ditugu maite. Ez laguntzen digute, 
ez behar ditugu. Hortaz, zertan ditugu 
hor? Zigortu besterik ez gaituzte egi-
ten. Hargatik dago bizirik Sakanan lelo 
hori: “Alde hemendik!”. Orain ere, hileko 
azken ostiralean presoen aldeko kon-
tzentrazioa egiten denean, beti pasatzen 
dira herritik, beti, ahaztu gabe... Ikusten 
ditudanean berotu egiten naiz, amorra-
razten naute, besterik ez. Aitak gorro-
torik ez izaten erakutsi zigun, Mikelen 
gainean hitz egiten genuen, hau eta hura 
esaten genuen, gehiagorik gabe. Gorro-
tagarriak dira, baina ez dut gorroto hori 
sentitzen. 

Eta ondoren, zein izan zen familiaren 
geroa?
Aita barizetatik operatu zuten. Erretira-
tzeko adinik ez zuen oraindik, bizpahiru 
urteko lana zuen, baina ezetz, ez zuela 
lan gehiago egingo esan zuen, eta orduz 
lehen hartu zuen erretiroa. Ama, ezinean 
zen, eta senideok bat egin genuen amari 

laguntzeko, ama zaintzeko. Are gehiago 
batu ginen, batak besteari laguntzeko. 
Niri dagokidanez, ez dakit zer bizi egin-
go nukeen Mikel hil izan ez balute, baina 
haren heriotzak nire bizia baldintzatu 
du, erabat.

liburua argitaratu du herri 
ekimenak: Mikel Arregi gogoan. 
orrialdea hersten duen ez dakit... 
Lehenbizi, esan behar dut oso gustura 
hartu dugula etxean liburua. Niri, has-
teko, ikaragarri gustatzen zait. Bitxia da, 
garai hartan, Josetxo Uriberekin egin 
nuen lan ikerketa batzordean, eta orain, 
haren seme Ikerrekin liburuan! Bereak 
ditu diseinua eta maketazioa... Kasua ja-
sota geratu da, hor da, jendeak jakin de-
zan, idatzita iraun dezan. Mikelek badu 
oroitarria Etxarri Aranatzen, kalea La-
kuntzan, omenaldiak egin zaizkio, doku-
mentala egina da, intsigniatan dago, li-
burua orain… Oso garrantzizkoa izan da 
herri ekimenak egitea liburua, biktimen 
oinazea azalera ekartzeko urte haueta-
ko lana. Naparra, kasu irekia dela diote 
[Jose Miguel Etxeberria] haien liburua-
rekin, eta Mikelena, berriz, hertsi bezala 
egiten da liburuarekin. Ez da sekula guz-
tiz hertsiko, baina aro bat bai, behintzat. 
Oso eskertuta gaude herritarrei. 
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asier blas Mendoza
Ehu-ko irAkAsLEA

El Salvadorretik 
dator berria

El Salvadorreko 2019ko hauteskun-
de presidentzialak Nayib Bukele-k 
irabazi zituen lehenengo itzulian 

botoen %53,1arekin. Presidente be-
rriak 37 urte zituen enpresaria zen, 
bere publizitate agentzia hamabi ur-
tez aritu zen FMLNren komunikazio eta 
propaganda kudeatzen eta alderdi ho-
rrekin alkate izan zen, 2012tik 2015era 
Nuevo Cuscatlán herrian eta 2015tik 
2018ra San Salvadorren. Ezker erra-
dikaleko politikari gisa aurkezten zen 
gaztea, hiriburuko alkatetzaren agin-
taldi amaieran bere proiektu politiko 
pertsonala eskuinetik bultzatu zuen, 
eta FMLNtik kanpo. 

Bukelek etiketa ideologikoak arbuia-
tzen dituen arren, kontserbadurismo 
sozial populistan kokatu genezake. 
Proiektuak bi ardatz ditu, alde batetik 
establishment-aren aurkako borroka 
difusoa; eta bestalde, krimenaren eta 
ustelkeriaren kontrako borroka zeha-
tzagoa. Horrez gain, business friendly 
gisa aurkezten da, abortuaren kontra-
koa eta Amerikako Estatu Batuekin 
harreman ekonomikoak estutzearen 
aldekoa. Halere, Bukelek nagusiki zen-
tro-ezkerreko FMLN alderdia hustu du 
bototan, horregatik, hautesleri horri 
begira, oraindik tradizio ezkertiar su-
biranistaren elementuren bat edo beste 
gordetzen du interbentzio militarren 
kontrako jarrera irmoa adieraziz eta El 
Salvadorren interes nazionala edozeren 
gainetik jartzeko prest dagoela esanez.

Bukelek bere karisma handiagatik 
boto asko erakartzen du, baina presiden-
tearen lehentasuna segurtasuna izateak 
funtzionatzen du El Salvador bezalako 
herrialde arriskutsu batean. Horrez gain, 
garapen bidean dauden beste herrialde 
batzuetako agintari gazte-autoritario 
batzuek egin duten bezala, adibidez XXI. 
mende hasieran Mikhail Saakashvili-k 
Georgian, Bukelek herrialdearen iner-
tziak hautsi eta estatu eraginkor, mo-
derno eta funtzional bat sortu nahi du 
herritarrei ziurtasunak emateko. Baina 
inertzia horiek hausteko lidergo autori-
tarioak ohikoak izaten dira. Bukele pre-
sidente denetik kriminalitate-tasa asko 
jaitsi da, baina giza eskubideak eta zu-
zenbide estatua urratu ditu bidean, adi-
bidez, militarrekin parlamentuan sartuz. 

Boto-emaileek ez dute Bukele zigortu 

bere jarrera autoritarioengatik, nolabait 
ulertzen dutelako sakoneko aldaketak 
egiteko jarrera autoritarioak behar direla 
eta hauek barkatuak izango dira emaitzak 
onak badira. Geroz eta herrialde gehiago-
tan hautesleek politikak baloratzerakoan 
emaitzei begiratzen diete soilik. Horrek 
indartu egiten ditu gobernuak eta lider-
goak botere legegileen aurrean. 

Ezin uka daiteke Bukelek inertziak 
hautsi dituela eta emaitza onak lortu di-
tuela talde kriminalen kontrako borro-
kan, administrazioaren jardunean eta 
COVID-19ak sorturiko krisiari aurre egi-
teko neurriekin –Aberatsei errieta dis-
kurtsoa barne–. Guzti horiek bere saria 
jaso dute 2021eko otsailaren 28ko hau-
teskunde parlamentarioetan. 1992ko 
bake akordioen ostean, lehenengo aldiz 
alderdi batek gehiengo osoa izango du 
parlamentuan. Nuevas Ideas, Bukele-
ren alderdiak, 89 eserlekuetatik 56 lortu 
ditu, eta horiei bere aliatu den GANAk 
ateratako bostak eransten badizkiogu 
bi heren luzeko gehiengoa osatzen dute.

Bukelek El Salvadorreko presidente 
batek aspaldian izan duen botere kon-
tzentrazio handiena izango du. Ikusteko 
dago jarrera autoritarioak ugaldu eta 
sistema autoritario bat eraikitzen duen. 
Izan ere, 2024ko hauteskunde presi-
dentzialetara ezingo litzateke aurkeztu 
konstituzioaren arabera eta une hone-
tan duen botere eta prestigioarekin zaila 
egiten da pentsatzea besterik gabe pre-
sidentetza utziko duela. 

proiektuak bi ardatz 
ditu, alde batetik 

‘establishment’-aren 
aurkako borroka difusoa; 
eta bestalde, krimenaren 

eta ustelkeriaren kontrako 
borroka zehatzagoa
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bea salaberri 
irAkAsLEA

Suntsitze arma 
pasiboa

Zer errana ematen dute hizkuntza 
eta teknologia uztartzen dituzten 
tresnek, batez ere euskalgintza-

ren alorrean lan egiten dutenen artean. 
Betidanik. Berriki, itzultzaile automati-
koek dituzte bazterrak inarrosten. Izan 
ere, maiz sortzen dira salaketa saioak, 
erreminta hauek gutxietsiz eta nolabait 
euskararen aldeko indarraren etsai gisa 
aurkeztuz, eta gaiak lagunarteko nahiz 
profesionalen arteko solasak elikatzen 
ditu. Leporatzen zaie protokolorik gabe, 
kalitate bermerik gabe zabaldu izana, 
euskarazko sortzaileen ordezko bihur-
tzea, langabeziara bidaliko gaituztenak 
izatea, diglosi frendly izatea erdal kutsu-
ko testu kaskar eta gezak sortuz. Hots, 
suntsitze arma masiboak dira. 

Alabaina, ausart ote gaitezke beste 
hizkuntza guziek dutenari uko egiten 
euskaldunok? Ez ote dugu guk ere mere-
zi aurrerapen guzi horiek ukaitea? Eus-
kara hizkuntza txikia izanik, teknologiak 
beldurrak pizten ditu, jarrerez kezka-
tzea hobe genukeelarik. 

Izan ere, paraleloan, informazioaren 
igorle gisa ohartzen ez bagara ere, har-
tzaile gisa ongi etortzen zaizkigu itzul-
tzaileak, edozein hizkuntzatakoak, bi-
tartekarien saihesteko eta informazioa 
lehen eskukoa izateko orduan, eduki 

batzuk zabaltzen-jasotzen ditugu zuze-
nean iturritik-iturrira eta komeni zaigu. 
Hortik, desira dezagun gurearengatik, 
besteen kasuan estimatzen duguna, de-
sira diezaiogun munduari gure ulertzea, 
guk mundua ulertzea desiratzen dugun 
moldean. 

Lehen ere egon dira teknologiaren 
inguruko kezkak. Garai bakoitzean en-
tzun eta bizi izan ditut nihaurrek ere 
arrangura horiek: “Ikasleak egonen 
dira online, ahots automatikoek kon-
tsignak irakurriz eta programek idaz-
lana zuzenduz”. Bizkitartean, gaurdai-
no, ez didate lanik kendu, behintzat ez 
tresnek, eta ez dut behin ere entzun 
euskara ikasleak horrelako hauturik 
hobetsi duenik eta emankorra izan de-
nik. Dakidanez ez da egon nehor –serio-
sik– itzulpenerako holako tresnarengan 
soilik eta osoki fidatu denik. 

Bihar, ordezkatuko gaituzte gure la-
netan? Itzulpena lanbide duenarentzat, 
ez dut uste berri ona denik, ezin uka, 
aldiz irakasleek biziraunen dugu ene 
iduriko. Izan ere, hizkuntzaren parte ez 
linguistikoa, subjektibitatea eta kultu-
ra, nekez du ordenagailuak menperatu-
ko. Hitz baten hautatzea bestea baino, 
subjektuak egiten du. Testuinguruen eta 
xedeen finezia, zuzeneko afera bat da. 

Aterabide iraunkorragoa izanen da beti 
hizkuntza batean sortzea edo xede hiz-
kuntza birsortzea. Euskal herrian inte-
gratu nahi duenak, komunitatean inte-
gratu beharko du eta, goiz ala berant, 
hizkuntza ikastera helduko da, beste gi-
saz, denbora galduko bailuke itzulpene-
tan, ez bailuke parekoa sakonki ulertu-
ko, finezia galduko lukeelako eta sustut 
testuinguruaren parte handi batek ihes 
eginen liokeelako, hala nola komunita-
tearen erreferentziek, modak, iraganak, 
erlazionatzeko moldeak. 

Izatekotan, hau da arazoa: komuni-
tateak aski trinkoak ez diren lekuetan, 
eremu erdi des-euskaldunduetan, nola 
eginen da mantentzeko presio sozial 
aski handia euskara ikastearen beharra 
hain gutxi den tokian? Garbiki errate-
ko, hemen euskaraz ari da kontzientzia 
eta borondate politikoa duen pertsona, 
bestela ez baita deus horretara akuila-
tzen gaituenik. Etorkizunean, hori alda-
tu ezean, euskara ikasteko hozpil denari 
kalitatezko tresna ematen bazaio, zerga-
tik joanen da gau eskolara? 

Dena dela, aldaketa ekarriko dute 
eta gainditu beharko dugu izan dezake-
gun erresistentzia erreflexa, atzerakada, 
izua, gureganatzeko, gure zerbitzurakoa 
izateko, ona eta aldekoa. 

paUla estÉVez
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edu zelaieta anta
irAkAsLEA EtA idAzLEA 

trans legea eta kirola

arrotzekin (ez) mintzatu

Ez daitezela gu engainatzen saiatu. 
Trans legearen kontra agertzeko ar-
gudio nagusi kirola erabiltzen du-

tenek, haien beldurra proiektatzen ari 
dira besteok nahastu nahian. Are gehia-
go, esango nuke, ez dutela kirolari tran-
sik ezagutzen, ez direla trans pertsonen 
lekuan jarri, ez dituztela haien beharrak 
ulertzen –edo ez dituztela ulertu nahi– 
eta, kirola aitzaki, erresistentzia borti-
tzena erakusten dutela norbere genero 
identitatearen definizioaren askatasu-
naren aurrean. Aipatu legeak feminis-
ten artean azalarazi dituen ardurak eta 
ikuspegi desberdinek ez dute inondik 
inora biltzen gizon batek haren burua 
emakume definitzea kirolean iruzur egi-
teko emakumeen gain abantaila eduki-
tzeko asmoz. Akaso baten batek sinetsi 
dezake sistema androzentrista honetan 
sozializatu den gizon zis bat bere mas-
kulinitatea definitzen duten ezaugarri 
identitarioetatik aldenduko dela kiro-
lean azpijokoa egiteko? Emakumeen ki-
rola gutxiesten duen, eta estatus sozial 
baxuagoa egozten dion gizon horrek? 
Bada, ez. Kirol arloan lanean dihardu-
gun feministoi, besteak beste, kirol ar-
loaren zurruntasunak arduratzen digu, 
hain zuzen, egitura horrek gorputz ez 

normatiboak sistematikoki diskrimina-
tzeko dituen bidegabeko tresnek. Na-
zioarteko Batzorde Olinpiarrean aspaldi 
daude mahai gainean binarismo sexua-
laren bidezko sailkapenak dakartzan 
arazoak, eta zehazki, emakumezkoei es-
katzen zaien odol-litroko gehienezko 
nanomol kopuruak  –jada ez baita politi-
koki zuzena emakumeei azterketa medi-
koak egitea, eta patriarkatuak beti aur-
kitzen ditu azalerazteko zirrikituak–. 
Testosterona, ditxosozko hormona. Ki-
roltasunaren oinarrizko baloreetako bat 
berdintasuna izanik, zentzu zabalean, 
ezin uler daiteke sistema batek bana-
koak haien gorputzeko ezaugarrien-
gatik kanpoan uzten dituen sailkapen 
erredukzionista bat egitea. Eta hain zu-
zen, horixe izango da datozen urteetan 
izango duen erronka handietako bat. 
Zein da orduan arazoa? Maskulinitate 
hegemonikoa, erresistentzia, eta beldu-
rra. Beldurra, pribilegioak galtzeari, eta 
gizarteko aniztasun errealak eragiten 
duen (sasi) demokratizazio prozesuan 
protagonismoa galtzeari. Beraz, ez gai-
tzatela engainatu ez baikara legeaz hitz 
egiten ari, irmoki errotuta dagoen balo-
re-sistema patriarkal baten erresisten-
tziaz baizik. 

Zenbat aldiz esan ote ziguten gura-
soek arrotzekin ez mintzatzeko. 
Nik gogoan dudanaren arabera, 

garai horretako agindurik behineneta-
ko bat zen. Bada, lege horrekin jolastuz 
edo nolabait kontra eginez, arrotzekin 
mintzatzea lelotzat hartu zuen 2009an, 
Leif K-Brooks 18 urteko estatubatua-
rrak Omegle txata abiarazi zuenean: 
Talk to strangers. Banan-banako harre-
man elektronikoak zoriz gertatzea pro-
posatzen zuen.

Geroago, asmakizun digitalak bi-
lakaera izan zuen eta, iazko konfina-
mendu globalean, salaketak hasi ziren: 
hainbat herrialdetako nerabeak (eta 

haurrak) ere ari omen ziren sexu kon-
tuak partekatzen (gizon) helduekin. 
Ondorioz Brooks-ek onartu zuen edu-
kiak ez zirela beti egokiak, eta Apple 
eta Google erraldoiek aplikazioa kendu 
zuten sakelakoetatik.

Sarean jarraitzen du, baina, eta in-
guruko nerabeengana ailegatu berri 
da ikasgelan erabiltzen duten ChromE-
book bidez: modu klandestinoan, noski, 
eta klik batekin 18 urte dituztela adie-
razita. 

Ilea bakandu zait. Zimur batzuk bil-
du ditut. Dagoeneko nerabe baten aita 
naiz. Eta gurasoak beldurtzen dituzten 
arrotzek esperoan segitzen dute. 

ainHoa azurMendi 
eCHegaray
kiroL AhoLkuLAriA 
EtA Ehu-ko irAkAsLEA
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nerea Mayoz itXaso

Errua beti izan da emakumeona. 
Horrela dio Bibliak, eta horrela 
izaten jarraitu du historian.

“Zientzia” eta teknologiako 
(STEM) ikasketetako matrikulazioetan 
gehienak gizonezkoak izatearen kul-
pa ere geurea da; emakumeok ez dugu 
gizonek bezainbesteko interesik arlo 
horietan. Horrela diote inkestek, eta ti-
tularrek ere bai.

Bitxikeria bat: kakotxa arteko zien-
tzia horretatik at geratzen dira, medi-
kuntza, erizaintza, farmazia eta abar; 
hau da, zaintzari lotutakoak. Horietan, 
antza denez, ez dago arazorik, matri-
kulazioaren portzentaje oso altua ema-
kumeei baitagokie. Beste bitxikeria bat: 
zaintzari lotutako ikasketa hauetan 
matrikulatzen diren gizonezkoen por-
tzentajea STEM arloetan matrikulatzen 
diren emakumezkoena baino askoz ere 
baxuagoa da. Aldea, gainera, oso nabar-
mena da. Baina badakigu, gauza batzuk 
ez dira sekula aldatzen. Gizonek zien-
tzia egiten dute, eta emakumeek zain-
tza. Hemen norbaitek ipurdia mugitu 
behar badu, guk izan behar dugu.

Horretarako, guk ipurdia mugi deza-
gun, egiten dira hainbat kanpaina urte-
ro. Emakume eta neska zientzialariaren 
eguna pasa berri dugu eta martxoaren 
8a joan da. Ikastetxeek historiako hain-

bat emakume zientzialariren kartele-
kin apaindu dituzte paretak, eta geletan 
egun horietan aipamen berezia egiten 
diete. Ondo merezitako omenalditxoa, 
bai horixe! Garrantzitsua da ikasle guz-
tiei jakinaraztea, zera, emakume batzuk 
ere gai izan direla zientzia egiteko. Hau 
da, gaitasuna badugula. Mezua garbia 
da. Norbaitek zalantzan jartzen badu, 
badaezpada. Guk noizbait hala jarri 
izan bagenu bezala.  

Emakumeok badakigu zientzia egite-
ko ahalmena dugula. Eta ez zientzia ba-
karrik. Guk argi erakutsi dugu gizonak 
iritsi diren esparru guztietara iritsi gai-
tezkeela. Inork pentsatzen al du kontra-
korik? Gizonak, ordea, iritsi al dira gure 
esparruetara? Mezua bi norantzatan 
zabaldu beharko litzateke.

Urteroko kanpaina horien benetako 
xedea bokazioetan neska eta mutilen 
arteko oreka lortzea izango balitz, gizo-
nezkoei erizaintzarako eta halako ikas-
ketetarako interesa sustatzea izango 
litzateke helburu nagusia. Hor dago lan-
keta egiteko benetako beharra. Has gai-
tezen lehen zulorik sakonena betetzen, 
eta gero saiatuko gara biak parekatzen. 
Azken finean, hori baita gizartean ber-
tan gertatzen denaren isla, datorren 
martxoaren 8an lau haizetara eskatu 
duguna, hain zuzen ere.  

