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10 І NET HURBIL
Pello Zubiriak aste honetako 
artikuluan ekarri du lanpostu oso 
ongi pagatuetatik desertatzen duten 
ingeniarien gaia. Berrikuntzaren 
munduko lan distiratsuak egiten 
dituzte, jabetzen diren arte horien 
denen sakoneko helburua langileak 
kaleratzea eta zerbitzu publikoetan 
murrizketak ahalbidetzea dela.



Espainiako Hezkuntza ministro Isabel Celaáren ustez, eskoletan pandemiari aurre egiteko 
haien plana eredugarria da munduaren aurrean. Lorpenen artean dute “umeak maskararekin 
superheroi” sentiaraztea. Autobonbo merkeez aparte, ia parekorik ez duena da Espainiako 
Gobernuak haurrei pasarazi izana konfinamendurik gogorrena, superkutsakor estigma ezarrita 
eta erabakimenik gabe. Ondoren, eskolako baliabideak handitu gabe, lau pareta artera 
bidaltzeko, maskaratuta eta besteengandik bereizita. Ikas dezaten. Helduzentrismoa zer den. 
Irudian: Haurrak ere bai sareak Donostian larunbatean egindako mosaikoa, haurren gaineko 
agindu, debeku eta neurriak malgu ditzaten eskatzeko. Europako zenbait herritan egin bezala.

  IDOIA ZABALETA / FOKU       AXIER LOPEZ

Superheroiak, zineman
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Ezbeharra gertatu zaie bai Euskadi Next asmoari –Eusko Jaurlaritzak Europako 
diru-funts berriak eskuratzeko abiarazitako proiektu multzoari– eta bai EAEren 
etorkizuneko ekonomian garrantzi handia eduki behar omen duen Hidrogenoaren 

Klusterrari: orain jakin da Iberdrola eta Ingeteam konpainiek Bizkaian ez baina 
Espainiako Guadalajaran eraikiko dutela Iberlyzer fabrika berria, elektrolizagailuak 
ekoizteko 50 milioiko inbertsioa ekarri eta 350 lanpostu berri sortuko dituena.

Zalaparta mediatikoa Azpeitiako Corrugadosen laketzen zen bitartean, Euskal Au-
tonomia Elkartearen biziberritze ekonomikoarentzako itxaropenik beroenak piztu 
dituen hidrogenoaren ekonomiak kolpe gogorra nozitu du: Iberlyzer proiektua bere 
sustatzaile Ibredrola energia multinazionalak eta Ingeteam ingeniaritzak ez dute 
Bizkaian eraikiko, Espainiako Guadalajaran baizik. Covid-19ak eragindako krisiari 
aurre egiteko Europar Batasunak antolatu dituen diru-laguntza oparoetara Eusko 
Jaurlaritzak Euskadi Next paketean aurkezten zituen proiektuetako bat zen.

Duela bi hilabete, bere proiektu izarretakotzat aipatzen zuen energiaren alorrean 
EAEn agintzen duten konpainia handiek, Hidrogenoaren Klusterrean biltzen direnek. 
Petronor, Iberdrola, Sener, Nortegas, EVE, Aclima, Siemens, EHU, Mondragon Uni-
bertsitatea... Hidrogenoaren alorrean EAEn ari ziren inizitiabek aurrerapenak eginak 
zituzten, tartean Iberdrolaren Iberlyzer iniziatiba eta hidrogeno estrategian. Azken 
hau haizeak ez, Gaztela Mancha komunitateak eraman du 60 egun beranduago.

Duela hilabete, Arantxa Tapia sailburuak aitortu zuen euskal erakundeak euren 
esku zegoen guztia egiten ari zirela lantegia EAEn eraiki zedin. Lurzoru egokia eta 
elkartean parte hartzeko tresnak bilatzen ari ziren, tartean “Bizkaiko Aldundiaren 
tresna fiskalak”. Izan ere, Ignacio Sánchez Galán Iberdrolaren presidenteak Ezke-
rraldean kokatzeko prestutasuna agertu zuen, baina “beste lurralde batzuk baztertu 
gabe”. Antza, Jaurlaritzak eta Bizkaiak jarritako erraztasun guztiak gutxitxo izan dira 
Iberdrolarentzako.

Orain jakin dugunez, Iberdrolak Iberlyzerrekin egin nahi duena Guadalajaran egingo 
du: elektrolizagailuak. Elektrolizagailuak dira hidrogeno berdea prezioz lehiakorra 
izatearen gakoa eta Europar Batasunak interes berezia du horien garapenean. Fabrika 
egiteko Bizkaian 50 milioi euro inbertitzea zegoen aurreikusita eta 350 lanpostu berri 
sortzea. Iberdrolak, kokagune alternatiboaz gain sozio alternatiboa ere bilatu du eta 
Guadalajaran eraikiko den fabrikaren bazkide nagusia AEBetako Cummins izanen da.

  ARGIA

Iberdrolak EAEtik eraman 
du Iberlyzer proiektua

Astrazenecaren lehen dosia eta 
gero Pfizer jartzeko erraztasunekin 

alderatuta, bigarren dosi gisa 
Astrazeneca jarri nahi dutenek arazoak 

eta mezu kontraesankorrak baino ez 
dituzte aurkitu agintarien partetik.

ZENBAKI HUTSAK GARELA 
ETA GUREKIN IKERTZEN ARI 
DIRELA, SENTSAZIO HORI 
DUT. ZER DA EGIA? ZER DAGO 
HONEN GUZTIAREN ATZEAN? 
NIK ERABAKI BAT HARTU 
BEHAR DUT ETA ZALANTZAZ 
BETETA NAGO. ZEIN DA 
ERABAKIRIK HOBERENA? 
EZ DUGU INFORMAZIO 
FIDAGARRIRIK

Beste irakasle bat 
Naiz irratia

EUSKO JAURLARITZAREN 
KUDEAKETA KAOTIKOA IZATEN 
ARI DA. 60 URTETIK BEHERAKO 
LANGILEEN BIGARREN 
DOSIAREN KUDEAKETAREN 
ATZEAN EZ DAUKAGU ARGI 
IRIZPIDE ZIENTIFIKOAK EDO 
HORNIDURA-ARAZOAK 
DAUDEN

ELA

EZ DA NORMALA, BADIRUDI 
ZERBAIT SUSMAGARRIA 
EGITEN ARI GARELA. 
ZERGATIK SINATU BEHAR 
DUGU ASTRAZENECA HARTU 
NAHI DUGUNOK ZEOZER 
ARRISKUTSUA EGITEN ARIKO 
BAGINA BEZALA?  ZERGATIK 
TRATATZEN GAITUZTE 
HERRITARROK UMEAK 
BEZALA? HORNIKETA ARAZO 
BAT BADAGO, ESAN DEZATELA

Irakasle bat 
Naiz irratia
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EZ HANKA EZ BURU

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.com

ARITZ GALARRAGA

Gero arte

Nire hilerririk maiteena ez da jada existitzen”, diosku Ma-
riana Enríquezek Alguien camina sobre tu tumba liburuan; 
are ez duela inoiz ikusi. Eta halere hari buruz ari da, mun-

duan zeharreko hainbat hilerritara egindako bisitak jasotzen di-
tuen lanean –museo batetik hilerri desagertuan egondako hezur 
bat lapurtzeko prozesua azaltzen baitugu; izena ere jarri zion, 
François–. Munduko hilerririk ederrena, nonbait, Punta Arenas, 
Txilen dago. Munduko hilobi-eskulturarik ederrena Bartzelo-
nako Poblenou auzoko hilerrian. Beldurra, baina, bakar batean 
sentitu izan du, mordo bat bisitatu ondoren, 2019an, hain zuzen 
Donostian. Marko inkonparablean hiru hilerri bisitatu zituela 
esplikatzen digu, Ingelesena, Igeldo, eta Polloekoa; eta bi gauza 
aipatzen ditu euskaldunez: batetik, oso erakargarriak garela. 
Ondo. Bestetik, ez dutela desgrazia eta injustiziekin beldurrezko 
ipuinik egiten, edo egiteko gaitasunik, beste latitude batzuetan 
gertatzen den bezala. Eta jasotzen du Igeldoko hilerritik, Sarako 
elizan, antza Axularren manamenduz, kokatzen nuen esaldia: 
Oren guziek dute gizona –eta emakumea, noski– kolpatzen, az-
kenekoak du hobirat egortzen.

“Laister esango dute zuretzat / orain esaten dutena neretzat 
/ il zan”. Hori da aitaren aldetiko aitonaren jaioterrira joan eta 
hilerrian ikusi nuen lehen gauza –bigarrena izan zen hilobien 
erdiak nire abizena daramala; beste erdia dira Sarasola–. Baina 
esan zuen Iñaki Segurolak: bada garaia gure hilerrietako mozke-
ria honekin bukatzeko, bada garaia hildakoen ahotik itsuskeria 
horiek kentzeko, bada garaia hildakoen bihotzetan, hildakoen 
ahotsetan maitasun eta esker on pixka bat jartzeko. Segurolak 
proposatzen zituen “ondo bizi”, “barre asko egin”, “lepo jo”, “ez 
izan presarik”, “bake gehitxo gauza onerako”, “ez du merezi, 
hemen asko aspertzen gara” eta gisakoak idaztea atarietan. Hil-
dakoek gure hilerrietan ohikoa duten moduan agurtuko nahiz 
momentuz neroni: gero arte. 

“DONOSTIAKO METROAREN OBRETAN 
NAHI DUTENA EGITEN DUTE”
IMANOL, DONOSTIAKO METROAREN LANETAKO KAMIOILARIA
Kostuak murrizte aldera, bere nagusiak kamioiaren gainkarga bikoiztera behartzen zuela 
salatu zuen 2019an, eta langilearen eta errepideko gainerako gidarien segurtasuna 
arriskuan jarri zuela. Geroztik presioak eta mehatxuak jasan dituela kontatu du. “Gero eta 
diru gutxiago dago metroaren proiektua aurrera ateratzeko. Eta nor da kate horretako 
azken gizajoa? Gu, langileak. Obra hori guztion diruarekin egiten ari dira, eta gutxieneko 
arau batzuk bete behar lituzke. Baina hemen nahi dutena egiten dute”. BERRIA (2021/05/26)
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JUAN MARI ARREGI
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  ZIGOR OLEAGA OLABARRIA

Kazetaritza ez da 
kazetariena

Kapitalismoaren ezaugarri nagusienetako bat da jakintzen pribatizazioa eta 
merkantilizazioa: modu kolektiboan eta elkarrekintzan garatutako ezagu-
tzak elkarrengandik isolatutako jakintza eremuetan kaiolatzen ditu, lehenik; 

eremu bakoitzarentzako aditu-jainkoak sortu, ondoren; aktore-ikusle pasibo 
harremana ezartzen du “aditu” eta “ezjakin”-en artean; eta jakintzak merkantzia 
bilakatzen ditu. Ez subjektibitate kapitalistaren izenean, noski, objektibitate 
zientifikoarenean baizik –objektiboak objektuak direla idatzi zuen inoiz Eduardo 
Galeanok, ordea–. Gure buruen heziketa Hezkuntzaren eta Hezitzaileen esku, 
emozioak Terapiaren eta Terapeuten esku, ekonomia Zientzia Ekonomikoaren 
eta Ekonomialarien esku, politika Politika Zientziaren eta Politikarien esku... In-
formazioa Kazetaritzaren eta Kazetarien esku. 

Eskerrak ezjakin konformagaitz tematiei, arloan aditu edo profesional izan gabe 
ere hezkuntzan, ekonomian, politikan, kulturan edo dena delakoan baimenik gabe 
eskua altxatu eta parte hartzen dutenei. Eskerrak, informazioaz eta kazetaritzaz 
ari garela, Nafarroako Kontuz! edo Arabako Adi! moduko elkarteei, hamaika 
herritarren eta mugimenduen blogei, webguneei eta sare sozialei. Beren txosten, 
ohar, salaketa, kritika, iruzkin, irudi, lekukotasun, hausnarketei. Urrunago joan 
gabe, KutxikotxokotxikitXutik blogeko lagunek abiatutako ikerketa zorrotzik 
gabe astekari honetako Esku batekin etxeak erosi, bestearekin araudia moldatu 
erreportajeko mamiak ez luke argia ikusiko.

Noski denok ez dakigula denaz eta neurri berean –beharrik ere ez–, baina 
horrek ez du zerikusirik jakintzen arloko obedientzia eta delegatze logika 
hierarkikoarekin. Informazioa eta kazetaritza garrantzitsuegiak dira hedabideen 
eta kazetarien eskuetan uzteko. Zaborra eta distira, bietatik asko dago kazetaritza 
profesionalean zein ez-profesionalean: kalitatean, etikan, zintzotasunean, 
zorroztasunean dago gakoa. Eskerrak kalitatezko informazioaren militante ez 
profesionalei. Beraiek gabe pobreagoa litzateke informazioa, eta kazetaritza 
independentea egin nahi duten proiektu profesionalek eskuak lotuagoak lituzkete. 
Beraiek gabe zailagoa litzateke behetik, ezkerretik, txikitik eragitea. 