Gauzak, ordea, ez omen dira hain 
errazak, eta xedeak hain egiazkoak ere 
ez. Honetan ere, ez dirudi arazoa errotik 
helduko denik epe motzera behintzat. 
Eta arazoak errotik heldu behar izaten 
dira, bestela meza luzatzea besterik ez 
dugu lortzen. Kanpainak zoritxarrez ez 
ditugu aldatuko, baina irakasle, hezi-
tzaile, orientatzaile eta gurasook haus-
narketarako erabili behar genituzke. 
Batzuek oso argi ditugu gure xedeak. 

Gizonek zientzia, 
emakumeek zaintza

guk argi erakutsi dugu 
gizonak iritsi diren 
esparru guztietara 

iritsi gaitezkeela. Inork 
pentsatzen al du 

kontrakorik? 
gizonak, ordea, iritsi al 
dira gure esparruetara?
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Mikel basabe 
kortabarria
irAkAsLEA

oparitu argia 
zaindu nahi duzun horri

Nafarroako Gobernuak ziklo bat ken-
du nahi zuen Altsasuko lanbide-he-
ziketako ikastetxetik...

Jakin-min hutsez, institutuko web-gu-
nera joan nintzen; hauxe topatu nuen: “El 
CIP FP SAKANA LH IIP imparte las clases 
en el modelo lingüístico G. El profesora-
do que conoce el euskera, en la atención 
personalizada al alumnado, utiliza este 
idioma cuando así se lo demanden”. Es-
painolez ematen dut, hizkuntza horretan 
baino ez dagoelako.

Hori irakurrita, legeak Nafarroan zer 
esaten ote duen begiratu nuen. Hauxe 
dio eremu euskalduneko hezkuntzaz 
18/1986 Euskarari buruzko Lege fora-
lak: “24. artikulua: 1. Ikasle guztiek ira-
kaskuntza hartuko dute, guraso-boterea 
edo tutoretza daukan pertsonak, edo hala 
badagokio, ikasleak berak aukeratutako 
hizkuntza ofizialean. 2. Hezkuntza maila 
ez-unibertsitarioetan euskara eta gazte-
lania nahitaez irakatsiko dira, ikasle guz-
tiek oinarrizko eskolatzearen bukaeran 
bi hizkuntzetan gaitasun maila nahikoa 
egiaztatu ahal izan dezaten”.

Ez bat ez bi, legea ez da betetzen: Sa-
kanako lanbide-heziketako ikasleek ez 
dute hizkuntza ofiziala aukeratzeko ia 

eskubiderik: ziko bakarra eskaintzen zaie 
D ereduan. Gehien-gehienek gaztelaniaz 
ikasten dute, ez dute ikasgairik euskaraz, 
ezta Euskara ikasgaia ere.

Legea ez da betetzen, eta ez nau harri-
tzen: EAEko Hezkuntza Sailak ere ez du 
betetzen: nonbait, euskararik ez dakiten 
langileekin sustatu gura du euskara ere-
mu sozioekonomikoan. Lanbide-hezike-
tan euskara bazterrekoa da erkidego bie-
tan. Ez batean, ez bestean, inon ez dago 
euskarazko hezkuntza lanbide-hezike-

tara zabaltzeko proiektu irmorik. Nahiz 
eta Altsasun datorren urtean beste ziklo 
bat eskainiko den D ereduan. Jakina: D 
ereduan eskaintzen dena G ereduan ere 
ikasten ahal da, baina ez alderantziz.

Zer egiten zaidan harrigarria egoe-
ra tamalgarri bezain orokortu honetan? 
Euskalgintzaren pasibotasuna. Egia da 
apurka-apurka ari dela alor honetara-
ko eskakizun zehatzak egiten: STEILAS 
sindikatuak Altsasuko ziklo hori man-
tentzea eta euskaraz eskaintzea eskatu 
dio Gobernuari, eta LABek ziklo gehiago 
eskaintzea euskaraz. Kontseiluak 2019an 
egin zuen proposamenean, Nafarroako 
lanbide-heziketako zikloen %60 euska-
raz eskaintzea eskatu zuen.

Paperera ailegatu da, bai. Baita horre-
tan geratu ere.

Lanbide-heziketaz barik batxilergoaz 
ariko bagina, ez dut uste hain luzaroan 
hain oharkabean pasako zenik kontua. 
Ala benetan uste duzue normaltasun 
osoz onartuko genituela euskararik gabe-
ko eskolak EAEko eta Nafarroako eremu 
euskalduneko institutuetan? Normalta-
sun osoz, gure seme-alabei batxilergoa 
euskaraz egiteko eskubidea ukatzea?

Ez dut uste. 

Euskaltzaleon 
klasismoa

ez dago euskarazko 
hezkuntza 

lanbide-heziketara 
zabaltzeko asmorik ezta, 
irudi luke, gogorik ere.

zer egiten zaidan 
harrigarria egoera 

tamalgarri bezain orokortu 
honetan? euskalgintzaren 

pasibotasuna 
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  Jesús RodRíguez / gemma gaRcia

pablo Hasél espetxeratu berritan, 
zenbait legelari, artista eta giza 
eskubideen aldeko erakunderekin 
aztertu dugu espainiako zigor kodea 
gogortzeak musikan eta beste 
diziplina batzuetan duen eragina.

Sormen 
aSkataSuna 
jo-mugan 
eSpainiako 
eStatuan
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Hasélen epaia guztiz neu-
rrigabea da, eta Espai-
niako gizarteari zenbait 
galdera serio planteatzen 
dizkio monarkiarekin 

duen harreman zaharkituari buruz. 
Jainkoa, erregea edo beste edozein 
agintari kritikatzea ezinbesteko bal-
dintza da demokrazia osasuntsu ba-
tean”. Marita Muukkonen eta Ivor 
Stodolskyren hitzak dira, Arriskuan 
Dauden Artistak izeneko nazioarteko 
erakundeko zuzendariak dira biak. 
Berlindik eta Helsinkitik, sei urte bai-
no gehiago dira monitorizatzen di-
tuztela Espainiako Estatuko eskubi-
de-urraketak, batez ere hazi direnak 
mozal legea ezarri eta Zigor Kodea 
gogortu zutenetik, terrorismoa gora-
tzearen delituei dagokienez. Beren 
zereginetako bat da jazarpena paira-
tzen duten artistei erbeste segurura 
ihes egiten laguntzea, diktaduretatik 
zein demokrazia formaletatik.

Aterpea, erbestea edo klandesti-
nitatea ez dira hitz ezezagunak Sto-
dolskyren familiaren historian. Duela 
80 urte, 1940ko irailaren 25ean, bere 
aitonaren arreba Lisa Fittko arduratu 
zen Walter Benjamin gidatzeaz Ban-
yulsetik Portboura, Ipar Kataluniatik 
Hego Kataluniara, oinez, Cervera de 
la Marenda mendi harritsuetan ba-
rrena. Nazismotik ihesean zen Benja-
min eta Portugalera iritsi nahi zuen, 
handik New Yorkera joateko. Agintari 
frankistek Portboun atzeman zuten, 
França Hotelean giltzapetu zuten eta 
Berlinera deportatzearekin mehatxu 
egin zioten. Biharamun goizean gor-
pu aurkitu zuten gelan, ustez berak 
morfina dosi handi bat hartu ostean, 
bizia kentzeko.

Arriskuan Dauden Artistak el-
kartetik salatu dute, “erregimenek 
COVID-19ren krisia baliatzen dute 
disidentzia are gehiago zapaltzeko, 
baita askatasun artistikoak errepri-
mitzeko ere. Ondorioz, artisten arris-
kuak areagotu egin dira”. Paradoxiko-
ki, Pablo Hasél rap abeslariaren kasua 
etxeratze-agindu egoera betean leher-
tu da, tradizioz erregimen diktatoria-
lekin lotzen den egoera da. CNNko, 
Reuterseko eta Al-Jazeerako kame-
rek Kataluniako kaleetan gertatu dena 
jaso dute berriro ere, eta Espainiako 
Estatuaz mintzatu dira 2017ko urria-
ren 1ean edo 2019ko udazkenean 
egin zuten norabide berean, argi eta 

garbi aipatuz “Poliziaren indarkeria”, 
“oinarrizko eskubideen urraketa”, “es-
petxeratzeak”.

Laura Huerga, Tú, calla! (Zu, ixo!) 
liburuaren egileetako batek eta PEN 
klubaren Kataluniako Idazle Jazarrien 
Batzordeko kideak, atzera begiratu 
du adi: “Duela zenbait urte, mezu eta 
adierazpen berdinak zentsuratzen 
saiatzen ziren. Asmoa bazeukaten, 
kontua da orain tresna legal batzuk 
gehiago dauzkatela: Mozal Legeak eta 
Zigor Kodearen erreformak errepre-
sioa eraginkorrago egin dute”.

Espainiako Estatuan, oro har, az-
ken bost urteetan 100.000 inguru izan 
dira Mozal Legearen ondorioz jarrita-
ko zigorrak, eta Zigor Kodea eskuetan, 
hamalau artistari inposatu dizkiote 
kartzela-zigorrak, Nazio Batuen ahol-
kulari den askatasun artistikoaren de-
fentsarako Freemuse nazioarteko era-
kundearen arabera. Hasél, Valtònyc 
eta La Insurgencia taldeko hamabi 
kideak. Guztiak dira musikariak eta 
terrorismoa goratzea egotzi diete.

Hori ahalbidetzen duen legediaz 
gain, Laia Serra abokatu penalistak 
justiziaren joera ideologikoan jarri 
du arreta, eta iruditzen zaio “oso age-
rikoa dela hegemoniko ez diren hel-
buru, disidentzia edo kritikak zen-
tsuratzeko edo mugatzeko erabiltzen 
dela zuzenbidea boterearen tresna 
gisa. Espainiako Estatuan, azken ur-
teotan, jendea zigortu dute ondoren-
goak egotzita, besteak beste: adieraz-
pen-delituak, erlijio-sentimenduen 
aurka egitea, terrorismoa goratzea 
eta gorroto-delituak. Hala ere, beti-
ko kereila eta irainek balio jakin ba-
tzuen defentsarekin dute zerikusia”. 
José Miguel Arenas Mallorcako rap 
abeslaria, Valtònyc gisa ezagunagoa, 
ados dago. Zigortu dituzten hama-
lau artista disidenteetako bat da, eta 
2018an Belgikara erbesteratu behar 
izan zuen hiru urte eta erdiz giltza-
pean ez egoteko: “Espainian adieraz-
pen askatasuna badago, ez dagoena 
askatasun ideologikoa da. [Carles] 
Puigdemont mehatxa dezakezu, bere 
aurpegia duen txotxongilo bat fusila-
tu, 26 milioi gorri hilko zenituzkee-
la esan edo Katalunia bonbardatu 
beharko litzatekeela... Egon lasai, ez 
zaizu ezer ere gertatuko. Beraz, adie-
razpen askatasuna batzuentzat baino 
ez da, epaileen ideologia partekatzen 
duten horientzat”.
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Horregatik uste du Serrak mugak ez 
lituzkeela soilik pauta juridiko batek fin-
katu behar, edo epailetzaren adostasun 
batek, baizik eta “ikuspegi demokratikoz 
planteatutako eztabaida sozial batek”. 
Honela dio: “Gizarte bakoitzak, bere ba-
lio, historia eta berezitasunak kontutan 
hartuta, muga horiek non jarri behar di-
ren adostu beharko luke. Eta Espainiako 
Estatuan eztabaida hori ez da egin, eta 
beraz, mugak jartzea epaileen esku dago, 
egun balio kontserbadoreak direnekin 
lotuta eta botere-estamentuen eta statu 
quo-aren defentsarekin zerikusia dute”.

NAZIOARTEKO ITUNAK BETE GABE
“Espainia behin eta berriz ari da urra-
tzen Eskubide Zibil eta Politikoen Na-
zioarteko Itunaren 19. artikulua [Nazio 
Batuen Batzar Orokorrak onartu zuen], 
Zigor Kodean artikulu asko erreforma-
tu behar bailituzke”, dio Thais Bonilla 
Novact-eko kideak eta Defender a Quien 
Defiende plataformak eta Kataluniako 
Giza Eskubideen Institutuak atera du-
ten txosten sakonaren egileak. Doku-
mentuan Espainiako agintariei egindako 
hamar gomendioetatik bakarra aplika-
tu dute, 9. puntua, eta bi urteko atze-
rapenarekin: gogoratzeko eta ikusteko 
moduko zenbaki bat agerian eramatea 
istiluen aurkako poliziek. Zenbaki hori 
Esquadra Mossoek [eta ertzainek] ere 
jarri dute kaskoan eta uniformean, nahiz 
eta eskopetari batzuek modu irregula-
rrean ezkutatu babes jantziekin.

Espainiako agintarien utzikeria behin 
baino gehiagotan emendatu dute Euro-
pako auzitegiek. Bonillak nabarmendu 
duenez, “Giza Eskubideen Europako Au-
zitegiak Espainiako Estatua desautori-
zatu izan du txio edo sare sozialetako 
mezuak zigortzeagatik, Agustín Toranzo 
Gomezen kasuan bezala, bi poliziari tor-
turak leporatzeagatik zigortu baitzuten, 

edota monarkiari egindako irainen ka-
suagatik, Espainiari esanez horrek ez 
lukeela Zigor Kodean egon behar”. Hala 
ere, “Giza Eskubideen Europako Auzi-
tegia beti iristen da berandu eta kalte-
tutako pertsonen bizitza dagoeneko zi-
gortua izaten da”, deitoratu du Bonillak. 
“Herrialde bakoitzeko barne auzitegiek 
funtzionatzea beharrezkoa da”.

Urteak dira Amnistia Internazionala, 
giza eskubideen aldeko beste hainbat 
erakunderekin batera, Espainiako Zi-
gor Kodearen erreforma eskatzen ari 
dela, giza eskubideen nazioarteko es-
tandarrekin bateratzeko. “Indarkeria 
zuzenean bultzatzen duten adierazpe-
nak soilik zigortzera egin behar luke 
aldaketak bidea. Ezin da inor auzipetu 
sare sozialen bidez adierazteagatik edo 
abesteagatik norbaiti desatsegina, es-
kandalagarria edo iraingarria iruditzen 
zaion zerbait”, dio Dani Vilaro AI-ko Ka-
taluniako kideak.

Haséli, hain zuzen ere, terrorismoa 
goratzea eta monarkia iraintzea egotzi 
dizkiote, nazioarteko luparen begirada-
pean dauden kontuak. 2011n ETAk ar-
mak utzi zituenetik, 578. artikulua apli-
katuz –terrorismoa goratzea– ezarritako 
zigorrak biderkatu egin dira. Laia Serra-
rentzat adibide ona da, argi erakusten 

du Espainiako epailetzak ez dituela kon-
tuan hartzen nazioartean funtsezkoak 
diren elementuak. 578. artikuluaren 
intentzionalitateaz eta honen testuin-
guruaz ari da, Estrasburgori iruditzen 
baitzaio “interpretaziorako gakoa” dela. 
“Testuingurua aldatu egin da eta, beraz, 
diskurtso horien arriskua arindu egin 
da, baina epaileek ez dute hori kontuan 
hartzen”, gaineratu du abokatuak.

Aldi berean, Giza Eskubideen Euro-
pako Auzitegiak hiru aldiz zigortu du 
Espainiako Estatua monarkiaren aurka-
ko irainen delitua aplikatzeagatik, 491. 
artikuluan jasoa. Vilaróren ustez, ezin-
bestekoa da figura publikoak iraintzea 
edo horiei buruz ezer esatea debekatzen 
duen edozein artikulu ezabatzea: “Figu-
ra publikoak izate hutsagatik, gainontze-
ko herritarrek baino askoz kritika gehia-
go onartu behar dituztela dio Europako 
legeriak”.

ZENTSURA ETA AUTOZENTSURA
“Aldizkariak, liburuak eta argitalpenak, 
txioak eta abestiak bahitzea askatasun 
indibidual eta sortzailearen esparruan 
eginiko esku sartze kezkagarria da”. Roc 
Blackblock grafitigileak badaki zertaz 
ari den: Espainiako Errege ohi Juan Car-
los I.aren aurpegiarekin murala marraz-
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No CallarEM. bartzelonako Modelo espetxe zaharrean zentsuraren aurkako jaialdia egin 
zuten, jazarpena pairatzen ari ziren artistei babesa adierazteaz gain, politikoki ez zutela atzera 
egingo berresteko.  

Benetako 
antzinako ogia
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tu zuen “Lapurra” hitza goiburu zuela, 
eta Bartzelonako Udaltzaingoak zentsu-
ratu egin zion. Bi aste geroago berregin 
egin zuen, eta Francoren eta egungo Es-
painiako estatuburu Felipe VI.aren aur-
pegiak gehitu zizkion alde banatan.

Muralista ezagunak ohartarazi du au-
tozentsura pixkanaka sartzen ari dela 
artearen munduan: “Gero eta modu so-
tilagoan agertzen da, baliteke ez modu 
kontzientean izatea. Pertsona sortzai-
le orok etengabe hausnartzen du nola 
jasoko lukeen epaiketa, iritzi edo ha-
lako polemika bat, eta horrek nola itxi 
lekizkiokeen ateak”. Artearen munduan 
bizi den prekarietateak, Roc Blackbloc-
kek gaineratu duenez, okertu egiten 
du egoera: “Gehienetan, lerro batzuk 
ez gainditzeko diskurtsoak egokitzea 
erabakitzen da, ez koskarik egitea jaten 
ematen dizun eskuari edo ateak ez ix-
teagatik”. Berak, baina, kontrakoa egin 
duela dio: “Beti pentsatu izan dut nahia-
go dudala argi posizionatu eta zenbait 
bezero edo enkargu egin gabe geratu, 
horrek hurbiltzen bainau nire pentsa-
tzeko moduarekin gertuago dagoen jen-
dearengana”.

Kataluniako Musikari Aktibisten Sin-
dikatuko bozeramaile Pep Tarradasek 
Pablo Hasélen kasua kokatzen du “az-
ken urteetan areagotu den errepresio 
testuinguru soziopolitikoan”. Estatua-
ren oinarrizko zutabeak ukitzen dire-
nean, oinarrizko eskubideak ez direla 
errespetatzen gauza jakina dela dio. Na-
barmendu du Lleidako rap abeslariaren 
espetxeratzea ez dela kasu isolatua, “Ce-
sar Strawberry zigortu zuten, Valtònyc 
erbestean da, La Insurgenciako hamabi 
abeslariri kartzela zigorra ezarri zie-
ten, Cassandra Veraren kasua [Carrero 
Blancori buruzko txioengatik]... Adie-
razpen askatasunaren aurkako izuga-
rrizko gurutzada bizitzen ari gara”. Mu-
sikaren esparruan, abestien letrez gain, 
kontzertuak ere zentsuratu izan dituzte 
arrazoi politikoengatik. Tarradasen us-
tez, oso garrantzitsua da No Callarem! 
plataforma gisako mugimenduak exis-
titzea (2017ko martxoan sortu zen), “ez 
gaitezen autozentsuran erori”.

2019ko bere txostenean, Freemu-
sek ohartarazi du Espainiako Estatua 
zentsuraren rankingean buru dela, Ira-
nen eta Turkiaren aurretik. “Adieraz-
pen artistikoaren askatasunaren aurka 
neurri antiterroristak bidegabe erabili 
dituzten kasuen % 31ren erantzule da 
Espainiako Estatua. Gizateriaren alder-
di guztiei buruz hausnartzen duten lan 

polemikoak kritikatu, probokatu eta 
aurkezteko aukera izan behar lukete ar-
tistek, auzitegiek mehatxatu gabe”, dio-
te Arriskuan Dauden Artisten Berlingo 
egoitzatik, eta berretsi dute Espainia-
ko Estatuko sortzaileei erbestealdi se-
gurua bilatzen laguntzeko borondatea 
dutela. Belgikatik, Valtònycek aitortu 

du mehatxuak fruituak lortzen dituela: 
“Asko dira idatziko ez diren abestiak, 
bidaliko ez diren txioak, antzeztuko ez 
diren antzezlanak. Niri musikari askok 
helarazi dit borboidarren aurkako abes-
tiak egitea gustatuko litzaiekeela, baina 
ondorioen beldur direla. Eta hori oso 
tristea da”. 
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ProtEStaK. goiko irudian Pablo hasélen bizitoki Lleida. hiri hau musikariaren atxiloketaren 
aurkako protesten epizentroetako bat izan zen eta herritarrak espetxeraino iritsi ziren, argazkian 
ikus daitekeenez. bigarren argazkian, valentzian, Espainiako Polizia manifestariak jipoitzen. Ez dira 
gutxi izan protestaldi hau adierazpen askatasunetik harago, gaur egungo gazteriaren haserrearen 
erakusle gisa interpretatu dutenak. 
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espainiaz hitz egiten didatenean, barne liskarra izaten dut 
beti. Izan ere, Espainia nire ama bada, ni putasemea naiz”. 
Horixe da Suso Vaamonde abeslari galiziarrak 1979ko 

errezitaldi antinuklear batean abestu zuen estrofa, Ponteve-
drako Ferrería plazan. Pontevedrako Auzitegiak ikerketa ireki 
eta sei urte eta egun bateko espetxe zigorra jarri zion, “nazio 
espainiarrari irain egitea publizitatez” egotzita. 1980an epaia 
publiko egin zutenean, Vaamonde erbesteratu egin zen, lehe-
nik Europako beste herrialde batera eta ondoren Venezuelara. 
Abeslaria bere herrira lau urte geroago itzuli zen, eta bere bu-
rua entregatu zuen. 46 egun egin zituen Ourenseko espetxean 
PSOEren gobernuak indultatu aurretik.