Maiatzaren 16an Irungo Azken 
Portu kiroldegian elkarretara-
tzea egin zuten, duela hilabete 

inguru Bidasoatik gertu migratzaile eri-
trear baten gorpua aurkitu zutela gogo-
rarazteko. Asteburu bat geroago, ma-
nifestazioa egin dute Irun eta Hendaia 
artean, giza eskubideen alde, mugako 
bi aldeetako erakundeek deituta. Bida-
soan beste migratzaile bat hil dela salatu 
dute, baita jendarmeek kanporatu zuten 
beste adingabe bat erreskatatu behar 
izan dela ere.

Bidasoan gertatzen ari diren herio-
tzak kontrolerako migrazio-politiken 
ondorioz gertatzen ari dira, baita politi-
ka arrazisten ondorioz ere, gerratik edo 
gosetik ihes egin eta haientzat eta haien 
familientzat bizimodu hobea bilatzen 
duten migratzaileak hiltzera bultzatzen 
dituztenak. Ez da ahaztu behar, “terro-
rismoaren aurkako alerta” eta “Covid-
19aren pandemiagatiko alerta” aitzakia 
hartuta, Frantziako Estatuak de facto 
kontrol arrazistak egiten dizkiela mugan 
zuriak ez diren pertsonei, batez ere bel-
tzei eta itxura arabiarra dutenei.

Mediterraneoa migratzaileen hilerri-
rik handiena bihurtu bada, saia gaitezen, 
beste eskala batean bada ere, gure ar-
tean, Bidasoan, beste hilerri bat saihes-
ten. Hego Euskal Herriko administra-
zioek, horren inguruan eskumenik ez 
dutela argudiatuz, ezin dute beste alde 
batera begiratu. Igarobidean dauden 
migratzaileei harrera egiteko neurriak 
har ditzakete eta hartu behar dituzte, 
migratzaileen zaurgarritasuna arintze-
ko. Eta, gainera, herritarren erakunde 
solidarioek eskatzen duten bezala, beha-
rrezkoa da ahal den guztia egitea, behar 
den tokian, Europako migrazio-politikak 
alda daitezen eskatzeko. Horrela baka-
rrik saihestuko ditugu heriotza gehiago 
Bidasoan. 

Bidasoan 
heriotza gehiago 
saihestu
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MURGILTZE EREDUAREN ALDE
BAIONA. Frantziako Konstituzio Kontseiluak murgiltze eredua legez kanpo utzi 
eta gero irakaskuntzako eragileek, gizarte eragileek eta agintari politikoek eus-
karazko irakaskuntzaren aldeko aldarria egin zuten Baionako kaleetan. 10.000 
lagunetik gora bildu dira, antolatzaileen arabera.  Lehen lerroan izan dira 2021-
2022 ikasturtean murgiltze eredua esperimentatzeko prest ziren lau ikastetxee-
tako ordezkariak: Larraine, Idauze-Mendi, Aiherra eta Orzaize eta Arrosakoak.
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OSASUNA NEGOZIO

pertsona gutxienez bihurtu dira milioidun pandemia 
hasi zenetik, COVID-19aren aurkako txertoei esker. 

Txertoa Herriarentzat Aliantzak egindako azterketaren 
arabera, zerrendaren buruan Moderna eta BioNTech-eko 
zuzendari exekutiboak daude, baita beste inbertitzaile batzuk 
eta farmazeutikoetako goi-kargudunak ere.

 IXONE ARANA

Iruñeko Castillo de Javier hotelaren ja-
bea, Juan Carlos Ciprés, zigortu egin dute 
bulgariar jatorriko emakume bat sei ur-
tez asteko zazpi egunetan etenik gabe 
lanean izateagatik. Langileak aireztape-
nik gabeko garbiketa gela batean egiten 
zuen lo.

Sei urtez atseden 
egunik gabe 
lanean, Iruñeko 
hotel batean

ESKLABO MODUAN
2008tik 2015era, egunero lanaldi bi-
koitzean egiten zuen lan, 8:00etatik 
15:00etara logelen garbiketan, astelehe-
netik igandera, atseden-egunik gabe. 
Horretaz gain, hoteleko gaueko txandaz 
arduratzen zen, 23:00etatik aurrera, ho-
telaren harrera ixten zenean, larunba-
tetan izan ezik, egun horretan harrera 
irekita egoten baitzen gau osoan. Atse-
den bakarra larunbateko gaua zuen. 
2015eko apirilera arte, langilea hotelean 
bizi zen, eraikineko bosgarren solairuko 
atikoan zegoen gela estu eta itxi batean. 

ZIGORRA
Ciprési bederatzi hilabeteko kartzela-zi-
gorra ezarri dio Nafarroako Probintzia 
Auzitegiko Bigarren Sekzioak, langileen 
esplotazioagatik. 3.000 euroko kalte-or-
daina eman beharko dio biktimari. Ho-
telaren jabea Nieves Ciprésen anaia da. 
Nieves Ciprés Derecha Navarra y Españo-
laren sortzailea da, eta UPNren zinegotzi 
izan zen Iruñean, PPra igaro aurretik.

KLIMA ALDAKETA. Herbehereetako Lu-
rraren Adiskideak talde ekologistak Shell 
petrolio-enpresa multinazionalaren aur-
kako epaiketa historikoa irabazi du. Auzi-
tegiak klima aldaketaren errudun jo du, 
eta 2030erako isurketak %45 murriztera 
behartu du.

KIROLA. “Ados Pilota” emakumezko es-
kuzko pilotari profesionalen lehen kluba 
aurkeztu dute Leitzan. Lan baldintzak 
hobetzea eta txapelketa gehiago joka-
tzea dituzte helburu. Lehen txapelketa 
antolatu dute: ekainaren 4an abiatuko 
da, Leitzan.

KUTXA BIRA. “Pandemiaren ondorioz 
euskara, euskal kultura eta gure herri 
nortasunaren adierazle diren hainbat 
ekimen ezeztatzearen galera emozio-
nalari erreparatu” asmoz, herriz herri ibili 
da “Bizi gira kutxa bira” ekimena. Segura 
herrian egin du azken geldialdia.
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  PELLO ZUBIRIA KAMINO

Hainbat ingeniarik dimisioa ematen 
dute beren lana zentzugabea dela-
koan. Prentsak fenomeno hau tra-

tatzen du lanbide aldaketa indibidualen 
kontua bailitzan. Alabaina, ingeniariok 
bilatzen dutena ofizio berri bat baino 
gehiago borroka kolektibo bat baldin 
bada?”. Desertoreotako batzuen kasuak 
aztertua da Paul Platzer, ingeniaria bera 
ere Bretainiako Nanteseko Ingeniaritza 
Institutuan, Lundi Matin eta Mediapart 
hedabideetan, berrikitan Frantziako Es-
tatuan zenbait arrabots egin duen Ro-
main Boucher ingeniari eta matematika-
riaren dimisiotik abiatuta.

Romain Boucher data scientist bat da, 
datu eta estatistiketan berezitua. Maste-
rra bukatuta Sia Partners aholkularitzak 
–1.650 langile, gehi kolaboratzaileak– 
fitxatu zuen. Hiru urtez aritu ostean 
energia konpainien eta administrazio 
publikoaren proiektuak burutzen, lan-
postuari uko egin dio hobeto salatzeko 
digitalizazioak, big data-k eta Adimen 
Artifizialak hondamendi ekologikoan 
eta sozialean daukaten erantzukizuna. 
Tekno-liberalismoaren kalteez idatzi di-
tuenez gain, Vous N’êtes Pas Seuls (Ez 
zaudete bakarrik) elkartea antolatu du 
berak bezala goi-kargu teknikoei uko 
egin nahian dabiltzanei laguntzeko bes-
te batzuekin batera. Berrikitan Korsika-
ko etxalde batean aritu da nekazaritza 
ikasten.

Ikasle txit ona izana, ardura handiak 
eman zizkioten Sia Partnersen Boucher 

gazteari, eta soldata ere bai: “Oso ondo 
ordaintzen zidaten, 44.000 euro lehen 
urtean, hirugarrenean 60.000 irabaz-
ten nituen. Finantzen arloan, hiru edo 
lau urteren buruan analista kuantitatibo 
bat iritsi daiteke urtean 200.000 euro 
irabaztera”. Eta eliteko teknikari batek 
irrikaz bilatzen duena, puntako sistema 
eta teknologiekin egiten zuen lan, zien-
tzialari bati bihotza bezala neuronak 
berotzen dizkioten arazo konplexuak 
bideratzen.

Enkargu horietako batean bidali zu-
ten Frantziako Konkurrentzia, Kontsu-
mo eta Iruzurren Zigor Zuzendaritza-
ren (DGCCRF) egiturarentzako sortzera 
eredu informatiko berri bat webetako 
iragarki faltsuak detektatzeko. Laster 
ohartu zen benetako helburua ez zela in-
terneteko konpainia handiek egindako 
okerrak detektatu eta zigortzea, baizik 
eta administrazioko buruek esan ahal 
izatea iruzurrak detektatzen ari zirela. 
“Halako batean jabetzen zara zuk egi-
ten dituzun enkarguen helburua dela 
jendea zelatatzea eta egiturak langile 
gutxiagorekin funtzionatzeko modua 
antolatzea”.

Frantziako Biodibertsitatearen Agen-
tziarentzako proiektu batera ere bidali 
zuten. Agentziak 2.000 agente dauzka 
errekak, ibaiak, aintzirak eta gainerako 
urak kontrolatzeko. Horiek biltzen di-
tuzten datuen erabilera estatistikoekin 
lortutako uraren kontrolak hobeto arra-
zionalizatzeko proiektua esleitu zuen 

eta Sia Partnersek irabazirik Boucher 
sartu zen buru-belarri. Laster ohartu 
zen, ordea, eredu estatistiko berriaren 
helburua ez zela kutsadurak saihestea, 
helburu bakarra zen langileak murriz-
tea. Ez kutsadura gehiago bilatzea bai-
zik eta kutsadurak berdin jarraitu arren 
behaketa gutxiago egitea.

“Orokorrean –esan die Boucherrek 
kazetariei– administrazioak finantza-
tutako proiektuetatik asko dira balia-
bideak arrazionalizatzeko eta irekitzen 
diete bidea ondoren datozen aurrekon-
tuen murrizketei. Beraz, teknikoki oso 
liluragarria zen lana, zoragarria zen zer-
taraino iritsi gintezkeen, baina emaitza 
ikusitakoan jabetzen zara guztia dela 
zerbitzu publikoen baliabideak murriz-
teko”.

DESHAZKUNDEAN LAGUNDU
Maila handiko teknikariz gain gaur 
eguneko arazo larrien eta mugimen-
du berrien behatzaile fina ere bazenez, 
Boucherrek gertutik jarraituak zituen 
Jaka Horien mugimendua, ZADak eta 
beste. Horien aldarrikapenei sistemaren 
barrutik laguntzeko itxaropena zuen. 
2019-2020 urteetan enkargatu zioten 
herri elkargoentzako sortzea eredu bat 
sateliteko irudietatik abiatuta lurraren 
okupazio ilegalak hobeto hautemateko.  
Eta hor oso garbi ikusi zuen teknologia 
horrek lagunduko zuela makro-proiek-
tuen kontra herritar kontzientziatuenek 
antolatutako ZAD okupazioak agintariek 

Ez dira gutxi konpainia handietako goi mailako ingeniari eta teknikari 
gazteak beren lanpostuari uko egiten diotenak. Horiez entzun ohi da 
erabakia hartu dutela erreta zeudelako, lanbideaz nazkatuta edo garapen 
pertsonal bila. Baina badira desertatu eta bizimoduz aldatzeko erabakia 
hautu politikotzat aldarrikatu dutenak, gizartea hondamendira daraman 
sistemaren eliteko laguntzaile izateari uko eginez. 

INGENIARI DESERTORE GAZTEAK, 
PUNTAKO LANPOSTUARI UKO EGINDA 
SISTEMAREN KONTRA BORROKAN
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are eta arinago eta hurbilagotik kon-
trolatzeko. Dimisioa eman zionean, Sia 
Partnerseko bere buruak lan-baldintzak 
hobetzea eskaini zion, pentsatuz soldata 
hobetzeko trikimailua zela.

Paul Platzerrek aztertu ditu beren 
ofizioak hartu duen norabideaz etsita 
goi karguetatik desertatu duten hain-
bat gazteren kasuak. Horietako asko ez-
kondu litezke hedabideek zabaldu duten 
teoria ofizialarekin, ongizate pertsona-
laren bila edo aukera profesional hobe 
bat eskuratzeko errekonbertitu direla. 
Batzuengan, halere, zentzu kolektibo sa-
kona aurkitu du, gizartea sakonetik eral-
datzeko irrika, jasanezinak zaizkielako 
injustiziak, zanpaketak eta bizitzaren 
suntsiketa.