“eSpainia nire ama bada, 
ni putaSemea naiz”

1990 eta 1991 urteetan Egin, Euskaldunon Egunkaria eta 
Diario 16 egunkarietan Guardia Zibila Euskal Herriko nar-
kotrafikoaren trama batekin lotzen zuten zenbait informa-

zio argitaratu ziren. Negu Gorriak taldeak artikulu periodistiko 
horiek baliatu zituen Ustelkeria abestiaren letra egiteko 1991. 
urtean. 1993an, Enrique Rodríguez Galindok –Guardia Zibileko 
teniente koronela, 1980 eta 1995 bitartean Gipuzkoako Ko-
mandantziako arduradun nagusia– taldearen aurkako salaketa 
jarri zuen “ohorearen aurkako delitua eta difamazioa” egotzita. 
Epaitegiek hasiera batean bere salaketa atzera bota zuten, bai-
na 1995. urtean, taldea milioi askoko indemnizazioa ordain-
tzera zigortu zuten. 2000. urtean, Espainiako Epaitegi Gorenak 
musika taldea absolbitu zuen kargu guztietatik. Hurrengo ur-
tean, epaitegi berak Rodríguez Galindo 75 urteko espetxera zi-
gortu zuen 1983an Joxean Lasa eta Joxi Zabala bahitu, torturatu 
eta hiltzea egotzita. Lau besterik ez zituen bete.

“(enrique rodríguez galindo) 
uStelkeriaren arduraduna”

garai hartan Círculo Balear fundazioko presidente eta 
gaur egun Balear uharteetan Vox alderdiko erreferente 
den Jorge Camposek salaketa jarri zion Josep Miquel 

Arenasen aurka (Valtònic) eta Espainiako Auzitegi Nazio-
nalean epaitu zuten. Monarkiaren aurkako irain larriak eta 
Circo balear edo El rei Borbó abestietan terrorismoa goratzea 
egotzita zigortu zuten 2017ko otsailean. Ondorengoa esatea-
gatik jazarri zuten, besteak beste: “Marivent okupatuko dugu 
[Espainiako erret familiak udako oporrak pasatzeko erabil-
tzen duen jauregia] kalaxnikov batekin”. Espainiako Auzitegi 
Gorenak 2018ko otsaileko epaia berretsi zuen. Valtònic ez zen 
espetxera aurkeztu eta aurrerago, Belgikan erbesteratu zela 
jakinarazi zuen. Gant hiriko epaitegi batek Espainiako justi-
ziak eginiko estradizio eskaera atzera bota zuen. Kasua Euro-
pako Justizia Epaitegiek zer erabaki hartuko duten zain dago, 
eta Belgikako fiskaltzak apelatu egin du auzia. 

“jorge CampoSek SuntSipen 
nuklearreko lehergailu bat 
merezi du”

nork hil zuen bere anaia ehiza-eskopetarekin? Nork egin 
zuen tiro egoera arraro-arraroetan? Nor izendatu zuen 
oinordeko diktadore nazkagarri batek? Nor zen elefante 

zuria, Francorekin ondo konpontzen zena? Juan Carlos, errege 
putasemea”. Horrela dio Ardor de Estómago punk rock talde 
gaztearen Una història real abestiak, Segoviako Udalak argita-
ratutako eta ondoren erretiratutako disko batean. Monarkiaren 
aurkako irainak egotzi zizkieten eta hiru gazteen defentsak 
esan zuen abesti hori ez zutela sekula abestu, muntaia periodis-
tikoa izan zela dena eta ezin zela frogatu beraiek zirela abestia-
ren egileak. Santiago Abascalek sortutako Defensa de la Nación 
Española fundazioa izan zen akusazio popularra eta 388.000 
euroko isuna eskatu zioten taldeko kide bakoitzari, fiskaltzak 
1.800 euro bakoitzari. Azkenean, 900 euroko isuna jarri zieten.

“nor izendatu zuen oinordeko 
diktadore nazkagarri batek?”
ardor de estómago 
2012
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suso Vaamonde 
1980

Negu gorriak 
1993

Valtònic 
2012
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aVT Terrorismoaren Biktimen Elkarteak Soziedad Alkoho-
lika talde arabarraren aurkako salaketa jarri zuen 2004an 
Explota Zerdo eta Síndrome del Norte abestietan terroris-

moa goratu zutela egotzita. Musika talde baten aurka gisa hone-
tako salaketa bat jarri zen lehen aldietakoa izan zen. Espainiako 
Auzitegi Nazionaleko epaile Baltasar Garzónek birritan artxibatu 
zuen kausa. AVTren zenbait errekurtsoren ostean, 2006an, Au-
zitegi Nazionaleko beste epaile batek, Fernando Grande-Marlas-
kak –egungo Espainiako Barne Ministroak– prozesua berrireki 
zuen. Azkenik, kideek absolbituta amaitu zuten. PP alderdiaren 
boikot kanpaina baten une gorena izan zen salaketa, zenbait 
kontzertu betatu eta El Corte Inglés merkatalguneetatik taldea-
ren diskoak epe baterako kentzea lortu ostean. Soziedad Alkoho-
likaren aurkako errepresioak epaiketa ostean ere jarraitu zuen.

“boterearen uzki-miazkatzailea, 
koronel SarraSkijalea, 
leher zaitez zerria!”
soziedad alkoholika 
2004 Beste zenbait adierazpenekin batera, Poetas de la Calle rap 

taldeko abeslariak borboidarren familia “parasito” gisa 
definitu zuen 2005ean Kanariar Uharteetako Fuerteven-

turan eginiko kontzertu batean. Espainiako Poliziaz aritzean 
“diktadore” eta “torturatzaile” hitzak erabili zituela egotzi zio-
ten. Epaiketan artistak adierazi zuen entzun ziren irainak zu-
zenean scracheatzeko pintxatu zuten Doble V taldearen disko 
batetik zetozela, rap musikak erabiltzen duen musika efektua 
lortzeko. Epaileek baina, salaketa jarri zuen Guardia Zibileko 
sargentuaren argumentuak hartu zituzten soilik kontutan, 
eta ebatzi zuten baietz, “iraintzeko eta bereiziki difamatzeko 
asmoa” zuela abeslariak. Ministerio publikoak, Luis Barroso 
fiskalak ordezkatuta, 14.400 euroko isuna eskatu zuen bere 
aurka monarkia eta Guardia Zibila iraintzeagatik. Leyvaren 
“aukera ekonomikoak” kontutan hartuta, Auzitegi Nazionalak 
1.440 eurora jaitsi zion zigorra.

“erregeak lurpean behar luke”
moises Rivas Leiva 
2007

def Con Dos rap metal taldeko abeslaria 2015eko maia-
tzean atxilotu zuten, Armiarma III operazioan, sare so-
zialetan terrorismoaren goratzea egotzita. Twitterren 

argitaratutako sei txiogatik ikertu zuten eta bertan PPren eta 
faxismoaren arteko loturak salatzen zituen, ETAren borroka 
armatuaren zenbait gertaerari aipamenak eginez. Lehen ins-
tantzian, Auzitegi Nazionalak kausa artxibatu zuen. Aurrerago, 
fiskaltzak berrireki egin zion ikerketa, eta 2016ko uztailean 
epaitu zutenean azkenik, absolbitu egin zuten. Fiskalaren erre-
kurtso batek kasua Epaitegi Gorenera eraman zuen, eta urte-
bete geroago Stawberry zigortu zuen urtebeteko espetxeal-
diarekin, biktimak umiliatu zituelakoan. Ondoren, Konstituzio 
Epaitegiak Strawberryren defentsak jarritako babes eskeko 
errekurtsoa kontutan hartu eta epaia baliorik gabe utzi zuen. 

“zenbatek jarraitu behar lukete 
Carrero blanCoren hegaldia?”
césar strawberry 
2015

Internazionalismoa eta kultura iraultzailea bultza nahi di-
tuen kolektibo musikala”. La Insurgenciak bere burua ho-
rrela definitzen du eta 2012. urtean sortu zuten YouTubeko 

kanal baten inguruan. 2016an Espainiako Poliziak kolekti-
boko hamahiru kide atxilotu zituen –beraietako bat 18 urtez 
azpikoa– ustez terrorismoa goratzea eta Espainiako erakun-
deen aurkako delituak egotzita, YouTuben argitaratu zituzten 
zenbait kantengatik. 2017ko abenduan hamabi pertsona epai-
tu zituzten eta bi urte eta egun bateko espetxe zigorra jarri 
zieten. Hurrengo urteko martxoan auzitegi berak zigorrak sei 
hilabetera jaitsi zizkien, beren letretan aipatzen zuten GRAPO 
erakundea dagoeneko ez zegoela aktibo argudiatuta.

“Feliç, Feliç, Feliç, 
herriko plazan hilarazten 
dutenean letizia ortiz”
La insurgencia 
2016
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INTERKOOPERAZIOA KRISI GARAIAN

Interkooperazio hitzak ez du miste-
rio handirik: kooperatiben arteko 
lankidetzari esaten zaio, ekonomia 
sozialari lotuko bada. Hitza ez da 

hain zaharra, ideia ordea, kasik koope-
ratibismoaren sorreratik iritsi zaigu, 
mugimendu kooperatiboen garaian ga-
raiko zailtasunei aurre egiteko printzi-
pio gisa.

Dena Manchesterren hasi omen 
zen, Lehen Industria Iraultzaren sorle-
ku eta sehaska izan zen hirian. 
XIX. mende erdialdean ikatz 
hautsez tindatuta, base-
rrietatik migraturiko 
eta baldintza penaga-
rritan pilatutako mila-
ka lagunen topaleku, 
Amerikarako beltzen 
esklabotzatik bizi zen 
ekonomia baten beste 
aurpegi ilun bat baino 
ez zen metropoli erral-
doia. Aurrerakuntza tekno-
logikoek eta industriaren elek-
trifikatzeak langile prekario horien 
panorama gehiago okertzea ekarri zuen, 
langabezia handitu eta kondizioak kas-
kartu baitziren. Manchesterretik ez oso 
urrun, Rochdale izeneko hirian, ehun-
gileek greba bortitzak egin zituzten en-
plegua defendatzeko, eta testuinguru 

zail horretan sortu zuten 1844an lehen 
kooperatiba elkartea 28 bazkidek, Roch-
daleko aitzindariak deiturikoek. Koo-
peratibismoaren sorrera hartan, helbu-
ru ekonomikoetatik haragoko balio eta 
printzipioak ezarri zituzten, eta horien 
artean elkar laguntza zegoen, kooperati-
ben arteko integrazioaren bidez.

Geroago, Nazioarteko Kooperatiba 
Aliantza sortu zenean, ideia hori etenga-
be bultzatu zuten erakunde horren ba-

rruan; baina 1995ean Manches-
terren egin zen kongresura 

arte ez zen esplizitatu koo-
peratibagintzaren prin-
tzipio gakoetako bat 
zela enpresek euren 
a r t e a n  l a g u n t z e a . 
90eko hamarkada-
ko globalizazioaren 
eztanda betean, eko-

nomiaren nazioarte-
kotzeak kooperatiben 

mugimenduari zekarzkion 
erronkei aurre egiteko tresna 

gisa ulertzen zen interkooperazioa. 
Ordutik –eta lehenagotik ere– munduko 
makina bat erakunde eta talde koopera-
tibo handitan saiatu dira “oinarrizko so-
lidaritate horren kontzientzia hartzen”, 
Mondragon korporazioak 2017ko Kon-
gresuan aipatu zuen bezala. Baina inter-

kooperazioak ertz eta hari mutur ugari 
izan ditzake, nondik eta norantz joateko 
egiten den.

LurraLdeko  
interkooperazioa
Merkatuaren mundializazioak hedatu 
zuena, paradoxikoki, orain gertukoaren 
beharrak ere akuilatu du. Pandemiak 
ezer azalerazi badu, hori lurraldean erro-
tutako ekonomia sendo eta saretu bat 
edukitzearen garrantzia izan baita. Hain 
zuzen, lurraldean interkooperatzearen 
ideia hori garatu zuten Usurbilen, otsai-
laren 11n Beterri Saretuz-ek antolatutako 
lan saio batean. Beterri-Buruntza eskual-
dean parte-hartzean oinarrituriko enpre-
sen ekosistema bat sortzeko abian jarri 
duten programaren barruan bildu ziren 
enpresa eta tokiko eragileak.

Interkooperazioak baditu egungo 
eredu sozioekonomikoari kontrajarri-
tako ezaugarri berezko batzuk: lanki-
detza lehenestea lehiari, elkartasuna 
indibidualtasunari, edo hazkunde eta 
kapital metaketa hutsa baino, iparrorra-
tza izatea etekinak birbanatu eta pertso-
nen bizigarritasuna lortzea. Usurbilgo 
saioan azpimarratu zutenez, sektore be-
reko edo merkatuari loturiko lankide-
tzetatik harago, territorio berean sareak 
eta egitura mankomunatuak sortzeak 

 urko apaolaza avila       bira produkzioak

duela mende eta erdi nola orain, ekonomia sozialaren balio 
garrantzitsuenetako bat izan da proiektu kooperatiboen arteko 

lankidetza. 2008an lehertu eta pandemiarekin areagotu den sistema 
neoliberalaren krisiak, ageriago utzi du txikien artean elkar zaindu 
eta elikatzeko behar hori. euskal Herrian interkooperazio egitasmo 

berriak ari dira ernetzen apurka; horietako bat da gipuzkoako 
Beterri-Buruntza eskualdean bultzatzen ari direna.

Elkar zaindu eta 
elikatzearen garrantzia

enpresen arteko 
harremanak lehendik 

ere hor izan arren, 
informaltasunaren 
jantziarekin ez dira 
erraz antzematen
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baditu bere onurak. Adibidez, lurralde 
horrek hainbat arlotan dituen erronkei 
kolektiboki erantzuteko gaitasuna eman 
dezake: genero arrakala gainditzeko, ja-
sangarritasuna bermatu eta ingurume-
na babesteko, aniztasuna aitortzeko… 
Jendartearen eraldaketa txikitik eta oi-
narritik hastea bultzatzen du interkoo-
perazio territorialak.

Askotan, gainera, enpresen arte-
ko harremanak lehendik ere hor izan 
arren, informaltasunaren jantziarekin 
ez dira erraz antzematen. Beterri Sare-
tuz-eko saiora hurbildu ziren enprese-
tako kideei ariketa bat eginarazi zieten. 
Lehenik, hainbat galderari erantzun: 
Proiekturik aurkeztu al duzu beste en-
presa edo eragileren partaidetza eta 

kolaborazioa eskatzen duena? Eta di-
ru-laguntzarik eskatu? Barne kudea-
ketarekin zerikusia duen kontsultarik 
egiteko jarri al zara kontaktuan ino-
rekin? Zeinekin duzu zerbitzu-bezero 
harremana? Eskualdeko zein beste era-
gilerekin egin duzu lan azken urtean?... 
Oskolaren azpian izen zerrenda luze 
bat biluzten hasten da orduan. Gero, 
mapa handi batean izen horiek guztiak 
elkar gurutzatu zituzten, euren artean 
jositako erlazio motei kolore bana ja-
rriaz, lurraldeko interkooperazio atlas 
korapilatsua denen bistan azaleratu 
arte.

Ariketa ez da debaldekoa, lanki-
detzak formalizatu eta instituzionali-
zatzea bilatzen du. Interkooperazioa 

berez sortzen den gertakaria baino, 
elikatu beharreko gako estrategikoa 
delako euren ustez. Egituraketa horren 
bidez sortuko dira aukerak aprobe-
txatzeko eta zailtasunei aurre egiteko 
tresna partekatuak, mutualismorako 
proiektuak kasu. Hori da, adibidez, Ola-
tuKoop ekonomia sozial eta eralda-
tzailearen sareko ildoetako bat. Elkar 
laguntzeko eta sozializatzeko interes 
horrek, abantaila handia ematen die 
enpresa komunitarioei enpresa kapita-
listekiko, batez ere krisi garaietan, nola 
enplegu duinari eusteko edo laneko 
proiektu burujabe eta asegarriak egi-
teko. Pandemiarekin sarritan entzun 
dugun leloak ondo laburbiltzen du: ba-
karrik ezin da, lagunekin bai. 

INtErKooPErazIoarEN 
atlaSa 

‘beterri saretuz’ programa 
barruan joan den otsailean 
usurbilen antolatutako 
saioan, enpresa, erakunde 
eta eragileen arteko 
interkooperazio sareak 
agerian uzteko ariketa 
egin zuten; lankidetzak 
formalizatzea estrategikoa 
da euren ustez.
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K orrika atzeratzeak eragin-
dako zulo ekonomikoari 
aurre egiteko prestatu du 
AEK-k Bultza euskaltegiak! 

Bultza euskara! ekimena. Alabai-
na, birusaren agerpenak bestelako 
ondorio ekonomikoak ere ekarri 
dizkio euskalduntze alfabetatzean 
ari den eragileari. 2020-2021 ikas-
turtean ikasleen matrikulazioak 
%11 egin du behera. Bi arrazoik 
eragin dute batik bat. Batetik, hala-
ko osasun egoera berezian hainbat 
ikaslek ikasturtea ez abiatzea era-
baki dute eta beste batzuk birusak 
eragindako beldurragatik ez dira 
matrikulatu. Bestetik, segurtasun 
neurriak bete ahal izateko ikasgele-
tan ohi baino ikasle gutxiago hartu 
dute. Eraikin batzuetan ikasgelak 
moldatu eta ikasle guztiei tokia egi-
tea lortu dute, baina beste batzue-
tan eraikinaren ezaugarriak tarte-
ko ez dute horretarako aukerarik 
izan. Hala, euskaltegi batzuek ikas-
leak itxaron zerrendan izan dituzte 
edo dituzte. 

zorpetu beharra
Ikasleen matrikulak, administrazioen 
bidetik datozen diru laguntzak eta 
Korrika, horiek dira AEKren hiru diru 
sarrera nagusiak. Alizia Iribarren 
AEK-ko koordinatzailea da eta berak 
adierazi digu ahalik eta gehien saia-
tzen direla matrikularen prezioa ahal 
den txikiena izan dadin. Hori horrela 
izateko beste bi oinarriei zukua ate-
ratzen ahalegintzen dira. Administra-
zioek ematen dituzten diru laguntzak 
ez direla nahikoa dio Iribarrenek, 
“nahiz eta aurrerapausoak emanak 
dituzten azken urteotan. Bestalde, to-
kian tokiko administrazioek erritmo 
desberdinak dituzte”. Bi urtean behin 
egiten den Korrika bermea da, bi 
ikasturtetako egunerokoan baldintza 
egokietan lan egiteko euskarria. Egun 
batetik bestera aukera hori gabe gel-
ditu direnez, ikasturteari eutsiko ba-
diete, banku bidezko finantzaketara 
jo behar izan du AEK-k, alegia, zorpe-
tu behar izan du, “eta horri aurre egin 
behar zaio orain, eta horregatik eska-
tu diegu herritarrei laguntza”.

pandemiariarik ez balitz, 
honezkero korrikaren lekukoa 
herriz herri ibiliko zen. 
martxoaren 28an geldituko 
litzateke hiribururen batean. 
ekimena 2022ra atzeratu da, 
ordea. euskararen aldeko 
aldarrikapen jendetsurik ez eta 
euskalduntze alfabetatzearen 
garrantzia lehen lerrora 
ekartzeko aukerarik ez. Horrez 
gain, zulo ekonomikoa sortu du 
eta aek-k egunerokoari eusteko 
beharrezko dituen diru sarrerak 
lortzeko kanpaina abiatu du.

aek-ren ‘bultza euskaltegiak!’ kanpaina

Korrikarik gabeko urtean, 
bultzada ekonomikoa ezinbesteko   

  onintza irureta azkune 
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bAbEsLEA:

administrazioari deia
Bultza euskaltegiak! Bultza euskara! eki-
mena hiru ardatzetan banatu dute. Lehe-
nik eta behin Euskal Herriko hiru admi-
nistrazio nagusiei gutuna bidaliko diete 
apirilean. Azalduko diete euskalduntze 
alfabetatze arloak zein baldintza izan 
beharko lituzkeen. Eskakizun zehatzak 
egingo dizkiete eta eduki hori aurrerago 
azalduko dute jendaurrean. Nolanahi ere, 
eskakizunen artean egongo diren bi ar-
datz garrantzitsu ondokoak izango dira: 
finantzaketa eredu egokia, “oraingoa ez 
delako aski” eta ikasleek doan ikasi ahal 
izatea aldarrikatzea. 