“Dimititu duten ingeniari guztiak ez 
diren arren derrigor antikapitalistak, 

elkarrizketatu ditudan guztiek nabar-
mendu dute haiek ekologiaren eta gizar-
tearen aldetik dauzkaten helburuak ezi 
direla ezkondu merkatuarekin. Enpre-
sek etekina handitzeko balio ez dioten 
proiektuak oro abandonatzen dituzte, 
berdin dio gizadiarentzako edo biosfera-
rentzako interesgarriak izan ala ez”. En-
presak hazkunde mugagabearentzako 
ari dira lanean eta haiek, eliteko tekni-
kariak izaki, inor baino hobeto jabetzen 
dira planetak mugak dituela. 

Desertatzea, ordea, hautu gogorra 
da eta bidea elkarri lagunduz egite-
ko antolatu dituzte zenbait kolektibo. 
Ingénieur·es Engagé·es (Ingeniari Kon-
prometituak) elkartean aztertzen dute 
ingeniariek gizartean duten zeregina eta 
tekniken dimentsio politikoa, ekologia 
politikoa disziplina ezberdinen ikus-

pegitatik landuz. Vous N’ètes Pas Seuls 
(Ez zaudete bakarrik) elkarteak lagun-
tzen die beren balioen eta egiten duten 
lanaren arteko etena nozitzen duten 
enplegatuei, beren sektoreek eragiten 
dituzten kalteei buruzko informazioak 
metatuz, alde egin dutenen lekukotasu-
nak bilduz, eta abar.

Romain Boucher: “Ingeniariak, ma-
kineria tekno-industrialaren bihotzean 
eta gidaritzan ari direnez, ondo kokatuta 
daude hura blokeatzeko baina horre-
tarako autokritika egin eta aurrerape-
naren apologia itsutik aldendu beharra 
daukate. Eta, aldi berean, deshazkun-
dearen ikuspegitik, ingeniariek esku 
hartu behar dute kaltegarriak diren 
zenbait industria-jarduera eraisten eta 
sustatzen teknologia alternatiboak, go-
zoagoak, demokratikoagoak”. 

ROMAIN BOUCHER   
matematikari eta ingeniari 
desertorea, Vous N’êtes Pas 
Seuls elkarteak egindako 
elkarrizketa batean, dena 
teknologiaz konpon 
litekeen ustea kritikatzen.
(Argazkia: VNPS)
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Patxika Erramuzpe
BIZIAN SINETSI ETA AITZINA EGIN

NIK ENE BAITAN EGIN DUT 
EMAZTEAREN BORROKA

Garai bateko kantarien artean 
da zure izena. Manex Pagola eta 
Zazpiribai ikusgarria baitezpada 
aipatu beharrak dira zure bidean...
Ez da gezurra erraten badut Manex 
[Pagola] eta beste lagun kantari batzuk 
ezagutu nituelarik, eta Zazpiribai mun-
tatu zelarik, hasi nintzela ni bide horre-
tan. Manexek nahi izan zuen absolutu-
ki parte har nezan kantaldietan. Anitz 
gauza heldu zen orduan. Adibidez, afixa 
egin zenean, Patxika izenaren aldeko 
izan zen ene hautua. Etsenplu ttipi bat 
duzu, nahi bada, baina hor aldatu da 
ene izena, eta heldu dira gauza gehia-
go ondotik. Baina Manexen lana izan 
zen. Mendian taldean ibiltzen ginenean, 
beti ari ginen kantatzen, eta Manexek 
erraten zidan boz polita banuela. Hark 

hori erraten, eta nik ez nuen sinesten... 
Orduan ez nekien, baina urteak joan 
eta konturatu naiz, Manexek absolu-
tuki nahi zuela emazte bat izan zedin 
taldean.

Zutaz beste emazterik bazen orduan 
kantari?
Bai, Lurdes Iriondo, baina bertzaldean 
zen hura. Bertzenaz, Maite Idirin eta Es-
titxu, ordukotz ari ziren. Bertze emaz-
terik ez zen hemen, kantuan jende ai-
tzinean ari. Geroztik anitz heldu dira, 
eta heldu dira beren bozak eta tresnak 
ongi landuak. Ni ez nintzen kantari sen-
titzen. Negar ere egin izan dut, zenbait 
kanta behin eta berriz errepikatu behar 
eta. Baina orain kontent naiz haiek gu-
ziak eginik!

Ez zinela kantari erran diguzu, baina 
diskoa ere egin zenuen 1977an, zeure 
izenean: Menditarra naiz eta...
Zazpiribain eta Ortzikenen kantatu ni-
tuen kantak dira diskoan; taldeak lagun-
durik, beraz. Zazpiribaik ez zuen disko-
rik atera, garai hartan ez zen filmatzen 
ere. Aldiz, Ortzikenek disko bat atera 
zuen, taldea 1976an bukatu baino lehen. 
Hala ere, ni ez nintzen Ortzikenen bu-
kaera ikustera heldu, zeren eta haur-
dun bainintzen: gure hirugarren haurra, 
Maialen, sortu zen Ortziken bukatu hila-
bete berean, 1976ko urrian.

Ez Dok Amairuko zenbait kiderekin 
batera zinen arestian aipatu ikusgarri 
horietan…
Bai, eta ezagutu ditut Xabier Lete, Lurdes 

Manex Pagola, Pantxoa Carrere, Peio Ospital, Benito Lertxundi, 
Xabier Lete, Lurdes Iriondo, Maite Idirin garaiko kantari 

berriekin batera igo zen agertokietara Patxika Erramuzpe. 
Ipar Euskal Herrian 70eko hamarraldian kantari aritu zen aipu 
eta sona handiko gizonen artean. Emazteetan, Iriondo ari zen 

mugaren alde batean, Erramuzpe bestean.
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Iriondo, Benito Lertxundi, Mikel La-
boa, Joxean Artze, Jose Angel Irigarai… 
Biziki ongi hartzen genuen elkar de-
nok, hangoek eta hemengoek. Zazpiri-
bai egin genuelarik, adibidez, lehen al-
dikoz ginen, kantaldi batean, hastetik 
bukaerara, kantari denok han, taula 
gainean. Eta orduko argien jokoa ere 
gauza izugarria izan zen. Gaur egun, 
argiak-eta erran eta ez da problema, 
baina garai hartan bazen. Zazpiribaik 
sekulako arrakasta ukan zuen. Anitz 
lekutan eman zen. Lehena, Donibane 
Garazin, baina Baionan eman zen al-
dian, sala bete zuten 900 jendek, eta 
beste 300 bat gelditu zen kanpoan! 
Egun hartan, hitz eman genuen berriz 
ere emanen genuela Baiona berean. 
Handik bi edo hiru hilabetera, ekai-
naren hondarrean eman genuen... eta 
600 sartze Baionako antzokian! Zinez 
harrigarria! Hainbeste aldiz ikusia zu-
ten ikusgarri hura inguru guzian, bai-
na berriz ikusi nahi jendeak! 

Baionan gaindi ari zara mintzo, 
nahiz barnealdean sortua zaren 
zu… 
Bai, Alduden… Ene garaian, herrian 
baziren 800 bat bizizale. Gaur egun 
dira 300. Garaian jendea partitu da 
fite Aldudetik, batzuk Ameriketara eta 
beste batzuk hirira, erran nahi baita 
Baionara. Orduan Alduden ez zen la-
borantzaz bertzerik, baserri batzuk 
han eta hemen. Orain kanbiatu da 
hori, mugimendua bada. Pierre Oteiza 
haragileak egin du lanik franko urte 
anitzetan, eta gaur egun, adibidez, hor 
da Belaun kooperatiba. Zortzi baserri 
elkartu baitira hor, beren produktuak 
moldatzen eta saltzen dituzte: xerri-
kia, aratxekia, gasna, ahatekia, bipe-
rra… eta arno eta sagarnoa ere! Hor 
dira ere: Urepeleko eta Aldudeko gas-
nategia. Ahantzi gabe Banka, Aldude 
eta Urepeleko arraintegiak. Eta, ber-
tzalde, muntatu dute AIBA elkartea, 
erran nahi baita: Aldudeko Ibarra Beti 
Aitzina. Hor dira Banka, Aldude eta 
Urepeleko bizizaleak, Aldudeko iba-
rrean bizitzeaz harro direnak eta nahi 
dutenak ibarra biziarazi. Ene garaian 
ez zen horrelakorik...

Horregatik migratu zinen zu ere 
Baionara…
Bai. Hamalau urte arte ikasi nuen he-
rriko eskolan. Gero, ez bainuen etxe-
tik eta herritik kanpora ikastera joan 
nahi, Alduden berean ikasi nuen, sero-

rekin, kozinan eta josten eta horrela. 
Han egon nintzen 18 urte arte, eta, or-
duan, Baionara etorri nintzen. Baka-
rrik. Lana bilatu nuen. Lanaren exilioa 
izan zen. Gizarte lanean sartu nintzen, 
familia laguntzaile. Hori irekidura izu-
garria izan zen ene bizian. 

Irekidura? Zer erran nahi duzu?
Herri ttipia zen Aldude. Familian hazi 
nintzen, herrian, naturaren erdian… 
Iduritzen zait haur bat bere amaren 
sabelean bizi den bezala bizi izan nin-
tzela, arrunt babestua, gordea, bizko-
txa moldagian den bezala: goxo-goxo, 
ongi altxatua… Oroitzen naiz, adibi-
dez, beti behar zenuela erran “miles-
ker!”, eta, beti, “otoi!”, eta, are, behar 
zela bertzerendako bizi… Hori da nire 
irudia. Eta, bistan dena, izugarriko in-
portantzia zuen ere erlisioneak. Itoak 
ginen, zeren eta gure familian ez zen 
bertzerik: banituen bi ttantta serora, 
otto bat apezpikua, eta hiru kusi apez 
eta serora zirenak. Etxe gehienetan 
baziren, beharbada, apezak eta sero-
rak. Erlisioneak eta elizak itoak ginen, 
ez dut bertze hitzik. Eta beldurra. Idu-
ri zuen Alduden mundu guzia horrela 
zela. Hori zen.

Eta Baionara etorri eta...
Hona jin eta formakuntza bat egin 
nuen ene lanari buruz… Lehenik, mi-
seria ikusi dut familietan. Izugarria 
izan da hori. Anitz ikasi dut hor Al-
duden irakurtzen ziguten ebanjelioa 
zer den. Praktikan ikusi dut. Zuk ideia 
bat izateko, adibidez: ez nuen konpre-
nitzen ebanjelioan erraten ziguten 
hura… Langileak joan ziren mahaste-
gira lanera, zortzi ordu lan egin zuten 
batzuek, beste batzuek azken orduan 
joan ziren, eta bertzeek bezala jaso 
zuten, paga bera. Nik hori Alduden ez 
nuen konprenitzen, baina konpreni-
tu dut Baionara jin eta familietan lan 
egitean.

Gizarte lanean Baionan, familiekin, 
miseria ikusi zenuela erran duzu...
Bai, izugarriko miseria. Gaur egun ere 
den bezala, bertzalde. Berdin-berdi-
na. Eta miseriarekin eritasuna ikusi 
nuen, eta ezintasuna. Emaztea etxean 
haurdun. bai segur ama familiako ho-
rrek duela azken orduko pagarekin 
gaizki bizi… Gaizki bizi emaztea eta 
haurrak!… Eta orduan konprenitu dut 
ebanjelioa, emazte hark merezi bai-
tzuen bertzeen paga bera. Adibidez. 

Patxika 
Erramuzpe

ALDUDE, 1943

Etxeko habia utzi eta Baionan zen 
gazterik, gizarte langintzan, eus-
kara kasik ahantzia, bere burua Al-
dude berean frantsestua, euskaraz 
ahalke. Garaian, Manex Pagola eta 
kidekoak ezagutu zituelarik aldatu 
zen gauza. Zazpiribai eta Ortziken 
ikuskarietan parte hartu zuen, dis-
koak ere grabatu… Haurrak izan eta 
ikastolan eskolaratu zituztelarik, lan 
egin zuen han ere. Lan isila, apa-
la, distirarik gabekoa... Argizaiola 
sariak orain bost urte aitortu zion 
merezimendua.
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Biziki ongi zaindua zinen Aldudeko 
mundutik Baionara alde egin 
zenuen…
Behar nuen hori egin, behar nuen mol-
datu eta ene lekua egin bizian. Eta, adi-
bidez, oroitzen naiz lagun batzuekin nin-
tzela Baionan, eta haietarik bat hasi zela 
zernahi erranka apezen eta serorenda-
ko. Gelditu nintzen… harritua! Iduri zi-
tzaidan ene otto eta ttantta haien kontra 
mintzo zela! Ez zen batere horrela, baina 
hor ohartu nintzen bazela zerbait…

Euskararen herri zen Aldude, 
frantses toki Baiona...
Baina ez baita batere ho-
rrela izan! Gu Alduden 
jendarme eta  guar-
da artean bizi ginen. 
Haiek, bistan dena, ez 
zekiten euskararik, 
haien haurrek ere ez, 
eta gu haiekin ginen es-
kolan, eta eskolatik lan-
da ere haiekin jostatzen 
ginen. Gero konturatzen 
zara zer izan zen hura. Fran-
tsestu ginen! Memento batez, Baiona-
ra etorri nintzenean bizitzera, euskara 
nuen kasik galdua! Eta oroitzen naiz 
oraino, ahalke nintzen ene gurasoez, 
frantsesa ez baitzekiten aski ongi. Hi-
riko karriketan ibiltzen nintzelarik, eta 
entzuten nuelarik euskara, ahalke nin-
tzen. Euskara mendi zokoko hizkuntza 
zen. Ahizpa badut, eta gaur egun oraino, 
frantsesez mintzo naiz harekin. Orain 

senar dudanarekin mintzatu nintzen 
urte batez edo, frantsesez. Ni frantsesez 
eta bera beti euskaraz! Banuen euskara, 
baina galdua, ahantzia.