Pandemiak dena hankaz gora jarri 
zuenetik, unean uneko arazoei erantzu-
teko, bestela ere administrazioen bitar-
tekari dituzten HABE, Euskarabidea eta 
Euskararen Erakunde Publikoarekin 
erlazio estua izan dute. Ordea, erakun-
de nagusiekin izan nahi dute zuzeneko 
harremana, egunerokotik burua altxa 
eta euskalduntze alfabetatze arlo osoari 
bultzada estrategikoa ematea eskatuko 
dute. Horretara dator apirileko gutuna, 
“ez da pandemia garaian egunerokoan 
ditugun kontuei erantzuteko eskatzeko 
eskutitza, sektorearen baldintza oroko-
rrez ari gara”.

martxoak 28, herritarren 
hitzordua
Ondo bidean martxoaren 28an bukatuko 
zen Korrika. Hala izango ez denez, egun 
hori aukeratu du AEK-k 60 bat tokitan 
ekitaldi “xumeak” antolatzeko. Hiribu-
ruetan eta euskaltegiak dauden herrie-
tan egingo dira ekitaldiak. Denak ordu 
berean, 12:00etan. Guztiek izango dute 
ildo bera eta tokian tokiko berezitasu-
nak ere agertuko dira. Herritarrei es-
katu diete kalera ateratzeko, ahal den 
jende kopuru handiena kalean egotea 
nahiko lukete kanpainaren bultzatzai-
leek, jakinda, ekitaldiak ezin direla jen-
dez gainezka egon. Segurtasun neurriak 
hartuko dituzte eta era berean euskara-
ren lekukoa kalera ateratzea nahi dute, 
euskaltegien aldeko bultzada kalean su-
matzea.
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noLa egin ekarpena
Herritarrek ekarpen ekonomikoa AEK-
ren webgunearen bidez egin dezake-
te (https://www.aek.eus/eu/bultza) 
eta beste aukera telefono mugikorra-
ren bidez egitea da, bizum erabilita. 
Diru-emaile guztiei Cultural Memo-

ries-ek AEK-Korrikarako sortutako 
irudia bidaliko zaie posta elektroni-
koz. 30 eurotik gorako ekarpenak egi-
nez gero, posta arruntez ere jasoko du 
oroigarria euskaltzaleak. Ekarpenak 
martxoaren amaiera arte egin ahal 
izango dira. 

AEkren hiru diru sarrera 
nagusietako bat da korrika. 
Aurten egin ezin izanak banku 
finantzaketara jotzera behartu 
du. galera ekonomikoari aurre 
egiteko  eta euskalduntze 
alfabetatzearen garrantzia lehen 
lerrora ekartzeko asmoz antolatu 
du martxoko ekimena AEk-k.
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SEPARATISMOAREN KONTRAKO LEGEA

Azken asteetan eztabaida anitz 
eragiten ari da Frantziako Go-
bernuak idatzitako lege-proiek-
tua. Separatismoaren kontra-

ko legea ezizenez ezaguna, zehazkiago 
Errepublikaren Printzipioen Errespetua 
Sendotzeko Legea izena jarri zioten iaz-
ko abenduan Ministroen Kontseiluan 
aurkezturiko testuari. Jean Castex lehen 
ministroak hastapenetik argiturik du: 
“Errepublikaren etsaia dugu islamismo 
erradikala izeneko ideologia politikoa”. 
Honen kontra eragiteko arma berria 
dute lege-proiektu hau.

1960. hamarkadatik musulmanek 
Frantziako Estatuan pairatu bazterke-
ta zein arrazismoa errealitate ukaezina 
da; eta azken urteetan are bortitzagoa 
bihurtu zaie islamofobia, eskuin mutu-
rreko ideien zabalkundearekin eta aten-
tatu islamistek jendartean eragindako 
beldur zein amalgamengatik. 

Kezkaturik begiratzen diote lege
-proiektuari musulman askok, kulto 
askatasunaren murrizketa eta islamo-
fobia hauspotzeko elementu arrisku-
tsua zaielako. Baina, orokorkiago, elkar-
te mundua ere da kezkaturik, besteak 
beste herritarren hurbileko kontrola 
dakarrelako testuak, delitu berriak eta 
Frantziako Errepublikaren mesederako 

betebehar berri batzuk planteatuz. Eus-
kalgintzan zein Euskal Herriaren alde-
ko herrigintzan dabiltzan egiturek ere 
dute kezkatzekoa, elkarte orori –izan 
paristar, euskaldun, kortsikar ala bre-
tainiar– eskatua izanen zaiolako Fran-
tziako Errepublikaren printzipioekin 
bat egitea.

Frantziako Parlamentuak testuaren 
alde bozkatuz gero, elkarte askatasuna 
zekarren 1911ko Legea baita kulto as-
katasuna zekarren 1905eko Legea lira-
tezke hunkiak. Argiki mintzo dira Giza 
Eskubideen Liga eta beste hamarnaka 
elkarte: “Errepublikaz duen ikuspegia 
inposatu nahian dabil boterea, joera 
erabat sekuritario eta errepresiboan. 
Logika honen atzean den filosofia po-
litikoa errepublikaren ikuspegi demo-
kratikoarekilako hausturan kokatzen 
da”. Legebiltzarrak otsailaren 16an alde 
bozkaturik, martxoaren 30etik aitzina 
eztabaidagai ukanen dute Senatuan. 
347 diputatuk bozkatu zuten alde, 151k 
kontra, eta 65 abstenitu ziren. Emma-
nuel Macronen LREM alderdikoak eta 
zentroko gehienak alde kokatu eta LR 
eskuina eta ezkerreko Les Insoumis aur-
ka agertu ziren; abstenitu zirelarik Al-
derdi Sozialista, komunistak eta eskuin 
muturrekoak.

Horra puntuz-puntu Frantziako Go-
bernuak idatzitako testuak ondorioztatu 
lezakeena.

“separatismo deLitua”
Hautetsi edo funtzionario bat mehatxa-
tzen, erasotzen edota beldurtzen duen 
orok bost urteko espetxea eta 75.000 
euroko isuna izanen du. Hain zuzen, lau-
garren artikuluak dakar “separatismo 
delitua”. Zigorra bideratzeko, hautetsi 
zein zerbitzu publikoa betetzen dabilen 
agenteak edota administrazioak –kasu 
honetan erasoa jasan duenaren baime-
narekin– salaketa jarri beharko du. 

otoitz-Lekuen kontroLa
1911ko Legeari segi, meskita gehienak 
elkarte gisa deklaraturik dira gaur egun, 
baina, erlijio praktiken esparrua arau-
tzen duen 1905eko Legean kokatzera 
bultzatzen ditu gobernuak. Meskiten 
hurbileko kontrola ekarriko luke aldake-
ta honek, tartean, kontabilitateari buruz 
gardentasun gehiago eskuratuz. Hori ez 
badute egiten, elkarte gisa dauzkaten 
betebeharrak jarraiki beharko dituzte 
–bost urte guztiz haien jarduera prefek-
turan deklaratzera behartuak izanez gai-
nera–, baina estatutu horrek dakarzkien 
abantailak ez dituzte jasoko. Beti ere, 

  jenoFa berHokoirigoin

Islamismo erradikalaren suntsiketa helburu jarririk, separatismoaren kontrako 
legea edo izen ofizialari segi, errepublikaren printzipioen errespetua 
sendotzeko legea frantziako parlamentuan da. kezka handia eragiten du 
lege-proiektuak musulmanen artean, kultu askatasunaren zangopilatzea 
dakarrelako eta jada itogarria zaien giro islamofoboa elikatu besterik ez 
duelako egiten. orokorkiago, elkarteek eta herritar militanteek ere dute alarma 
pizturik, kontrolaren eta errepresioaren areagotzea dakarrelako testuak.

Frantziar Errepublikaren 
printzipioak inposatu, 
askatasunen gainetik pasaz  
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meskiten kontuak kontrolatzeko gisan, 
nazioartetik 10.000 euroz gorako diru-i-
turri bat jasoz gero, suprefekturan de-
klaratu beharko dute.

Epaile batek pertsona bati debekatzen 
ahalko dio otoitz-lekura joatea, “terro-
rismoagatik”, edo “diskriminazioa, go-
rrotoa zein indarkeria bideratzeagatik” 
zigortua izanez gero. Meskita bat heste-
ko bidea ere zabaltzen du lege-proiek-
tuak, beti ere “herra bideratzea” lepo-
ratuz. Senatuaren bozka biharamunean, 
Gerard Darmanin Barne ministroak be-
rehala jakinarazi zuen legea bozkatu be-
zain laster bideratuko duela 89 meskiten 
kontrola –eta “separatismoa” bideratzea 
leporaturik, beharrez hesteko urratsa 
hartuko duela–.

Separatismoaren kontrako legeari 
gehitu behar zaio Frantziako Gobernuak 
exijituriko Frantziako Islamarentzako 
Printzipioen Karta, islamako hainbat or-
dezkarik izenpetu behar izan dutena. 
Barne ministeritza eta CFCM Frantziako 

Musulmanen Kontseilu Frantsesaren ar-
tean idatzitako dokumentua da, musul-
man askok gogorki kritikaturikoa. Karta 
irakurriz gero argiki ageri da norabide 
berdinean doala: “Ezta gure uste erli-
jiosoek ezta beste edozein arrazoik ere 
ez dezakete errepublikaren zuzenbidea 
eta konstituzioaren osagai diren printzi-
pioen lekua har”.

Besteak beste, Imamen Kontseilu Na-
zionalaren sorrera dakar, eta hemendik 
aurrera, honek erabakiko du imam ba-
tek Frantzian jarduten ahalko duen ala 
ez –noski, errepublikaren printzipioen 
errespetuaren baldintza hertsiari segi–. 
Irakaskuntzako eta kultu musulmane-
ko 500 bat eragilek gutun bat izenpe-
tu berri dute, karta honen aurka koka-
tuz: “‘Laikotasuna defenditzeko’ asmoz, 
Frantziako bigarren erlijioa antolatzeko 
modalitateetan zuzenean eta esplizituki 
eskua sartzen dabiltza –alta, indarrean 
dauden legeen arabera, errepublikak 
neutral egon beharko luke bakoitza-

ren sinesteen parean–; eta ‘berdintasu-
na sustatzeko’, salbuespen musulmana 
sortzen da –izan ere, beste kultuek ez 
dute tratamendu eta kriminalizazio bera 
jasaten; haien elkarteak, kultu-lekuak 
eta erlijio-kargudunak ez dira zalantzan 
ezarriak, ‘mezu bat pasarazteko’ helbu-
ruarekin–”. Giza eskubideen errespetua-
ren alde dabiltzan eragile andana ere da 
karta honen aurka posizionaturik.

Ez da musulmanei begira den neurri 
bakarra. Adibidez, zerbitzu publikoko 
misio baten ardura duten zuzenbide pri-
batuko agenteentzako “neutraltasun er-
lijiosoa” errespetatzeko obligazioa ager-
tzen da lehen artikuluan. Konkretuki, 
berriro aktualitatera dakar zapi islami-
koaren janzteko hautuaren gaia. Azken 
hiru hamarkadetan eta batez ere Nicolas 
Sarkozy presidente ohiaren garaitik ak-
tualitatea bideratu izan du behin baino 
gehiagotan zapi islamikoak. Orain arte, 
funtzionarioei mugatua zaie debekua, 
eta emakumeek 2010az geroztik ezin 
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aurKaKo 
MuGIMENdua. 

Lege-proiektuaren 
aurka kokatu dira 

hainbat herritar. 
Argazkian desadostasuna 
adierazteko protesta bat.
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dezakete aurpegia osoki estaltzen die-
ten burqarik zein niqabik jantzi espazio 
publikoetan. Enpresa pribatuetan ere 
kasu mugatu bakar batzuetan debeka-
tzen zaie zapia.

Frantzian poligamia, ezkontza behar-
tua zein birjintasunaren agiriak debe-
katurik direla, hauen gaineko kontrolak 
eta zigorrak azkartzeko bidea ere dakar 
testuak. 

orokorki, eLkarte mundu 
osoa kontroLaturik
Dirulaguntzak eskatzerakoan, “errepu-
blikaren printzipioak errespetatzeko” 
konpromisoa hartu beharko du elkarte 
orok. Seigarren artikuluari segi, “kon-
promiso errepublikarraren hitzarmena” 
izenpetu beharko dute, dirulaguntzak 
jaso ahal izateko.

Alta, Estatuko Kontseiluak, Esku-
bideen Defendatzailea deitu autorita-
te administratiboak baita hamarnaka 
elkartek aitortzen dute “interpretazio 
antagonistak” eta “ziurgabetasunak” da-
karzkiela betebehar horrek. Hain zuzen, 
zer sartzen dute printzipio multzo ho-
rretan? Zeren arabera interpretatuko 
dute? Hamaika galdera, eta hala ere, el-
karteak arbitrarioki alde batean ala bes-
tean kokatzeko eskumena bideratzen 
zaio estatuari. Elkarteen Askatasunen 
Aldeko Koalizioak publikatu gutunean 
ondokoa irakur daiteke: “Nola saihestu 
eztabaida publikoan joera kritikoarekin 
kokatzen diren elkarte-jarduerei buruz-
ko oztopoen ugaritzea? Jadanik 2020ko 
urrian, Elkarteen Askatasunen Behato-
kiak alarma-gorria piztu zuen Herritar 
erreprimituak txostenarekin; txosten ho-
rretan, elkarteen aurkako ehun errepre-
sio-kasu dokumentatzen ziren”.

Elkarte baten aktibitatea geldiaraz-
teko gobernuaren aukerak zabaltzen 
ditu testuak: orain arte elkarteak deli-
tua bideratuz gero desegiten ahal zuen 
estatuak, baina legeak dio elkarteko 
kide batek delitua burutuz gero desegi-
ten ahalko dutela elkartea. Zabaltze hau 
“gehiegizkoa” dela ondorioztatu du Es-
kubideen Defendatzaileak berak.

Estatuak baimendu kirol-federazioak 
“babes-erregimen” batetik “kontrol-e-
rregimen” batera pasako dituzte ere. 
Hauen kasuan ere, “errepublikaren prin-
tzipioen errespetua” onespenean inskri-
batua izanen litzateke.

irakaskuntza etxetik, geroz 
eta aukera gutxiago
Umea etxean eduki eta eskola etxetik 

bideratu nahiko duten gurasoek baime-
na lortu beharko dute eta soilik baldin-
tza bakar batzuetan onartuko zaie: osa-
sun arazo batengatik, familia ibiltarien 
kasuan, ikastetxe batetik urrun baldin 
badira edo haurraren berezko egoeraz 
arduratzeko erabakiaren izenean. Orain 
arte, “umearen heziketa” dago behartua 
–izan etxetik ala eskolatik–, 2022tik ai-
tzina, “eskolako heziketa” da behartuko, 
aipatu salbuespenentzat salbu. Frantzia-
ko Estatuaren balore eta printzipioen 
txertatzeko tresna gisa daukate eskola 
gobernukoek: “Eskolak lehenbizi erre-
publikaren –eta ez erlijio baten– balo-
reak pasarazteko leku izan behar du, (…) 
eskolaren bidez aurre egingo diegu erre-
publika hil nahi dituenei!”, Emmanuel 
Macron presidentearen hitzetan.

Estatuarekin kontraturik ez duten es-
kolak ere hurbiletik kontrolatuak izanen 
dira, “desbideratzeen” kasuan hesteko 
eskumena emanez estatuari. Gaur egun, 
1.500 eskolaz gora dira kasu honetan –
batez beste 85.000 ikasle–.  Alta, %70ak 
ez dira erlijio bati lotuak – eta eskola 
musulmanak katolikoak baino hiru aldiz 
gutxiago dira, nahiz eta argi eta garbi 
hauek ukan jomugan–. Beraz gehien-
go zabala eskola alternatiboek osatzen 
dute, demagun Montessori pedagogiari 
segi dabiltzanak. 

Frantsesezko irakaspenaren ordez, 
tokiko hizkuntzan bideraturiko eskolak 
ere luzaz egon dira estatuarekiko hitzar-
menik pasa gabe: bretoieraz irakasten 
dabiltzan Diwan eskolei hamazazpi ur-
teren buruan, 2013an eman zitzaien hi-
tzarmen bidez funtzionatzeko aukera 
eta ikastolak ere 25 urtez aritu ziren es-
tatuarekiko kontraturik gabe irakasten. 
Gaur egun ordea, eskola pribatuak izan 

arren, kontratu pean dira ikastolak. Hori 
horrela, irakasleen postuak estatuak or-
daindurikoak dira, eta ikastola bat duen 
udalak betebeharra dauka eskola publi-
koa bezainbat laguntzea ikastola –baina 
Seaskak behin eta berriz salatu izan due-
nari segi, badakigu estatuak eta hainbat 
udalek ez dituztela ardura horiek bete-
tzen–. Trukean, besteak beste, progra-
ma publikoa segitu beharra daukate, eta 
akademiako errektorearen inspekzioa 
jaso behar dute.

“terroristen” kategoria 
zabaLduz
“Terrorismo” gisa sailkatuak direnak bil-
tzen dira Fijait fitxategian. Are zabalagoa 
bihurtuko da zerrenda: plaza publikoan 
zein internet bidez “terrorismoaren 
apologia” bultzatzen edo egiten duena 
sartuko dute ere –zazpi urteko kartzela 
zigorrarekin eta 100.000 euroko isuna-
rekin zigortuko dute–. Publikoarekin ha-
rremanetan diren jarduerak ezingo ditu 
bideratu zerrendan den herritarrak.

poLizia babesteko neurria
Segurtasun Legearekin bideratu nahi 
den polizien argazkien zabaltzearen 
debekua ere berriz agertzen da lege
-proiektu honetan. Hala nola, 18. ar-
tikuluak “pertsona baten bizitza pri-
batuari, familiari edo profesionalari 
buruzko informazioa zabalduz honen 
bizitza arriskuan jartzearen delitua” 
berresten du. Legea pasaz gero, hiru 
urteko kartzela-zigorra bete eta 45.000 
euroko isuna pagatu beharko du konde-
natuak –bost urteko kartzela-zigorra, 
funtzionario edo autoritate publikoa 
daukan baten kontra bideratu baldin 
bada leporaturikoa–. 
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zer da uIb?
Saioa Etxegia: Unibertsitateko hain-
bat langile sektore (ikasleak, garbitzai-
leak, ikerlariak, irakasleak…) antolatze-
ko kolektiboa da, gaur egun EHUn eta 
NUPen antolatzen dena. Sektore horien 
baldintzak okertzen ari diren garaio-
tan, UIB bezalako antolakuntza-tresna 
bat inoiz baino beharrezkoagoa da gure 
baldintzak defendatzeko: osasun neu-
rriak ziurtatzeko, ebaluazio aproposa 
bermatzeko, ikerlariei lan baldintzak ai-
tortzeko, garbitzaileen egoera negarga-
rriari buelta emateko…UIBk, beraz, uni-
bertsitateko langile klaseko hainbat kide 
biltzen ditu, bizi-baldintzen defentsan. 
Gure programa babesten duen edonor 
batu daiteke UIBren borroketara, gau-
zatzen ari den ofentsibari aurre egiteko.