Apez eta seroren kontra mintzo ziren 
lagunak aipatu dizkiguzu lehenago, 
baina bestelakoak ere egin zenituen. 
Kantaren bidean jarri zintuztenez ari 
naiz… Nola heldu zen hori?
Baionan nintzen lehenbiziko urteetan, 
Aldudera joaten nintzen asteburu gu-

zi-guzietan. Baionan Daniel Landart 
teatroa berritzen ari zen, eta 

taldekoek zenbait emanal-
di egin zituzten Alduden. 

Antzerkia egiten zute-
nak ezagutu nituen Al-
duden, eta, gero, Baio-
nara jin nintzenean, 
hemen ere bazen beti 
antzerkia, eta bazen 
mendia! Eta ezagutu 

nituen Manex Pagola, 
Martxelin Arbelbide, Ge-

xan [Alfaro], Beñat Saraso-
la… Bazen mugimendua. Mendi 

ateraldiak egiten hasi ginen, hemen 
ez baitzen ohiturarik, eta, gero, egin ge-
nituen ateraldiak Donostia klubarekin. 
Garai hartan ohartu nintzen hizkuntzaz 
eta abertzale munduaz. Adibidez, ordu 
artio Françoise nintzen, herrian hala 
erraten zidaten beti, eta gaur egun ere, 
hala erraten didate orduko anitzek. Eta 
ez da makurrik, biziki ongi onartzen dut 
orain ere Françoise izena.

Oroitzen naiz oraino, 
Baionan ahalke nintzen 
ene gurasoez, frantsesa 
ez baitzekiten aski ongi. 
Hiriko karriketan ibiltzen 
nintzelarik, eta entzuten 

nuelarik euskara, 
ahalke nintzen”

KANTARIAREN 
ALABA

“Ez dakit batere nola sortzen di-
tudan kantak, ez dakit. Batzuek 
erraten dute behar dela izan zer-
bait errateko gogoa… Edo, behar-
bada, izan behar da kantari baten 
alaba, gure aita beti kantuz ari 
baitzen, kantu xaharrak. Baina, 
harrigarria!, bazekien Xalbado-
rren liburu guzia gogoz. Errateko 
manera da. Erran nahi dut Xalba-
dorren anitz kanta bazekiela gure 
aitak, eta kantu xaharrak, berriz, 
hogei, hogeita bi koplako kan-
tuak, gogoan gordetzen zituela”.

FEDEA
“Orain ez dut Eliza gehiago so-
portatzen ahal. Sobera gauza 
itsusiak badira Elizan eta Eliza-
ren inguruan. Baina fedea badut, 
gehiago lotuz ebanjelioari eta 
ebanjelioko balioei. Fedeak hel-
buru bat ematen du bizian, eta 
erlisionea, garai batean, hori zen, 
biziari helburu bat ematea. Bai-
na, garaian, apez eta serora haiek 
nahi zuten bezala zen, nahi zuten 
bezala eramaten gintuzten, nahi 
zuten bideetarik barna”.

Azken hitza
MAILUX

“Hamalau hilabete egon da kar-
tzelan ene senarra, eta arrats gu-
ziz, guziz, etortzen zen Mailux, 
agur baten egitera. Hemendik 
bortz kilometrora-edo bizi da. 
Jiten zen, agur egiten zidan, eta 
joaten zen. Egunero-egunero eto-
rri zen eni agur egitera. Eskuko 
bortz erietan kontatzen ahal di-
tut etorri ez zen egunak. Memen-
to bat baldin bazuen, hartzen 
zuen tisana bat-edo, eta, bertze-
naz, agur egin eta partitzen zen. 
Mailux Dupérou Çaldumbide. Se-
kula ez dut ahantziko”. 
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16 І PATXIKA ERRAMUZPE

Nola iragan zinen Françoise izatetik 
Patxika izatera?
Zazpiribai ikuskariarendako, ene ize-
na ezarri behar zelarik afixan, ene izena 
eman nuen. Bada Patxi, gizonarendako, 
eta Patxika, emaztearendako. Horrela 
heldu da ene izena.

Haurrak ekarri zenituelarik, 
ikastolaren aldeko lanean engaiatu 
zinen. Argizaiola saria jaso zenuen 
2016an, urte askoan egindako inurri 
lanagatik…
Haurrak ikastolan sartu genituen hasta-
penetik, eta bazen egitekorik franko, ikas-
tolan laguntzen, udalekuan lan egiten… 
Behar arau, dena eman dugu ikas ’Manex 
Goihenetxe tolan. “Bilkurak!” erraten da, 
baina bilkurak dira, batetik, eta bilkura 
ondokoak, bertzetik, erran nahi baita, bil-
kuretan hartzen den lana egiteko ere, beti 
zerbait egin behar baita. Ez ginen jende 
anitz, baina hor zenak ongi sinesten zuen 
proiektuan. Bigarren mailan hastearekin, 
adibidez, anitz haur galtzen genituen, bu-
rasoak beldur baitziren beren haurrek ez 
zutela hizkuntza ikasiko edo gizartean 
nola ezarriko ziren ez zekitelako, edo za-
lantzak zituztelako. Gero, emeki-emeki, 
burasoek haurrak ongi ari zirela ikusi zu-

ten, eta beldur hori ez da gehiago. Gaur 
egun frogak hor dira. Baina, anartean, go-
gorra izan da. Sinetsi behar zen! Argizaio-
la saria ukan nuelarik, lehenik harrituta 
gelditu nintzen eta ez nuen onartu nahi… 
eta ongi pentsatu eta, iparraldean xinau-
rria bezala lanean ari izan, ari diren eta 
ariko diren guziei eskaini diet. Bertzalde, 
sari hori ez nuen gure etxean atxiki nahi 
eta, beraz, Angeluko Manex Goihenetxe 
kultur etxean dago beti. 