“askatasun politikoen alde, ekin 
antolakuntzari!” kanpaina abiatu 
zenuten.
Naroa Elorriaga: Kanpaina unibertsita-
teko askatasun politikoen defentsarako 
jarri zen martxan. Askatasun politikoak 
antolatzeko, biltzeko, eta orokorrean po-
litika egiteko askatasunak dira. Askata-
sun horiek ezinbesteko baldintza dira 

gainerako jardunerako: garbitzaileen 
borroka aurrera eramateko, fakultatee-
tako kutsatzeak salatzeko eta bestela-
koetarako nahitaezkoa da biltzeko toki 
bat izatea, propaganda jartzeko aukera 
izatea, gatazkez hitz egin ahal izatea… 
Baina lehen esan bezala, baldintzak 
okertzen ari diren garaiotan, baldintza 
horien defentsarako askatasunak ere 
ezabatzen ari dira unibertsitateak, tar-
tean EHU. Hori da salatzen duguna.

Ibaetako ikasle gelaren desalojoa ere 
askatasun politikoen urraketatzat 
duzue.
S. Etxegia: Fakultate honetan, beste as-
kotan bezala, ikasle mugimenduaren 
antolakuntza eta jardunerako hainbat 
gela izan dira historikoki. Oinarrizko es-
kubidetzat aitortu da ikasturte honeta-
ra arte. Pandemiaren erdian, adibidez, 
EHUk fakultateak irekitzea erabaki du 
bere ospea mantendu ahal izateko, baina 
gela horiek itxi egin ditu sistematikoki, 
pandemia aitzakiatzat hartuta. Uniber-
tsitateko kideen osasuna arriskuan jarri 
du behin eta berriro, adibidez Leioara 
igotzeko garraioan, baina gela horiek 
dira beretzat arrisku handiena. Garbi-

tzaileentzako segurtasun materiala ero-
si zezakeen, irakasle gehiago kontrata-
tu… baina horren ordez ikasle-gelak itxi 
ditu.

Ibaetako HEFA fakultatean gela bat 
hainbat urtez irekita egon ondoren, ikas-
turte hasieran itxi egin zuten, abisurik 
gabe, eta inongo alternatibarik eman 
gabe. Irekita geratu zen gela bakarra 
ikasle kontseiluaren gela ñimiñoa da, or-
gano hori erraz kontrolatu dezaketelako 
dekanotzak, errektoretzak eta abarrek.

Horrek zein egoeratan utzi du 
Ibaetako ikasle mugimendua?
N. Elorriaga: Mintegi zein hitzaldietatik 
hasi eta bilkuretaraino, espazio faltak 
jarduera oro moztu du campusean, uni-
bertsitatetik kanpo bilatu behar baita 
gauza horiek egiteko tokia.

EHurengana jo al zenuten irtenbide 
bila?
S. Etxegia: Ikasturte hasieratik, aurreko 
gela itxi zutenetik, hainbat aldiz bildu 
gara dekanotzari eta bestelakoei espa-
zioaren falta eta beharra helarazteko. 
Ez dute ezer egiteko borondate txikiena 
erakutsi, eta azkenean Zorroaga aretoa 

otsailaren 24an 80 bat ertzain sartu ziren eHUren Ibaetako campusera, 
gauez. Unibertsitateak Hefa fakultateko zorroaga aretoan geratu ziren 35 

ikasle kaleratzeko bidali zituen polizia-indarrak. Itxialdia egin zuten ikasleak 
Unibertsitateko Indar Batasuna (UIB) eragileko kideak ziren, eskaera bakarra helburu: 

jarduera politikoa egiteko espazio bat utz diezaiela eHUk. Ibaetara gerturatu gara 
UIBko kide saioa etxegia eta naroa elorriagarekin mintzatzeko eHUrekin duten 

gatazkaz, unibertsitateko egoeraz eta ikasle mugimenduaz.

    Mikel eizagirre

Unibertsitateko indar batasUna

ez da Ibaetako gela baten 
auzi soila, askatasun 

politikoen auzi orokorra baizik”
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hartu dugu. Ez gara arrazoirik gabe edo 
gatazka sortzeko helburuz sartu areto-
ra, baizik eta bestela ez digulako inork 
kasurik egiten. Sindikatuek eta ikasle 
kontseiluek espazio bat behar duten mo-
duan, guk ere guretzako espazioa ber-
matu behar dugu, bestela gure jarduna 
zigortzen delako.

zorroagan sartu ostean, EHuk 
“bermerik ematen ez duen gutuna” 
bidali zizuela zabaldu zenuten. 
zergatik ez zaizue proposamena 
gustatu?
N. Elorriaga: Ez da gustu kontua, ber-
meak beharrezkoak dira negoziazio ba-
tean aurrera egiteko. Proposamen zeha-
tzagoa egitea, epe zehatzez hitz egitea… 
Halako bermeak eskatu genituen, euren 
proposamenean beti abstraktuan hitz 
egiten zelako eta haien fede onaz fida-
tzea beste aukerarik ez zigutelako eman. 

Ez da posible aretoan sartu baino lehen, 
bertan hiru egun pasa ondoren eta poli-
ziak bortizki bota ostean, eskaintza ber-
bera izatea EHUren partetik. Kanpora 
begira itxura mantentzeko baino ez zu-
ten egiten eskaintza, hitz egiteko prestu-
tasuna zutela antzezteko. Negoziatzeko 
aukera blokeatu egiten zuten hitz egite-
ko eskatzen genien bakoitzean, berme 
bakar bat ere eskaini gabe aretotik ate-
ratzeko agintzen baitziguten.

otsailaren 24an unibertsitateak 
Ertzaintza bidali zuen ikasleak 
kanporatzeko…
S. Etxegia: Gu lehenengo egunean ber-
tan ateratzeko prest ginen; gela bat 
izango genuen bermea baino ez genuen 
nahi, baina halakorik ez zenez, gera-
tu egin behar izan genuen. Hasieratik 
mehatxatu gintuzten poliziarekin, baina 
ez zuten deitu, ez ginela kikiltzen ikusi 

zuten arte, irudi ona mantentzen saia-
tu zirelako. Aurreko gauetan baldintza 
berberetan egon ginen: jende kopuru 
berbera, segurtasun neurri berberak 
errespetatzen… baina ez zioten poliziari 
dei egin. Otsailaren 24ko gauean, ordea, 
EHUk 80 ertzainez osaturiko disposi-
tiboa bidali zuen, nahi zuena indarrez 
lortzeko. Hori guztia gela bat ez ematea-
rren, oinarrizko askatasun politiko bat 
ez aitortzearren.  

Hurrengo egunean mobilizazioak 
egin zenituzten Ibaetan, leioan, 
bilbon eta Iruñean. Eraginik izan al 
du unibertsitatearekin negoziazioa 
lortzeko?
N. Elorriaga: UIBk batasun printzipioa 
darabil borroka guztietan, ez baita Ibae-
tako gela baten auzi soila, askatasun 
politikoen auzi orokorra baizik; ez da 
ikerlari bakoitzaren kontratua, denen hi-

saioa etxegia (ezkerrekoa) eta 
naroa elorriaga. "Pandemiaren 
erdian, Ehuk garbitzaileentzako 
segurtasun materiala erosi 
zezakeen, irakasle gehiago 
kontratatu... baina horren ordez 
ikasle-gelak itxi ditu".
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tzarmena eta lan baldintzak dira; ez dira 
ikasle bakoitzak ikasketak ordaintzeko 
dituen arazoak, beka eta tasen sistema 
osoa da. Era berean, jardun politikorako 
espazioa lortzeko borrokan jarraitzen 
dugu, errektoretza gure aldarrikapenak 
onartzera bultzatzeko. Borrokek ez dute 
etenik, guk unibertsitateko langile sek-
toreen aldarrikapenak onartuarazteko 
indarrak batzen jarraitzen dugu.

Gertakarien inguruan bere 
irakurketa argitaratu du EHuk. zer 
erantzun diozue?
S. Etxegia: UIBk oharra atera zuen EHU-
ren irakurketaren aurrean gertaerak nola 
jazo ziren argitzeko eta bertan zeuden 
hainbat gezur salatzeko. EHU, indarrez 
baino ezin gaitzakeela garaitu ikusi-
ta, guri buruzko irudi okerra zabaltzen 
saiatu da, baita gezurrekin ere. Bere oha-
rrean, adibidez, garbitzaileak aretotik 
bota genituela esan zuten, gezurra dela 
badakiten arren. Baina are gogorragoa 
da hori, jakinik EHUk urteak daramatza-
la bere garbitzaileen muturreko egoera-
ren aurrean eskuak garbitzen, patronalak 
zein Jaurlaritzak gogor esplotatzen di-
tuzten bitartean. Guk campus guztietan 
egin dugu lan garbitzaileekin, eta EHUri 
hitzarmena sinatzearen aldeko keinuak 
eskatu dizkiogunean, ezkutatu egin dira 
euren kudeatzaile paperaren atzean. Ez 

dute dagokien ardura inoiz hartu, eta 
orain, gainera, abandonatu dituzten gar-
bitzaile berberak gure aurka erabiltzen 
saiatu dira. Horrelako hainbat kontu ge-
zurtatu ditugu gure adierazpenetan, bai-
na zeinen lotsagarria den EHU bezalako 
instituzio bat maila horretan aritzea.

Horrez gain, aipatu beharra dago EHU 
eta kargua hartu berri duen errektoretza 
direla jasango dugun errepresio guztia-
ren erantzule. Ikasleen %1ak ere bozka-
tu ez duen errektoretza honek uniber-
tsitatea poliziaz inbaditzea oso larria da, 
eta seinale kezkagarria, inondik inora. 
Unibertsitateko gatazkak azaleratzen 

ditugun mugimendu politikoak errepre-
sioz ito nahi gaituzte, eta hori autorita-
rismo hutsa da.

zeintzuk dira uIbn martxan dituzuen 
beste dinamikak?
N. Elorriaga: Esan bezala, askatasun po-
litikoak baldintza dira askoz ere zaba-
lagoa eta aberatsagoa den jardunerako. 
Pasa den ikasturtean pandemiak eten 
bazuen ere, Tasak merketu, bekak hobetu 
lelopean greba handia egitekotan ginen 
unibertsitatean. Eta ikasturte honen ha-
sieratik oinarrizko aldarrikapen taula 
bat izan dugu pandemiaren aitzakiapean 
unibertsitatean jazotako erasoei aurre 
egiteko: ikasketak eta lana uztartzeko 
aukera errazteko, unibertsitaterako sar-
bidea bermatzeko, ikerlarien lan-baldin-
tzen aitortza egiteko, garbitzaileek greba 
ilegalizatuan eskatzen zutena onartze-
ko… Aldarrikapenok lantzen aritu gara 
ikasturte osoan zehar, eta Gasteizko eta 
Leioako mobilizazioak horren adibi-
de dira. Egiten dugun guztia ezin dugu 
orain azaldu, baina aipatu nahiko genu-
ke campus guztietako emakume taldee-
kin osatu dugun elkarlana UIBren bai-
tan, EHUko berdintasun politiken izaera 
faltsua salatu eta hainbat aldarrikapen 
lantzeko, esaterako EHUk garbitzaileen 
aldeko posizioa hartzea edo protokoloan 
hainbat aldaketa egitea. 

U
IB

"Ehuk 80 ertzainez osaturiko dispositiboa bidali zuen, nahi zuena indarrez lortzeko. hori guztia gela bat ez ematearren".

guri buruzko irudi okerra 
zabaltzen saiatu da eHU, 
baita gezurrekin ere. 
adibidez, abandonatu 
dituzten garbitzaile 
berberak gure aurka 
erabiltzen saiatu dira”
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Le Bourget (Île-de-France), 1976ko 
irailaren 26a. Ramses II.a faraoiaren 
momia zeraman hegazkin militarrak 

lur hartu zuen. Harrera egin zioten Ali-
ce Saunier-Seité Frantziako Unibertsi-
tateetako estatu-idazkariak, Egiptoko 
Arabiar Errepublikako enbaxadoreak, Le 
Bourget hegazkin-baseko jeneral buruak 
eta Guardia Nazionaleko destakamendu 
batek. Orduan agintean zegoen edozein 
estatubururentzat prestatutako proto-
koloa ezarri zieten duela 3.000 urteko 
gorpuzki haiei. Faraoiari egotzitako lor-
pen zaharrei titulu berriak erantsi ziz-
kieten: “Hegazkinez bidaiatu duen lehen 
faraoia”, ”Antzinaroko lehen agintaria pa-
saporte ofiziala lortzen”…

Ramsesena ez zen Parisera (edo 
Londresera, Berlinera…) bidaiatu zuen 
lehen momia; Napoleonen garaitik au-
rrera, ondarearen espoliazio gupidaga-
bean, milaka eta milaka momia lapurtu 
zituzten Egiptotik, Mendebaldeko mu-
seoen funtsak elikatzeko. Baina Ramses 
“sendatzera” bidali zuten Parisera; mo-
miaren kontserbazio egoera oso larria 
zen eta Egipton ez zegoen konpontzeko 
baliabide eta teknologiarik. Zortzi hila-
betetan zati hondatuenak berregin eta 
josi zituzten, eta gamma izpiez tratatu 
zuten gorpua, bakterioak eta onddoak 
uxatzeko. Tratamendua amaituta, Kairo-
ko Museora itzuli zen faraoia.

Ramses II.a 87 urterekin hil zen K.a 
1213an, 66. agintaldia eta gero. Ehunka 

monumentu, erliebe eta margolanetan 
utzi zituen idatzita bere garaipen mili-
tar eta lorpen handiak. Baina azken ur-
teotan arkeologia hori guztia zalantzan 
jartzen ari da. Esaterako, Kadesheko 
guduan hititak garaitu zituela zizelkatu 
arazi zuen han eta hemen, baina egungo 
frogek diote egiptoarrek ez zutela hiria 
konkistatzea lortu eta, gehienez ere, gu-
duaren emaitza berdinketa teknikotzat 
jo daitekeela. Eta 2018an britainiar ar-
keologo talde batek Libia eta Egiptoren 
arteko mugako aztarnategiak ikertu zi-
tuenean, ikusi zuten egiptoarrek libiar 
eta nubiarrekin harreman baketsu eta 

emankorrak zituztela; Ramsesen arabe-
ra, ordea, muga eremu gatazkatsua zen, 
eta soilik bere estrategia bikainei esker 
lortu zuen arerioak kontrolpean izatea. 
Horregatik, beste titulu bat ere ipini dio-
te azkenaldian faraoiari: fake news-en 
asmatzaile.

1976ko Paris-Le Bourget aireportuko 
hitzaldi ofizial solemnean Saunier-Seité 
estatu idazkariak zera esan zuen: “Fran-
tziak harrera egiten die Antzinaro osoko 
estatuburu handienetakoaren gorpuz-
kiei”. Eta horrek erakusten du Ramses 
II.a Antzinaro osoko propagandista han-
dienetakoa izan zela... 

ramses II.aren 
bidaia Parisera

Sputnik: lehenak izateko seta

Gerra Hotzeko gudu-zelai nagu-
sietakoa espazioa izan zen, eta 
lehen satelite artifizialaren gu-

dua SESBek irabazi zuen 1957ko urria-
ren 4an, Kazakhstango Baikonur kos-
modromotik Sputnik 1 jaurti zutenean. 
Horregatik zenbait hiztegitan “satelite” 
da sputnik hitzaren adieratako bat; be-
rez, “bidaide” esan nahi du.

 Baina errusiarrek ez diote etimologiari 
erreparatu berriki COVID-19aren aurkako 
txertoari Sputnik V izena jarri diotenean. Ki-
rill Dmitriev Errusiako Zuzeneko Inbertsio 
Funtseko zuzendariak joan den uztailean 
adieraz zuenez: “Estatubatuarrak harrituta 
geratu ziren Sputnik txistuka entzun zute-
nean. Txerto honekin berdin gertatuko da. 
Lehenak izango gara”.  

denboraren Makina І 39
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T alaios kooperatiba sortu baino 
lehen ere, argi zuten beste era-
gileekin harreman sare trinkoa 
izan nahi zutela oinarri. Sarea 

egiteari garrantzia eta denbora asko 
ematen diote eguneroko praktikan: “Egi-
ten dugun guztia saretuta egitea da gure 
oinarrietako bat”. Bere fakturazioaren 
zati handiena sareko harremanetatik 
lortzen dute, baina harreman horiek ez 
dituzte ekintza komertzial hutsen bidez 
lantzen. “Konpromiso soziala” da proiek-
tuetan eragileek partekatzen dutena.
 Hiru kidek abiatu zuten Talaios koope-
ratiba eta egun badira bederatzi. Baina 
haztea tentu handiz bizi dute: “Edozein 
proiekturi ekitean ez dugu egitura gehia-
go sortu nahi gure baitan. Dagoeneko 
existitzen diren beste egitura batzuekin 
harreman sendoak egiten ditugu, edo 
beste egitura batzuk sortu, baina Talaio-
setik kanpo. Horri gaur egun interkoope-
razioa deituko genioke, baina Talaiosen 
hasi ginenean interkooperazioa zer zen 
ere ez genekien”.

berdinekin horizontaLki
Balioak partekatzen dituzten beste era-
gileekin harreman horizontalak izateko 
gakoa “konpromisoa” da, Talaioseko ki-
deentzat: “Harremanak ez komertzialak 
izatea, alegia, ez oinarritzea merkatuan, 
baizik eta konpromiso sozialean”. Sare 
banatuen logikak “askatasun estrategiko 
handia” ematen diela sentitzen dute: “Ez 
gaitu produktu-zerbitzu logiketara era-
maten eta ez gaitu dena guk landu behar 
izatera lotzen. Askoz anbizio handiagoko 
proiektuak egiteko ahalmena ematen 
digu, guk bakarrik egin ezingo genituz-
keenak egitekoa”.
 Berdinen arteko harreman horiek 
hezur-haragizkoak dira: “Talaiosen eta 
beste kooperatiba baten arteko harre-
mana plano teorikoan geratzen da, ho-
riek berez bi forma juridiko huts dira, 
baina hor bi kolektibo daude eta per-
tsona horien arteko harremana dago 
erdigunean. Pertsona multzoen arte-
ko harreman hori da beste estrategiak 

garatu ahal izateko motorra”. Proiektu 
hauetako kide diren pertsonen artean 
harreman komunitario sendoak landu 
nahi dituzte, “liberalismoak behartzen 
gaituen indibidualizazio eta familia es-
parrutik kanpo”. Harreman afektibo eta 
pertsonal trinkoen meta izateak maila 
afektiboan erresilientzia handia ematen 
duela argi dute: “Horrek ematen digu in-
darra. Sareak jendea ezagutzeko aukera 
ematen du, harreman asko sortzeko eta 
benetako lagunak egiteko, eta komunita-
te bateko kide babestu sentitzeko”.

sarea jostea: ordu askoko 
Lan kontzientea
Talaiosen lan komertzial hutsa “oso-o-
so gutxi” egin izan dute: “Kontua ez da 
ez dugunik lan komertzialik egiten, bai-
na beste era batera egiten dugu, sarean 
proiektatuta. Sarean dago gure bezero 
komertziala”. Talaiosen fakturazioaren 
zati handiena sare horretan sortuta-
ko harremanetatik dator. Horregatik, 
denbora handia eskaintzen diote sarea 
lantzeari: “Ez dugu gehiegi neurtu eta 
mugatu zenbat denbora den, baina Ta-
laiosen onartua dugu horri denbora asko 
eskaintzea”. Asko esaten denean, kide 
baten kasuan behintzat, bere jardunaren 
ia erdia da. Hauek dira Talaios kontzien-
teki josten aritu den sareak: Olatukoop 

ekonomia sozial eraldatzailearen sarea;  
Koop57 finantza etiko kooperatiboa; 
teknologia libreak eta ekonomia soziala 
lotzen dituen TEKS sarea; Torrekua co
-working espazioa... 

komUnItatea

taLaios kooperatiba
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Berdinen arteko sarea josten: 
azpi-kontrataziotik interkooperaziora
   eta   elkarlanean

zer egiten du: Teknologia 
libreetan oinarritutako tresna 

digitalak aztertu, diseinatu 
eta garatu. Formakuntza eta 

bidelaguntza estrategikoa 
Ekonomia Sozial Eraldatzailea 
eta teknologia libreak uztartuz.

langile edo bazkideak: 9.

Noiz sortua: 2011n.

Egoitza: Orereta-Errenteria.

Harremanetarako: 
kontaktua@talaios.coop

TALAIOS KOOPERATIBA 
talaios.coop

esperientzien kutxa
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komunikazioko ikasLeentzat hitzaLdia huhezin

ONGI ETORRI
KOMUNITATERA!

Arrazoi hauek 
eman dituzte 

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

“komunikabide 
independente, kritiko, 

ikertzaile eta interesgarri 
bezain gizarte eragilea 
delako. Bizitza guztian 
jarraitu dudalako eta 

lerro editoriala orohar 
gustuko dudalako. 
gainera euskarazko 

prentsa eta ikerkuntza 
proiektua bultzatzea 

ezinbestekoa da”.
abadiñoko kimetz

“euskarazko kazetaritza 
independente, kritiko 

eta eraldatzailea 
bultzatzeko. asko gozatu 

dut zuen artikulu eta 
iritziak digitalean ikusten 

ere, eta eskuartean 
papera izateko gogoa 
daukadalako. azken 
finean... kriston lana 
egiten duzuelako! 

eskerrikasko!”
arrasateko jaione

“Unibertsitateko gradua 
gaztelainaz egiten ari 
naiz eta nire euskara 

maila mantendu nahi 
dut, etxean mintzatzen 

ez dut eta”
ortuellako aimar

  itsaso zubiria etXeberria

Nork ez dio sekula bere buruari 
galdegin “eta ikasketa hauek bu-
katutakoan zer?”. Ikasketa-mai-

la edozein izanda ere, uste dut denok 
pasa garela zalantza horretatik. Ez du 
erantzun bakarra galdera zabalak eta 
Argiatik Axier Lopez ez da joan gal-
dera horri erantzutera Huhezik anto-
latutako jardunaldira. Bostok Photoko, 
Topaguneko eta Mundu Bat GKEko ki-
deekin batera, Komunikazioko lauga-
rren mailako ikasleekin solasean aritu 
dira, bukatzear dituzten ikasketen on-
doren zer? galderari erantzuteko euren 
lan-esperientzia pertsonalak kontatuz 
eta pista batzuk emanez.

Topaguneko eta Mundu Bateko ki-
deak talde edo enpresa batean komuni-
kazio arloan egindako lanaz aritu dira. 
Axier Lopez (Argia) eta Gari Garaialde 
(Bostok Photo) izan dira gehiago kaze-
taritza lanaz aritu direnak. Kontatu die-
te ikasleei nola hasi ziren lan horretan, 
zein diren gaur egun sektoreak dituen 
beharrak edo arazoak, izan dituen al-
daketak... Eta azaldu nahi izan dizkie-
te lan-munduan topa ditzaketen eredu 
desberdinak.

“Gustuko duten hori egin eta zer-
bait berria sortzera animatu nahi izan 
ditut, ekonomia sozial eraldatzailea-
ren, kooperatibismoaren bidetik joaten 

saiatzeko”, azaldu du Argiako kideak. 
“Bide formaletik joanda kazetaritzaren 
bueltan lan egin nahi duenari tokatu-
ko zaio sarri gustuko ez duena egitea, 
komunikabide gehienen gainean multi-
nazional eta alderdien interesak baitau-
de eta enpresa eredu bertikala ezarria 
dute, gainera gehienetan lan-baldintza 
prekarioekin”, jarraitu du; “baina gaz-
te garaia ederra da esperimentatzeko, 
probatzeko une egokia, aurrekoek eza-
rritako bidetik desertatzen saiatu eta 
ingurukoekin zerbait berria eta duina 
sortzera ausartzeko”. Gari Garaialdek 
zera esan du: “Airean sumatu dut ikas-
leen presioa. Badirudi gaur egun gu-
txienez master bat eduki gabe ez zarela 
inor (...) eta ni ez naiz horren adibiderik 
egokiena, nik ez dut unibertsitate ikas-
ketarik. Eta ahalegindu naiz, justuki, 
hori azpimarratzen; presio hori arin-
tzen”.

Geroz eta beranduago askatzen gai-
tuzte oihanean. Baina oihana hor dago. 
Ikasi behar dugu bertan bizitzen. Bi-
zirauten. Eta hori ez dute eskolan ira-
kasten, hori oihanean ibiliaz ikasten da. 
Garrantzitsua da belaunaldi formatuak 
izatea, baina ahazten zaigu formazioa-
ren parte bat kalean dagoela, bizitza 
errealean. Tente eror daitezen lagundu, 
baina bultza salto egitera. 

Oihanean bizirautea da 
lehen helburua
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Otsailaren 26a izan da 2021eko Pis-
tatxoaren Munduko Eguna, bai, 
pistatxoarena, pistatxondoaren 

fruituarena (Pistacia vera). Gero eta sona 
handiagoa du pistatxoak eta era asko-
tara topatuko dugu: fruitu lehor soil be-
zala freskoak edo erreak eta gatzatuak, 
izozkiak, entsalada, pistatxo esnea eta 
esnegaina, pistatxo txokolatea, pistatxo 
pasta, pistatxo gurina, pistatxo lokuma, 
biskoteak eta fruitu kontserbak. Eta ahaz-
tu gabe: hestebeteak eta mortadela. 

Asia erdialdetik dator, egungo Iran eta 
Afganistandik, agi danean; arkeologiak 
argitu du duela ia 9.000 urte pistatxo 
aleak jaten zituztela. Gaur ezagutzen du-
gun pistatxoa Uzbekistanen datatu dute 
inon baino lehenago, duela 4.500-3.000 
urte artean. Pistatxo horri esaten zaio be-
netako pistatxoa, eta horixe dio bere izen 
zientifikoak: Pistacia vera. Vera hitzak 
benetakoa edo arauzkoa esan nahi du; 
Pistacia italierak latinetik, horrek grezie-
ratik eta horrek pertsieratik hartutako 
“pistak” hitzetik omen dator. Jatorri bere-
tik ibilbide zeharo desberdina egin zuen 
pelviko “pistag” hitzera, hartatik arabiar 
klasikoko “fustuq” eta arabiarreko “alfús-
taq” hitzetatik barrena egungo gaztele-
razko “alfóncigo” izenak. Asiatik Euro-
parako zubilana arabeek egin zuten bai, 
beste makina bat landarerekin bezala. 

Pistatxondoa dioikoa da, hau da, ar-
bola batzuk erabat emeak dira, eta bes-
te batzuk erabat arrak; ez dago landare 
gehienetan bezala tarteko hermafrodita-
rik, bi sexuak dituztenik. Ezaugarri arra-
ro hori baliatu zuen Sebastien Vaillant 
botanikari frantsesak landareen sexuali-
tatea deskribatu eta frogatzeko 1717an. 
Botanikako eta biologiako aurkikutza 
handienetakotzat jotzen da. 

Iran da egun pistatxo ekoizlerik han-
diena, 550 milioi kilotik gora jasoz urte-
ko. AEB ondoren, 450ekin. Gero, urrun 
datoz Txina, Turkia eta abar. Iranen, “Da-
meghango Inperiala” eta “Sefideh-Mom-
taz” dira kultibar eme nagusiak. AEBe-
tan eme nagusia “Kerman” da, eta arra 
“Peter”. Polinizazioa egokia izan dadin 
zortzi arbola emeko ar bat jartzen da. 
Emeak emandako fruituak azala berez 
erraz zartatu eta irekitzeko gaitasuna 
izatea izan da kultibarrak hautatu eta 
ugaltzeko ezaugarri nagusietakoa.

2003an AEBetako Elikagai eta Sen-
dagaien Administrazioak (FDA) honela 
esan zuen: “Ebidentzia zientifikoek ira-
dokitzen dute, baina ez dute frogatzen, 
fruitu lehor gehienen, hala nola pista-
txoen egunean 42,5 gramok, gantz sa-
turatu eta kolesterol gutxiko dietaren 
zati gisa, bihotzeko gaixotasunak izateko 

arriskua murriztu dezaketela”.
Honela dio Turkian egindako ikerke-

ta batek 2011n International Journal of 
Impotence Research aldizkarian: “Pista-
txo dietak zakila zutitzearen funtzioaren 
parametroak eta serum lipidoen profilak 
hobetzen ditu erekzioaren disfuntzioa 
duten pazienteetan”. Soilik hiru astean 
100 gramo pistatxo jan eta arazoak ho-
bera egin zuen.

Arabiarrek Ekialde gozotik ekarrita-
ko fruitu gozoagoak, arrak polinizatuta 
emeak ematen duen berez tarrat egin 
eta irekitzen den ale horrek, gizonen za-
kilaren zutitze disfuntzioa onbidean jar-
tzen du. Off dena On. 

Beroa da pistatxoa, izan ere ur gutxi 
du eta koipe asko eta biltegietan eta ga-
rraiorako pilatzen denean berez su har-
tzeko gai baita. Hartzen duenak eman 
ere egin behar... 

pistatxoak sua hartu eta 
ematen duenekoa
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G etxoko hiriaren erdian baso 
txiki bat sortu nahi izan dut, 
hurbileko ekoizle txikien eta 
artisauen produktu ekologikoz 

osatutakoa”. Horrela azaldu du Nerea 
Santurtun Moreno dendaren sortzaileak 
Basoan proiektua. Bere bizitzako ibil-
bideak eraman du gaur egun merkatu 
organikoa irekitzera. Erdi euskaldun eta 
erdi asturiarra da bera, sukaldaria, eta 
Norvegian egin ditu urte asko: “Beti pro-
duktu organikoekin egin izan dut lan; 
sukaldean ari nintzen orain arte, baina 
konfinamendu garaian denda irekitzea-
ren ideiari bueltaka hasi nintzen”. Pen-
tsatu eta egin. Sei hilabeteko ibilbide la-
burra du Basoan merkatuak, baina pozik 
dago izaten ari den erantzunarekin. 

asturiasko eta euskaL 
herriko produktuak
Ekoizle txiki eta artisauekin aritzen da 
lanean Santurtun, eredu ekologikoan 
ekoizten dutenekin. Bere jatorri astu-
riarra dela-eta, bertako produktuez gain 
hangoak ere eskaintzen ditu dendan. 
“Ekoizle txikiek mimo handiz eginda-
ko gauzak aurki daitezke hemen, ahal 
den heinean hurbilekoak direnak, baina 
bertan ez dauden produktuak kanpotik 
ekartzen ditugu”. 
 Hurbileko ekoizleekin zuzeneko ha-
rremana du gazteak. Esaterako, Bakio-

ko Ekorlegikoei hartzen dizkie barazki 
freskoak, Arabako LarratEKOri patatak, 
Arrietako Olatxuko Laboreei marmela-
dak eta pateak… “Ekoizle txikiak intere-
satzen zaizkit, gaur egun ‘bio’rako joera 
handia baitago, baina askotan enpresa 
handiak daude atzean eta horiek ez dute 
ekoizle txikia laguntzen”. Merkatuan 
aurkituko ditugun zenbait produktuk 
ez dute zigilu ekologikorik, ekoizpen txi-

kia duten ekoizleei askotan ez zaielako 
errentagarri: “Produktuen ibilbideari 
ematen diot nik garrantzia gehien, tra-
zabilitateari eta jasangarritasunari”. De-
netik aurki daiteke Basoan: ogia, barazki 
freskoak, arrain kontserbak, olioa, dro-
geria eta garbiketa produktuak… saskia 
beteta atera daitezke bezeroak.

Formazioa eta 
sentsibiLizazioa
Konfinamenduaren ondoren ireki zuen 
Getxoko denda Santurtunek, eta orain-
dik martxa hartzen ari dela aitortu du. 
Aurrera begira, dena dela, dendakoaz 
gain bestelako zerbitzuak ere eskaini 
nahi ditu: “Eramateko janaria prestatze-
ko sukaldea martxan jartzea da proiek-
tuaren beste hanka, eta horretarako 
gune bat prestatua daukat dendan”. 
 Gune horri bizia ematea eta tailer eta 
ikastaroak antolatzea da bere helburua: 
sukaldaritza makrobiotikoa, glutenik ga-
bekoa… Egungo neurri zorrotzak dire-
la-eta, ez du oraindik aukerarik izan ho-
rrelakorik antolatzeko, baina hurrengo 
hilabeteetan horri ere ekitea espero du 
sukaldariak. “Gune honek nire bizi filo-
sofiarekin bat egiten du: gastronomiari 
begirako hezkuntza bultzatzea du asmo, 
garrantzitsua baita zer jaten dugun jaki-
tea, aukeratzea, eta nork eta nola ekoiz-
ten duen ezagutzea”. 
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garazi zabaleta
@tirikitrAnn

“Basoan” merkatU organIkoa

ekoizLe txiki ekoLogikoen 
produktuak saLtzen dituen 
denda getxon
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    peru iparragirre

Etxetik datorkizue literaturarekiko 
zaletasuna?
xabier olarra: Gure etxean liburu gutxi 
zegoen eskolakoez gain, baina gure aito-
na oso ipuinzalea zen eta buruz zekizkien 
Esoporen alegiak errezitatzen zizkigun, 
horrela ikasi genuen guk, sei-zortzi urte 
genituenean. Gero, adoleszentzian ager-
tzen da beste hainbat mundu ezagutu eta 
beste hainbat historia jakiteko interesa. 
Denetarik irakurri nuen, ez bereziki ado-
leszenteentzako diren liburuak, horrela-
koak ez nituen asko irakurri garai hartan. 
Gero, 16-18 urterekin, batzuentzat ira-
kurtzea gauzarik inportanteena bilaka-
tzen da ia, beste batzuentzat futbola den 
bezala. Zerk egin ninduen euskal litera-
turaren zale? [Gabriel] Aresti eta [Jon] 
Mirande irakurtzeak. Eta beste munduko 
literaturaren zale unibertsitatean iraku-
rri behar genuenak egin ninduen, baina 
baita gustuz hartu eta besterik gabe ira-
kurritakoek ere.

lander Majuelo: Gure etxean bai, ama 
maisua izanik eta aita irakaslea, etxean 
liburu pila egon dira beti. Uste dut imi-
tazioz hasi nintzela, etxean beti norbait 
irakurtzen ari baitzen. Arrebak [Irati 
Majuelo literatur kritikari eta itzultzai-
lea] eta biok gogoz irakurri dugu. Txi-
kitan asko irakurtzearen oroitzapena 
daukat, ez dakit nolako ipuinak-eta izan-
go ziren, eta baita komiki pila bat ere, 
eta helduek irakurtzen dituzten liburu 
katxarro horiek nolakoak diren susma-
tzerakoan, horiekin hasi nintzen, ulertu 
baino dezente lehenago. Gero, 14-15 ur-
terekin, jakin-minak eta ulertzeko go-
goak bultzatuta, liburu batean hartzen 
duzun erreferentzia batetik hurrengo 
liburura egiten duzu salto eta ez zara 
geratzen. 

Mirande eta aresti aipatu dituzu, 
xabier. Miranderen inguruko tesia 
egitekotan egon zinen, ezta?

x.o.: Tesia egiteko asmotan nengoela 
Bordelera joan nintzen doktoretza ikas-
taroa egitera. Bi poeta horien bideen 
nolabaiteko alderaketa egin nahi nuen. 
Baina han bidea erabat okertu zen. Oker-
tu edo zuzendu, nork daki. Han hasi nin-
tzen nobela beltz mordoa irakurtzen 
frantsesez eta ingelesez, eta espainolez 
ere. Halako batean pentsatu nuen horiek 
itzultzen hastea, eta han hasi nintzen. 
Lehenbiziko liburua, Karteroak beti dei-
tzen du bi aldiz hantxe itzuli nuen, eta 
baita bigarrena ere, 1280 arima. Elka-
rrek argitaratu zituen, orduan oraindik 
Igela eta horrelako ezer ez nuen buruan. 
Han sortu zen nolabaiteko ideia.

Garai bertsuan Miranderen poemen 
antologia editatu zenuen. aldi 
berean hasi zinen itzultzen eta 
editatzen, beraz?
x.o.: Orduan ez neukan buruan edizioa-
ren munduan enpresa gisa ezer egiteko 

Euskarara ekarritako mundu 
zabaleko autoreen lanak 

euskal literaturaren parte dira

Hogeita hamabi urte beteko ditu aurten euskarara ekarritako literaturan 
erreferentea den Igela argitaletxeak. xabier olarra itzultzailea aritu da bertan, 

sortzetik, editore eta kudeatzaile lanetan. Joan den urteko abuztuan, pandemia 
betean, lander majuelori eman zion erreleboa. erreleboa aitzakiatzat hartuta 

elkartu gara Iruñeko takonera parkean, argitaletxearen eta olarraren orain 
arteko ibilbideaz eta majueloren aurrera begirako asmoez jarduteko.

xabier olarra eta lander majuelo 
Igela-ko editoreak
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asmorik, gauzarik kafkiarrena iruditzen 
zitzaidan. Baina banekien Elkarri urtean 
liburu bat eramaten banion segur aski 
argitaratuko zutela, baina ez zitzaidan 
behar adina iruditzen. Iruditzen zitzaidan 
euskarazko ehunka nobela beltz behar 
zirela, garaiko nire ikasleek irakurgai iza-
teko. Orduan, inuzente-inuzente, hortik 
abiatu ginen, jakin gabe zer zulo beltzean 
sar gintezkeen. Beltz, baina distira puntu 
batzuk ikusten ziren, oso urruti.

Euskarara ekarritako liburuak 
edukitzeko beharretik abiatzen da 
Igela, orduan?
x.o.: Premia ikaragarria zen. Ikasleei 
ematen genizkien 100 metro, Egune-
ro hasten delako eta beste bi edo hiru 
euskal nobela taxuzkoak, eta poemak 
irakurtzera behartzeko Arestiren poe-
ma bat edo beste igual... Behar zen eta 
ez zegoen. [Igelaren] sortzaileetako bi 
irakasleak ginen, eta premia horretatik 

abiatu ginen. Hori abiapuntua zen, bai-
na ez geneukan horrekin konformatze-
rik, ikuspegia pixka bat zabaldu behar 
da. Garai hartan itzulpengintzaren mun-
duan zer zegoen ikusita premia askoz 
handiagoak baziren. Horregatik sortu 
ziren EIZIE [1988an] eta Literatura Uni-
bertsala [1989an] ere. Guk ere bide ho-
rretatik jo genuen.

aipatu izan duzu editore lana 
“tokatu” egin zitzaizula Igela 
sortzerakoan.
x.o.: Ni nintzen erabakia hartu eta bes-
teei proposatu ziena, eta nik neukan, no-
labait esateko, horren erantzukizuna, 
ahalik eta txukunen egin eta horretarako 
lankideak bilatzekoa, zeren bat irakas-
lea eta bestea Nafarroako Gobernuan 
itzultzailea izanik egin genezakeena 
oso mugatua zen, nahiz eta egun guz-
tia horretan aritu. Hori da editore lana: 
itzultzaileak, zuzentzaileak eta laguntza 
eman dezaketenak bilatu eta egindakoa 
jendearengana iristeko moduak bilatu. 
Horrek buruhauste bat baino gehiago 
ematen ditu. Zeren liburu bat itzultzea 
eta argitaratzea kosta egiten da, baina 
gero saltzea beste gauza bat da. Eta hori 
ikasteko hogeita hamar urte behar izan 
ditugu.

zerk ekarri du erreleboa ematearen 
erabakia?
x.o.: Hogeita hamaika urte itzultzaile 
edo langile edo horretan bakarrik ibili 
izan banintz aguantatuko nituen bes-
te hamar ere, baina horrelako enpresa 
batek, nahiz eta txikia izan, lan asko es-
katzen du estilo horretakoa: diru kon-
tuez, gestioaz eta abar arduratzea, eta 
hogeita hamar urteren buruan kristoren 
zama bilakatzen da. Beste alde batetik, 
badagoelako jendea lan hori egin deza-
keena eta igual guk gure orduko plantea-
menduekin ez bezala. Asma ditzakeena 
bide berriak edo bide berrietan hobeto 
moldatzen dena. Guk bizimodua kon-
pondua geneukan eta horretara afizioz 
dedikatzen ginen, baina iruditzen zitzai-
dan beste norbaitek beharbada aldez 
aurreko esperientzia eta funts hori hor 
izanda sor zezakeela lanpostua. Gero ez 
dakigu, beste hogeita hamar urte irauten 
baldin badu ba bueno...
l. M.: Urte asko dira, e.
x.o.: [Barreak] Bai, XX. mendean urteak 
nola pasatzen ziren ikusita eta XXI.ean 
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nola pasatzen diren... ba auskako. Bai-
na, bueno, hogeita hamar ez bada ere, 
hamabost badira... zerbait egingo da. 

Nolatan iritsi da lander Igelara, nola 
jazo da?
x.o.: Hori berak kontatu beharko dizu.
l.M.: Oso ongi ere ez dakit [Xabierrek 
barre egiten du]. Zeren, aurreko urtea 
Istanbulen hasi nuen. Urte erdiz egon 
nintzen han ikasten eta pandemiaren 
kontu honekin Berlinera itzuli nintzen. 
Hamar urte neramatzan Berlinen. Han 
egonda, eta etxeetan itxita geundela, 
arrebak abisatu zidan Igelan norbait 
bilatzen ari zirela. Imajinatu, ni ez naiz 
itzultzailea, ez dut sekula deus itzuli eta 
itzuli badut kaskarra izan da...
x.o.: Baina enpresari ona izateko auke-
ra igual badaukazu [barrerak].
l.M.: Eta hori, gure familian ez da se-
kula enpresaririk egon. Inor ez, maisu 
familia da gehiago. Baina banuen ja bu-
ruan hona itzultzea, eta pentsatu nuen 
hobe nuela ahal banuen lan batekin 
itzultzea eta, gainera, asko interesatzen 
zitzaidan. Bereziki eragin zidana izan 
zen etorri aurreko urtean [Bernardo] 
Atxagaren Obabakoak alemanera itzuli 
behar izan nuela, Bilbotik Stuttgartera 
joan zen antzezlan baterako. Gero, Ber-
linen Irati Elorrieta lagun-mina dau-
kat eta berak bazuen eskuartean libu-
ru bat [Neguko argiak], eta hor egon 
ginen liburua lantzen kasik bi urtez; 
aurreko urtean Euskadi Saria irabazi 
zuen. Animatu egin nintzen. Pentsatu 
nuen: “Egongo dira zerrendak eta edu-
kiko dute jendea, eta egingo dut pixka 
bat Euskal Herriko modura, ez Euro-
pakora”. Ez nuen bidali ez curriculumik 
ez deus, eskutitza bidali nuen, esanez 
“ni hau naiz eta hau egin dut eta orain 
banator bueltan, eta nahi baduzue ni 
prest”, eta ez dakit, ni sartu naiz. Ez dut 
jakin nahi nor ez den sartu.

aldaketa handia egon da enpresaren 
funtzionamenduan?
l.M.: Bueno, nik aurrekoa ez dut ezagu-
tzen, nola egiten zuten lan, baina bai na-
bari dudala, ez bakarrik Igelan, euskal 
kulturako beste txoko askotan ere eman 
dela salto hori, militantziatik... ez dakit 
nola deitu bigarren faseari.
x.o.: Profesionalizaziora.
l.M.: Bai. Baina aldi berean bada belau-
naldi bat nahiko prekarioki ibili dena 
lanean orain arte. Ni Berlinen zerbitzari 
izan naiz ikasle denbora osoan, etxeak 
margotu ditut-eta. Orduan, bizi espe-

rientzia hori oso ezberdina da. Gaur 
egun ja ezin dira gauzak lehen bezala 
egin zentzu askotan. Adibidez, eskatzen 
dizkizutelako fakturak toki guztietan, 
edo ez delako lehen bezain erritmo la-
saikoa merkatua, sareetan egon behar 
zara, hilabete baten buruan liburu bat ja 
ez da berria.... Zentzu horretan ez dugu 
aurreko belaunaldiak baino lan gehiago 
eginen, eta esfortzua ere ez da berdi-
na izango, baina behar da gaur egungo 
egoerara egokitzea Igelaren ondarea, 
ez bakarrik salbatzeko dagoen bezala, 
baizik eta fruituak ematen jarrai dezan. 
Ni neu ere ikasten ari naiz, astero Xa-
bierri “turra” ematen eta Fernando Rey-
ren laguntzarekin, eta jende askorekin 
hitz egiten ari naiz. Funtsean hori da: 
ezagutu behar duzu irakurlea, liburu
-dendakoa, inprentakoa –oso inportan-
tea–, banatzailea... Eta akatsak egiteko 
beldurrik gabe aritu, zeren konturatu 
naiz ez dela prozesu ideala, eta liburu 
perfektua ateratzea nahiko zaila dela. 
Oraingoz kolpe handirik ez dugu hartu, 
baina bueno, sei hilabete daramatzagu. 
Etorriko dira liburu oso kaskarrak eta 
baita liburu onak ere.

zenbateraino aldatu da panorama 
azken hogeita hamar urteotan?
x.o.: Euskal literaturazaleak 80. urtean 
argitaratzen ziren obra guztien ia era-
bateko kontrola eduki zezakeen. 90eko 
hamarkadan oraindik ere bai, eta 2000. 
urtera arte iraun zuen horrek, esango 
nuke. Geroztik ja gauzak asko aldatu 
dira. Zer ateratzen den ere ez dago ja-
kiterik ia. 
l.M.: Iruditzen zait kristoren potentzia-
la daukatela bai autoreek, bai liburua-
ren inguruan mugitzen den sektoreko 
jende askok, eta ez zaiola beldurrik izan 
behar gauza zailak egiteari. Begira zei-
nen iraultzailea izan zen duela kasik 
hogeita hamairu urte itzulpenari hain-
beste garrantzi ematea. Igelaren kata-

logoan sekulako kalitatea dago, eta uste 
dut hortik jarraitu behar duela kontuak, 
gaur egun saltzen zailak diruditen titu-
lu batzuk euskal irakurleak eskertuko 
dituela. Horregatik, horretan jarraituko 
dugu, bereziki autore bakoitzaren lan 
bat baino gehiago ateratzen eta saiatuz 
liburuak euskarara ekartzean ez beste-
rik gabe, gauza hil baten moduan, kla-
siko bat balitz bezala, baizik eta gaurko 
irakurleengan eragina izango duen obra 
bat ekartzen. Igual orain ari gara itzul-
penaren garrantziaz konturatzen, eta 
berandu da, baina beti gaude garaiz. 
Orain arte irakurle gisa asko gozatu da 
itzulpenaz, eta igual ez zaio hainbes-
te garrantzi eman hezkuntzan eta eus-
karak behar duen bidean. Espero dut 
gehiago sartuko dela hezkuntzan eta 
euskal literaturaren barnean ere zen-
tralitate handiagoa emango zaiola, ze-
ren itzultzaileen maila sekulakoa da, 
eta ekartzen diren liburuen maila ere 
bai, nik uste. 

Esker txarreko lana da euskarara 
ekarritako literatura argitaratzea? 
Ematen zaio merezi duen 
garrantzia?
x.o.: Hori betiko gerra da, eta gerra ho-
rretan badaramatzagu hogeita hamar 
urte. Gure aldetik apustua garbia izan 
zen hasieratik, eta tarteka muturreko 
batzuk hartu ditugu. Ez litzateke berdi-
na izango Igelak testuliburuen lerro bat 
balu, handik ateratakoa gero literatu-
rako ez dakit zer apustutan gastatzeko. 
Baina ez da horrela eta askoz zuhurrago 
ibili behar da obrak aukeratzean. Hez-
kuntzan, hein batean behintzat, gar-
bi daukagu lortu dugula gure liburuak 
sartzea, bai Sail Beltzekoak eta baita 
Agatha Christierenak ere, esate batera-
ko, franko irakurriak izan direla adoles-
zenteen artean. Hortik sortzen baldin 
bazaie aurrera segitzeko grina, badau-
de dasta ditzaketen altxor batzuk. Hori 
da apustua. Beharbada beste hogeita 
hamar urte beharko dira, ez dakit.
l.M.: Esker txarrekoa, igual, institu-
zioen aldetik. Ez zaiolako itzulpenari 
behar duen zentralitatea eman. Baina 
liburuaren sektorean ibiltzen den jen-
deak badauka irakurlea kritikatzeko 
joera, sei hilabete hauetan ikusi duda-
nagatik behintzat: ez dela nahikoa sal-
tzen, ez dela nahikoa irakurtzen, eta 
abar. Okerra iruditzen zait hori. Zeren, 
alde batetik, jendeak irakurtzen du nahi 
duena eta nahi duen moduan, eta hori 
toki guztietan gertatzen da eta ez da 

Jendeak gehiago 
irakurtzea nahi baduzu 
zuk eskaini behar duzu 

zerbait hobea
lander Majuelo
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aldatuko. Bestetik, jendeak gehiago ira-
kurtzea nahi baduzu zuk eskaini behar 
duzu zerbait hobea. Euskal Herrian, 
hain justu, bada publiko bat nahiko mi-
litanteki erosten dituena euskarazko 
liburuak, euskal idazleenak behintzat, 
igual itzulpenak gutxiago, baina ez dut 
uste arazoa jendea denik. Gehiago da 
kulturalki zer posizio ematen zaion 
itzulpengintzari, eta horren arduradun 
direnek zelako bultzada ematen dioten. 
Ez klasikoen balda bat sortzeko, baizik 
eta euskarak behar dituen eta euskal 
kulturak lor ditzakeen gaitasunak osa-
tzeko. Mundu zabaleko autoreen lanak 
gurera ekartzea ez da gauza estankoa, 
baizik eta euskal literaturaren parte 
zehatza; izugarri hazten du euskara, 
euskara batuak egin zuen bezala, az-
ken finean gauza osatuagoak sortzeko 
bidea da. 
 Orduan, esker txarrekoa publikoaren 
aldetik ez dut uste, gehiago administra-
zioaren partetik, eta hori dirulaguntzak 
daudela eta dirulaguntza horiek gabe 
ezingo genukeela aurrera egin. Ez da 
diru kontua, baizik eta itzulpengintzaz 
dagoen ideia. Bestela, azoketan, jen-
deak, eta bereziki jende heldu askok, 
barre egiten du Agatha Christie euska-
raz dagoela ikusita, gauza zentzugabea 
balitz bezala. Hori ez da irakurtzen due-
naren kulpa, baizik eta medioek, insti-
tuzioek eta abarrek non kokatzen duten 
itzulpengintza.
x.o.: Bai, hori egia da. Baina bueno, 
gerra horretan daramatzagu hogeita 
hamar urte hauek, eta egoerak hobera 
egin duela uste dut. Ez dago konpara-
tzerik hasieran argitaratzen genituen 
liburu horiek zuten oihartzuna eta gero 
izan dutena.
l.M.: Azkenean, literaturaren edo li-
buruaren sektorea gizartearekin bate-
ra doa. Euskal Herrian ibili gara gure 
gerretan sartuta eta hor gehiago na-
barmendu da euskal idazlea. Orain, 
onerako edo txarrerako, ezberdina da; 
aldatzen ari da kontua. Herri normala-
goa izateak, horri karga positiboa edo 
negatiboa jarri gabe, ekartzen du beste 
tokietan ja bazegoen merkatu mota, pu-
bliko mota, irakurle mota, eta abar. Alde 
daukaguna da hor ibili direnak eta orain 
dabiltzanak oso onak direla, sektorea ez 
dagoela muntatu gabe. Itzultzaile asko 
eta onak daude, eta gainera hizkuntze-
tan gero eta espezializatuagoak datoz. 
Alde horretatik beldur gutxi.
x.o.: Garai hartan, hasieran, liburuak 
itzultzeko jende bila aritzen ginen eta 

zeuden fidagarrienak oso okupatuak 
egoten ziren. Orain genuenaren modu-
ko planteamendu bat egiten duzunean 
badakizu ahalegin handirik gabe aurki-
tuko dituzula testu horiek taxuz ekarri-
ko dituztenak. Hori aldatu da, bai.

Igelaren hasierako plana hamar 
urtean ehun liburu argitaratzea zen.
x.o.: Baina doblea kosta zitzaigun! Bu-
ruratzen zitzaidana zen autore bakoi-
tzaren liburu bat atera beharrean hiru 
atera behar zirela. Orduan, 33 autorere-
kin, 99 liburu ateratzen ziren, ehunga-
rrenarekin ez dakit zer egingo genuen.

zer geratzen da plan horretatik gaur 
egun, eta zein da etorkizunerako 
plana?
x.o.: Sail Beltzean 100etik 25 liburutan 
gelditu ginen, baina autore batzuk badau-
de errepikatuta. Orduan, bide hori jarrai-
tu nahi izanez gero 33 arte beste sei edo 
zazpi autore bilatu beharko lirateke eta 
haietatik segi betetzen, hori posible litza-
teke. Literatura Sailean, berriz, hor ez ge-
neukan inolako planik. Bagenekien gutxi 
gorabehera zer liburu mota ekarri nahi 
genituen, Truman Capote, [Louis-Ferdi-
nand] Célineren Gauaren muturrerainoko 
bidaia, eta beste hainbat. Pixkana osatu 
eta berritu dugu, klasiko modernoak eta 
besterik gabe liburu berriak ekarriz: An-
nie Ernaux, Amélie Nothomb, [Alessan-
dro] Baricco, [Natalia] Ginzburg... Bide 
luzexeagoa egin dugu hor, 61-62 titulu 
badira; hortik 100era ailegatzeko erraza-
goa da bidea. Badago lerro moduko bat, 
eta orain garaiak hainbeste aldatu dire-
nez gero, ibilbide hori osatu eta igual bes-
te bide batzuetatik jotzea ere oso zilegi 
litzateke. Gu gure mentalitatearekin eta 
gure ideiarekin ibili ginen hogetia hamar 
urtean zerbait egin nahian eta orain igual 
beste zerbait egin behar da. Hori editore 
berriari dagokio.

l.M.: Ni ez naiz ausartzen ehun titulu-
ko plana egiten, inolaz ere, baina bai 
ikusten dudala Igelaren altxor nagu-
sia bere katalogoa dela. Oso argitaletxe 
txikia da baina duina, oso zehatza, eta 
uste dut hori ez litzatekeela sekula al-
datu behar. Sailak nahiko ongi antola-
tuta ditu eta Sail Beltza bada pixka bat 
Igelaren bandera-ontzia. Hor dauden 
tituluak hartzen badituzu nobela bel-
tzaren historiako titulu hoberenen ze-
rrenda egin dezakezu ia. Hori oso zaila 
da normalduak dauden beste hizkuntza 
batzuetan egitea. Hau da, ez badu inork 
egiten erabateko askatasuna daukazu, 
eta konpetentziarik ez, eta hori gauza 
miragarria da. Aurrera begira, uste dut 
oso interesgarria dela autore bat eka-
rri eta bere liburu bat baino gehiago 
ateratzen jarraitzea. Bina autoreetan 
eta gaietan bide berriak jorratzea da 
asmoa; Sail Beltza bera, adibidez, 25 
liburuk osatzen dute eta idazle guztiak 
gizonak dira. Azken urteetan asko alda-
tu da hori ere, eskandinaviarrak daude, 
esaterako...
x.o.: [Patricia] Highsmith ere ekarri ge-
nuen.
l.M.: Baina Higsmith hain da ona Lite-
ratura Sailean dagoela.
x.o.: Berak ez zuelako nahi nobela bel-
tzen idazletzat hartzea, baizik eta idazle 
mainstream gisa, horregatik atera ge-
nuen Literatura Sailean.
l.M.: Niretzat garrantzitsua zen orain 
arte gauzak nola egin diren ikustea. Az-
ken hilabeteetan atera ditugunak er-
di-lotuta zeuden lehendik, prozesuan 
zeuden itzulpenak zirelako. Hemendik 
aurrera aterako ditugunen artean, adi-
bidez, Ursula K. Le Guinen zientzia-fik-
zio liburu bat dago, eta baita [W.G.] Se-
balden bat ere. Bestetik, ziurrenik sail 
berri bat sortuko dugu, literaturarekin 
zerikusia daukaten testuak eta kazeta-
ritza, historia, filosofia edo beste espa-
rru batzuetatik sortu ziren baina bizitza 
literarioa eduki duten testu laburrena, 
eta hor, adibidez, [Karl] Marxen Louis 
Bonaparteren Brumarioaren hemezor-
tzia argitaratuko dugu. Baina bilduma 
horretan egon daiteke Virginia Woolfen 
saiakera bat, edo Walter Benjaminen 
zerbait. Autore pila daude ekartzeke. 
Baina presarik ez, zeren ikusten dut 
errazena eta politena dela beti liburu
-zerrendak egitea [Xabierrek barre egi-
ten du], zer ekarri, nork ekarriko duen, 
eta abar, eta zailena gero da liburua-
ren eskubideak lortzea, itzultzea, dena 
muntatzea eta, gero, saltzea. 

Hogeita hamar 
urtean ibili gara gure 

ideiarekin lanean 
eta orain igual beste 
zerbait egin behar da

Xabier olarra
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 liburua

itzuLtzeko 
etorri naiz
FeLipe juaristi
Balea zUrIa, 2021

Felipe Juaristiren lirika ezagutzen 
duen edozeinek badaki bere fine-
ziaz, bere erudizioaz. Itzultzeko eto-

rri naiz  honetan (Balea zuria, 2021) 
hausnarketa gogoangarriak daude poe-
men eiteaz: “Baldin eta poesia idatzi 
behar dela erabakitzen bada, ez da nahi-
koa kai bakarti bateko aulki batean eseri 
edo, aukeran, mendi goi eta urruneko 
belartzan etzan eta zeruertzari begira-
tzea, arratsaldean batez ere, zerua go-
rrimintzen hasia denean eta hodeiek 
suzko ardiak diruditenean. Eta poesiari 
buruz ari dela ezin dio poetak poesia 
egiteari utzi”.

Basho, Yourcenar, Heraklito, Aresti, 
Kant, Zweig, Adorno, Kafka, Spinoza, nik 
zer dakit nor gehiago, denak jartzen ditu 
berbetan Juaristik, denei eskatzen die 

idatz diezaioten saiakera bat poesia-
ri buruzkoa, idazkuntzaren gainekoa. 
Liburu honen bidez batek egin dezake 
stop, pentsa dezake zer ari den idazten 
edo irakurtzen. Literaturari buruzko li-
teratura gozoa proposatzen digu, alfa-
beto baten antzera ordenaturiko nahas
-mahasean kausituz zenbait klabe: 
“Surrealistek hitzak paperaren gainean 
idazten dituzte, barnean daramaten 
kaosetik aterata bezala; ez dituzte or-
denatzen, haientzat kaosa ordena baita”.

Felipe Juaristik xehe-xehe azaltzen 
digu zelan bizi duen berak literaturaren 
kate luzearen begi txikia izate hori. Au-
rretik izan zirelako baikara gu ere idazle. 
Poesiaren zaleek kausituko dute zenbait 
koordenatu historiko zein estetiko. Era 
berean, gizakiaren betiko hainbat gal-

dera ere pausatzen dira, literaturaren 
eta filosofiaren mugetan. Izan ere, Itzul-
tzeko etorri naiz horixe da, akabu bako 
bidaia zirkular bat, problemak aurki-
tu ahala erantzunak asmatzen dituena, 
bide ez-konbentzionalak erabiliz: “Yves 
Bonnefoi poetak dio Celanen suizidioak 
bazuela esperantzaren distira. Hitzak 
berak, azkenik, gorpu bilakatzen baitira, 
eta gorpuen modura badoaz heriotza-
ren ibai beltzak eramanak, ezerezera”. 
Egia metaliterario asko lehenengoz iku-
si ditut nik hemen, arkeologia bat dela-
ko liburu hau, teoria kritikoa literatur 
kritikariontzat. Ez uste, ordea, jasoa edo 
garaia denik, ez. Itzultzeko etorri naiz 
gozamen eta arintasun hutsa da, hasi 
eta buka. Literaturaren teoria eztia, hasi 
eta buka. 

Zergatik poesia

  igor estankona

teresa
 sa

n
to

s
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 Musika

konpost
konpost
erraIa

A ze ganberro kuadrilla!” eta “Nola 
arraio batu dira?”, pentsatuko 
zuten askok –nik bai, behintzat– 

proiektu honen berri izan zutenean. 
Denborak gauza asko zapaltzen ditu, ba-
dira birziklatzen direnak eta birziklatu 
ezinak edo ezkutuan gelditzen direnak. 
Garai arraroak bizi ditugu –ditxosozko 
COVID-19aren aurretik ere– eta ezer ez 
da lehen zena: itxurakeria larregi dago, 
etiketa asko, dena da sofistikatua, edu-
kiontziak erretzen direlako larritzen 
gara, ezer ez da muturrekoa, inork ez 
ditu postalak idazten, gazte askok er-
tzain izan nahi dute eta inork ez du pos-
trearen aurretik hanka egiten. Halako 
egoeraren aurrean bada olatua jarrai-
tzeko tentazioa, edo bestela, hondarre-
tako kantinan gelditzekoa. Bada, hara! 

Barraren alboan egin ei zuten topo lau 
biziraule hauek.

Postdemia honetan, azkenean, dis-
koa grabatu du Gasteizko laukoteak 
eta ausardiaz plazaratu –haiek ezagu-
tuta, zelan bestela?–. Zakur zaharrak 
dira, bakoitza bere amarena, baina zerk 
batu ditu? Seguruenik paso egiten du-
tela nostalgiaz, modernitateaz eta ‘egin 
beharrekoaz’.

Joseba Baleztenak ondu, grabatu eta 
ekoiztu du esku artean zutena eta sor-
presa hartu dut. Artifiziorik gabe, sines-
garritasunez, ustez gutxirekin ñabar-
dura ederrak aterata, hausnarketaren 
bidez eta ironiaz harrapatzen dute en-
tzulea: The last human on earth-ek badu 
Fiachras-en lehen diskoa erditu zute-
neko traza. Emak bakia jazzero-ganbe-

rro-arty-herrikoia da aldi berean eta 
groove itsaskorra dauka. Shoot-ek, al-
diz, badu Anariren kadentzia eta Tom 
Waits Gasteizen galdu zeneko garraz-
tasun fina. Sin plomo 72 litro hartu eta 
Almeriatik bueltan News Orleansetik 
pasako gara Txuma etnikoena eta Tom 
blues-eroa auto-stopean hartzeko. Ka-
ran karan karan edozein egunetarako 
instrumentalki dotore-dotore jantzia 
dago. Asteleheneko pilula-k intrigatik 
giro jamaikarrera jotzen du. Zurrunbi-
loan zamalka oso berezia eta aberatsa 
da: urbanoa, gauekoa, misteriotsua, ga-
rage-noisy karga dotorekoa. Espuela 
Lou Reeden zein Stones-en zama dau-
kan rock-and-rolla. Bukatzeko, Gasteiz 
rules funky, boogaloo, eta batez ere, bi-
ribilguneen hiriari merezitako trufa. 

Amazon ez, postaria bai!

  iker barandiaran
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rukuLa
noiz: otsailak 26 
non: donostiako kafe antzokia

Aurreko kontzertu kronika Ru-
kula eta Sofaren kontzertu bat 
eskatuz amaitu genuen. Musi-
ka instrumentalak baduelako 

dantzagarritik eta gozagarritik Euskal 
Herrian, eta dena ez delako esan behar 
ulertzeko. Eskatu eta Donostiako Kafe 
Antzokiak miraria egia egin du.

Aspaldian oholtzara igo gabe zeuden 
rukulatarrak eta nabari zitzaien hasie-
rako urduritasunean. Baina areago na-
bari zen bertaratutakoongan. 19:00etan 
ez zegoen inor sartzeko prest, baina 
19:30ean martxan zen kontzertua lagun 
guztiekin aretoa lepo. Bai, denak –gehie-
nak– lagunak.

Usurbiletik klandestinoki etorritako 
basurde koadrilak ipar-ekialdea okupa-
tu zuen. Formal xamar aulkitik gehiegi 
zutitu gabe. Eta dantza egiteaz geratu 
gabe. Nork bere erara, ohikoa ez den as-
katasunez mugituz besoak, lepoak, oi-

nak, baina baita ukondoak (!), bularrak 
(!!), aldakak (!!!) ere. Rukulatarrek badu-
telako, bai, errezeta magiko bat.

Zaldibiako mendialdean bizi ginenean 
baratza ondoan jo zuten behin Rukula-
koek (pandemiarik ez zegoen garai urru-
nean) eta dantza mordoa egin ostean or-
katila ondo bihurritu nuen uda osorako. 
Kontzertua bukatzean eta gihar puztu 
eta formagabea begiratzerakoan oihu-
katu zuten taldekideek: “Gure metodoak 
funtzionatzen du! Rukulitisa daukazu!”.

Rukulitisak funtzionatzen duela du-
darik ez izan, eszenatoki gainean aritzen 
direnean zein azpira jaisten direnean 
zaleen artera. Baterian house, afro eta 
latin, baxuan funky eta punky eta gita-
rretan Marte, Jupiter eta Saturno. Zer 
atera daiteke gaizki?

Gertatzen da askotan euskal talde bat 
gustuko dugula nazioarteko talde ba-
ten antza hartzen diogulako (nork egin 

ditzala bere loturak). Niri alderantziz 
gertatu zitzaidan Berlineko Kreuzberg 
auzoko Space Hall denda kaleidoskopi-
koan topatu nuen Sons of Kemet taldea-
ren Your Queen is a Reptile diskoarekin. 
Lehen entzunaldian ez zitzaidan errez 
sartu saxo, tuba eta bi bateriaz osatutako 
afrojazza. Baina une batean rukulitisare-
kin oroitu eta berriz imajinatu nuen nire 
burua hanka bakarrean dantzan. Orain 
nire talde gustokoenetakoa da, Rukulak 
irekitzen dituen eremuei esker.

Eta hor doa rukulutarren magia. Ere-
mu berriak irekitzeko gai direla, estilo 
eta une anitzekoak. Dokak ez dio dantza 
egiteari utzi une bakarrean ere. Beraiek 
ere ez (izerdi piszina lekuko). Rukuli-
tisak berdin funtzionatzen baitu zutik, 
eserita, mozkor edo nahi duzunarekin. 
Rukulitisa batez ere delako gero eta han-
diagoa den komunitate batek asmatzen 
eta berrasmatzen duen dantza mota. 

 Xalba raMirez      iñigo Malvido

Rukula entsaladan, 
txertorik hoberena
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Lekaimeak, 
serorak
-----------

Honiarako 
herritar

Letoniako 
hiriburuko 

biztanle
-----------

Zein 
tokitan

Urratu 
aditzaren 

erroa
-----------

Antxumea

Zakurra
-----------
Liburu 

euskarri

1
-----------

2
Bikote-
dantza
-----------

Soldatak

Manamako 
herritar
-----------
Zurezko 

ontzi

  
          Leku 

hartara
-----------
Barruko

Tontor, 
gain

-----------
Arretaz 
begiratu

Tanta-
loaren 
ikurra

-----------
Armadako 
buruzagi

Ur
korrontea

-----------
Portu

Bilboko mu-
gimendma
-----------

Altzariak 
estaltzeko 

ehuna

Jadanik
-----------

Zuberoako 
herrixka

  
          Argi, 

garbiki
-----------

Ura izotz 
bihurtu

  
          

... Castro, 
politikari 
kubatarra

-----------
Ukimen

Nafarroako 
udalerria

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

Dudarik 
gabe

-----------
Gizon hitz 

elkartetan

Lama
-----------

Fluorraren 
ikurra

Hegal
-----------

Herrizain
3

-----------
A hirutan

4
-----------
Palauar

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

Kiloa

1

3

2

4

5x5
zEhArrEtArA EtA goitik bEhErA, 

hitz bErA.

1. esku-erreminta
2. oinez mugitu

3. ez militar ez erlijioso
4. eraikin erlijiosoa

5. more argiak

Sudokua
bEtE itzAzu gELAxkAk 1Etik 9rAko 

zEnbAkiAk idAtziz, zutAbE, LErro EtA 3x3 
koAdro bAkoitzEAn ErrEPikAtu gAbE.

  1 9      

 8   4  7 5 2

 6 4  2     

9  5  7     

   3  1    

    5  8  1

    1  3 4  

7 5 8  3   1  

     7 5   

ebazpenak

5X5:
1. zizEL
2. ibiLi
3. zibiL
4. ELizA
5. LiLAk

271985634
389146752
564723189
915874263
827361495
436259871
692518347
758432916
143697528

MRUO

HONIARAR

JOGURTA

PMANAMARHG

PAGAKTAIBAIA

BOMJAKLARKI

TAPIZERIARAUL

NOAINZIURSU

BARHEGOKEFIR

HIRIZAIN

GAZTAG

PALAUAKO

Hitz gezidunak
Gaia: esnekiak
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Nola gogoratzen duzu Euskaldunon 
Egunkariaren itxiera?
Ikastolan nengoen, 5.mailan. Gogora-
tzen naiz Egunkariako aleak ikastolan 
ikusita neuzkala. Nik banuen handi-
cap bat, nire etxean ez zelako euska-
raz irakurtzen ez hitz egiten. Gogoan 
dut Egunkaria itxi zutenean ikastolan 
esplikatu zigutela, elkartasun kanpai-
narako kamisetak zabaltzen hasi zire-
la, eta marrazkiak egiteko eskatu zi-
gutela, patioan zintzilikatzeko. Eredu 
batzuk ziren, fondo urdinarekin, eta 
“Egunkaria aurrera!” letrekin. 

zazpi urtera hasi zinen Berrian 
lanean. Nabari zen horren 
arrastorik?  
Oso fresko zegoen gaia. Bazen gau-
za bat pisatzen zuena. Erredakzioa 
bera izanda, eta jende bera, etengabe 
ateratzen ziren anekdotak, Egunka-
riaren garaiko hau eta bestea. Hori 
edaten du batek. 

dokumentala egiteko 
proposamena iritsi zitzaizunean, 
sentitu zenuen halako 
atxikimendu pertsonalik? 

Bai. Iruditzen zitzaidan bazela nik 
ondo kontatu nahi nuen historia bat, 
eta lagundu nezakeela, erredakzio 
hori ezagutzen nuen neurrian eta 
nolabait historia horren oinordeko 
garen belaunaldiaren parte naizen 
neurrian. Aldi berean, izugarrizko 
aukera zen, ekoiztetxe bat bazegoen 
benetan inplikatuta, eta baliabideak 
zeuden. Gutxitan egoten dira isto-
rioak ondo kontatzeko baliabideak.

Sentitzen zenuen oraindik konta-
tzeke zegoen historia bat zela? 
Gure artean bazegoen kezka bat: zer 
gauza berri konta daiteke? Sumatzen 
genuen Egunkariaren inguruan oro-
kortuta zegoen narratiba oso onbe-
ra zela. Askotan esaten zen euskal 
kulturaren sinbolo zelako itxi zute-
la, min emateko, baina uste genuen 
konplexutasun gehiago behar zuela 
diskurtso horrek, halako zerbait ez 
delako gertatzen goizetik gauera Ma-
drilen baten bati bururatu zaiolako. 

Eta orduan, zergatik itxi zuten 
Egunkaria? 
Bazegoelako aurretik halako proiek-

kazetaria, ezinbestean
“2010ean hasi nintzen Berrian, orduko 
xalotasun harro horretan curriculuma 
bidaltzea okurritu zitzaidalako. erantzun 
zidaten udako beka motz bat bazela, 
eta azterketa egin nezakeela. Hiru hila-
beteko bekaldia egin nuen eta segituan 
sentitu nintzen etxean. azken egunean 
negarrez joan nintzen etxera, ez nuela-
ko nahi erredakzioa utzi. pare bat hilabe-
tera ordezkapen bat egiteko deitu zida-
ten; hortik eta 2018ra arte izan nintzen 
Berrian. memoria gaietan tesia egiten 
ari naiz, baina beti daukat kazetaritza la-
nen bat esku artean, ziurrenik onartzen 
dudana baino engantxatuago nagoela-
ko ofiziora. kazetaria naiz, nahiz eta ka-
zetaritzan jardun dudanean kostatzen 
zitzaidan hala definitzea, eta orain, erre-
dakzioa utzita, errazago esaten dudan”.

Euskaldunon Egunkariaren itxierari buruzko Paperezko 
hegoak dokumentala zuzendu eta aurkeztu berri 
du samara Veltek (zarautz, 1991) Josu martinezekin 
batera. azkenaldian euskal gatazkaren memoriaren 
transmisioari buruzko doktore tesian murgilduta 
badago ere, ezin izan dio kazetari bokazioari iskin 
egin. Biak batu ditu lanean: kazetaritza eta memoria.

“sumatzen genuen 
Egunkariaren inguruan 
orokortuta zegoen narratiba 
oso onbera zela”

 ander perez argote     joseba zabalza

EusK Aldunon  
EgunK AriAren memorIa

Samara Velte
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tuak susmopean jartzen zituen diskur-
tso zabal bat, eta horrek prestatu zuen 
terrenoa Madrilek, edo Guardia Zibilak, 
pentsatzeko halako operazio bat zigo-
rrik gabe egin zezakeela. Eta itxi zuten, 
sinbolizatzen zuelako Madrilek ulertzen 
ez zuen gauza bat, edo are, amorrua 
ematen ziona: Euskal Herrian bazela ko-
munitate bat proiektu nazionala euska-
ratik abiatuta ulertzen zuena. Testuingu-
ru horretan, Madrilgo jarrerak eragina 
du, baina baita Euskal Herrian bertan 
egondako jarrerek ere. Horretaz ez da 
hainbeste hitz egin, beharbada une ba-
tean, epaiketa garaian, helburua zelako 
elkartasun kanpainarako atxikimenduak 
biltzea, eta errelato bat lehenetsi zelako. 
Baina bada garaia gertatu denari begi-
ratzeko.

zer erantsi nahi zenioten 
kontakizunari? 
Jakin nahi genuen erabaki hori non ma-
mitu zen, zehazki zein bulegotan, zehaz-
ki noren sinadurarekin. Hori zen galdera 
zentrala. Hurbildu gara hipotesi batera, 
baina egia da inork ez digula argi eta gar-
bi erantzun nahi izan, eta hori ere oso 
esanguratsua da.

zer gelditu da erantzuteke? 
Madrilen dago fokua: bistan da makine-
ria oso bat zegoela Barne Ministerioan, 
Guardia Zibilean eta Auzitegi Naziona-
lean, eta hor izen propio batzuk daude, 
gonbidatu ditugunak, baina zerbaiten-
gatik ezezkoa eman digutenak: Juan del 
Olmo [epailea], Ignacio Astarloa [Segur-
tasuneko Estatu idazkaria] eta Guardia 
Zibilaren orduko agintaritza. Gelditu 
zaizkit galdera batzuk, bereziki beraiei 
egingo nizkiekeenak. 

balio izan dizu Egunkariaren itxiera 
beste modu batean ulertzeko?  
Balio izan dit detaileak eta ertzak ikus-
teko. Urte askoan gatazkarekin lotutako 
gauza asko naturalizatu ditugu: “Egun-
karia itxi zuten Madrilek, gerra logika 
batean, hala jokatzen zuelako”. Naturali-
zazio horrek eraman gaitu atzetik zer ze-
goen ez galdetzera, baina gero, banakako 
historiak hartu eta konturatzen zara izu-
garrizko korapilo pila daudela, eta zenba-
teraino sakondu daitekeen halako zerbai-
ten konplexutasunean. 

zergatik da garrantzitsua 18 urte eta 
gero Egunkariaren itxiera kontatzea? 

Uste dut Egunkariari oraindik zor zaio-
la kontakizun zintzo bat; baina doku-
mentala ez da iristen erantzun guztiak 
argitara ateratzera. Urteak pasata, es-
pero genuen erantzun horietako batzuk 
ahoskatzeko moduan egongo zirela. Gra-
batzen hasi baino lehen egindako elka-
rrizketa batzuetan jaso ditugu batzuk, 
baina jaso dugu oharra ere: “Hau ez dut 
kamera aurrean kontatuko”. Horrek era-
kusten du oraindik gure herrian gauza 
pila bat ezin direla ahoskatu. Baina ni 
ariketa hori behin eta berriro egitearen 
aldekoa naiz, beharbada momentu ba-
tean zabalduko delako esangarria dena-
ren eremu hori. 

tesiaren harira hainbat gazte elkarriz-
ketatu dituzu. zer dakite Egunkariaz?
Askok ez dakite Egunkaria zer zen ere, 
edo asko jota itxi zutela entzun dute. 
Hori ere bazen beste motibo bat: 18 urte 
pasa dira, eta badago belaunaldi oso bat 
adinez nagusi dena, eta beharbada ez 
daukana honen berri. Ez datoz ikasita, 
ariketa hori belaunaldi bakoitzak egin 
behar baitu. Ezin dugu jakintzat eman 
guk dakiguna hurrengo belaunaldiak ja-
kingo duela. 

“18 urte pasa dira, eta 
badago belaunaldi 

oso bat adinez nagusi 
dena, eta beharbada ez 

daukana honen berri”.
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sarean arrantzatua

“Gontzal Viaga flipaua! Langileen etsai, 
stop errepresioa”, zioen pankarta jarri du 
Ernaik asteburuan Bilbon, ETBko egoi-
tzaren aurrealdean. Segurtasun Sailak 
adierazi duenez, badaezpadako neurri 
bezala, lehergailuen kontrako agenteak 
eta hiru tanke mobilizatu ditu Ertzain-
tzak. “Gontzal burkideak euskañolezko 
‘Baserria’ saioan garaipena lortu zuene-
tik, 395 eraso jasan dituzte gure agen-

teek EAEn eta Kantabrian”, ESANPOL 
sindikatu abertzaleak salatu duenez. 
“Noski beharrezkoa zela horrelako dis-
positiboa. Gizartearen onerako mugitu 
behar izan dugu, mezua ahalik eta azkar-
rren neutralizatzeko, Twitterren Kolitza 
eta Ekai Txapartegi mezuaren egokitasu-
naz berriro ezbaian hasi aurretik. Foam 
balentzat bai, baina horretarako ez dago 
prest gure herria”. 

Kosovoko futbol federazioaren community 
managerra fitxatu du Gure Eskuk

Gontzalen aurkako pankarta 
batek Ertzaintzaren tankeak 
mobilizatuarazi ditu

Espainian –eta hurbilago ere bai– jendeak 
jaramonik ere egiten ez dietela ikusita, 
Espainiari “Al-Andalus zenaren lurraldea” 
deitu dion kosovarra (hango futbol fede-
razioko artista) fitxatu du Gure Esku eki-
menak. “Hiztegia eraberritu beharra ge-
neukala ikusi dugu, gure aldarrikapenak 
aintzat hartzea nahi badugu. Horregatik 
kontratatu dugu Amir Rashika laguna, ea 
sare sozialen bidez antolatu dugun iraul-
tza lasaia pizten laguntzen digun”, azal-
du digu Amalur Alvarez GEkideak. “Dena 

den abisatu diogu e, euskaldunon estiloa 
ez dela hainbeste konfrontazioarena, el-
kar ulertzearena baizik. Guk The Basque 
Oihu Isila deitu dugunaren bidetik, alegia. 
Ulertu du ez dugula nahi inor haserretze-
rik, eta hor gabiltza, polarizaziorik gabe-
ko mezu tope wuapuak eta koreografia 
batzuk prestatzen". Aurreneko lana jarri 
diote jada fitxaje kosovarrari: "Lipdubetik 
TikTokera, euskal gazteria nola engaiatu 
erabakitzeko eskubidera XXI. mendean" 
txostena idazten hastea.  

metapintaketa
matxifeminista

debekatuta mokordo 
baten gainean esertzea

@maite_ber
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2. argitaraldia

Loreak etxeko poza dira. 
Zaintzen asmatzeko 
beharrezkoena, lore bakoitza 
ezagutzea da. Liburu honek 
hobeto zaintzeko gakoak 
emango dizkigu: zein 
landare aukeratu txoko 
bakoitzerako, gaixotasunei 
nola aurre egin, ureztaketa, 
ongarri naturalak nola 
egin eta nola birlandatu.

Jakoba Errekondo

BiZitZa ren  ederra 
lo ratu  dadila