Gizona kanpoko eta emaztea etxeko 
zen garaian bizi izan duzu...
Argi eta garbi horrela izan da hori, eta 
hor ere behar izan da lan egin. Nik, has-
teko, borroka egin behar izan dut toki bat 
hartzeko gizartean, garaian gizarteak ez 
baitzion tokirik eman emazteari! Orain 
emazteak hartzen ahal du tokia, baina 
garaian ez zen horrela batere! Herriko 
aferetan emazteek ez zuten hitzik, etxe 
barnekoetan bai, eta baserrietan-eta, 
emazteak lanean ari ziren gizonak bezala. 
Gure aita ibiltzen zen merkatuz merkatu 
abereak saldu eta erosten. Bazuen borda 
ttipi bat eta han ematen zituen bere ani-
maliak; ardiak, gehienbat. Bazen pentze 
bat, eta udan behar genuen joan belarra 
egitera. Joaten ginen gizon eta emazte, 

egiten genuen lan, bazkaltzen genuen, 
eta, ondotik, gizonak siestara eta, guk, 
emazteok, ontziak jaso eta arratsaldeko 
askaria prestatu behar genuen. Eta gure 
lanak finitu genituelarik, gizonak xuti-
tzen ziren eta emazteok haiekin batera 
joan behar genuen berriz pentzeko lane-
ra! Etsenplu bat duzu hori. Anitz gauza 
horrela! Xerri hiltzea ere, denak lanean 
eta hau eta hura. Gero, sekulako bazkaria 
egiten zen, bazen besta ederra, eta gizo-
nak kantuz hasten ziren, edo kartetan, eta 
emazteak, berriz, ziren xutik odolkiak eta 
kozina egiten! Usaia zen! Han zinelarik, 
normal balitz bezala zen, baina gero kon-
turatzen zara hura ez zela normala.

Orain ere horrela da?
Ez, orain gauzak diferente dira, baina beti 
bada borroka zerbait. Adibidez, nik ez dut 
sekulan parte hartu emaztearen borrokan 
edo feminismoan, baina, ber denboran, 
badakit nik ene baitan borroka hori egin 
dudala. Ez naiz bilkuretan ibili, baina izan 
direlarik elkarretaratzeak –hemen, urte 
batez, gizon batek hil ditu emaztea eta bi 
haurrak–, biltzeetan izan gaituzu. Bakoi-
tzak egin behar du bere bidea. Ni, enetako 
ari naiz… Gero, argi daukat halere, taldea 
eta talde lana beharrezkoa direla. 
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IRATI LABAIEN EGIGUREN
EHU-KO IRAKASLEA

Kontabilitatea, 
maskulinoa ala femeninoa?

Galdera bera probokatzailea da. 
Kontabilitatea modu zurrunean 
ikasi duen honi (neroni) gehiago 

jakiteko gogoa sartu zitzaion galdera 
entzun bezain pronto. Kontabilitate fi-
nantzarioaren inguruan hausnarketa 
kritikoa egiteko bide eman zidan Donos-
tiako Ekonomia eta Enpresa Fakultateko 
ikasle batek egindako Gradu Amaierako 
Lanaren aurkezpenak. Ikerlana ebalua-
tzeko epaimahaikide gisa aritu nintzen, 
eta hasiera batean bateraezinak zirudi-
ten kontzeptuak uztartzeko gai izan zen: 
kontabilitatea eta ekofeminismoa.

Oro har esan daiteke, kontabilitateak 
denbora jakin batean enpresa edo era-
kunde baten emaitzen inguruko infor-
mazioa ematea duela helburu. Nolabait, 
jarduera ekonomikoa islatuz kudeatzai-
leei erabakiak hartzen lagunduko dien 
diziplina dela esan dezakegu. Luca Pa-
cioli matematikari eta ekonomialariak 
zehaztu zituen, esaterako,  balantzearen 
funtsezko oinarriak XV. mende bukae-
ran, eta lehenbizikoz, kontabilitatearen 
izaera duala definitu zen: aktiboa eta 
pasiboa, enpresak duena (eta zenbakitu 
daitekeena), eta duen hori finantzatze-
ko bidea. Oraindik ere kontabilitateko 
lehen saioetan ikasi ohi den dualtasuna 
da hau, objektiboa eta hausnarketarako 
tarte gutxi uzten duena.

Enpresa baten jarduera ekonomi-
koa ordea, ez da merkatu, kreditu, ga-
lera, mozkin edota zorrera mugatzen. 
Izan ere, herrialde bateko aberastasu-

na neurtzeko Barne Produktu Gordina 
erabiltzeak dakartzan mugak hainba-
tetan adierazi diren moduan, enpresa 
baten jarduna ingurumen eta gizarte-
tik at egongo balitz lez kontabilizatzeak 
ere baditu bereak. Nola islatuko lirateke 
enpresa baten kontabilitatean inguru-
menari egindako isurketak edota ku-
tsadura? Nola kontabilizatu enpresako 
langileen artean egon daitekeen soldata 
arrakala? Zein izan daiteke lan-praktika 
eta enplegu duinaren adierazlea? Nola 
eman enpresa barnean egon daitezkeen 
berdintasun edo diskriminazioen berri? 
Hausnarketa hauek ez dira berriak, eta 
azken sei hamarkadetan lan teorikoez 
gain, ekimen ugari jarri dira martxan 
gai honen inguruan. Enpresetako jar-
duerek tokiko ekosistemetan eta tokiko 
jendartean duten eraginaren isla egitea 

du helburu ingurugiro- eta gizarte-kon-
tabilitatea deiturikoak.

Gaiak luze eta zabal aritzeko parada 
ematen du. Izan ere, ezin ahaztu zenba-
kitzea zaila den oro susmopean egon ohi 
dela. Ekonomiako kutxa zurrunetik ha-
ratago begiratzeak errealitatearen kon-
plexutasuna onartzera behartzen gaitu, 
eta zentzu honetan, gainbegiraketa teo-
riko zorrotza egiteaz gain, lan enpiriko 
txukuna egin zuen fakultateko ikasleak. 
Bikaineko kalifikazioa lortzeaz gain, 
pentsamendu hegemonikoa zalantzan 
jartzearen ausardia ere azpimarratze-
koa izan zen, eta ikerlana aldizkariren 
batean  argitaratzera animatu genuen 
epaimahaikideok.

Pozgarria izan zen niretzat irratian 
gaiaren inguruan solasean entzun nitue-
nean, bai ikaslea eta bai lanaren gida-
ritza egin zuen irakaslea ere. Egindako 
lanaren garrantziaren onarpenaz gain, 
gaiak interesa pizten duenaren seina-
le izan zen. Halarik ere, elkarrizketan 
aipatu zutenez, “artikulu zientifikoa ez 
izatea” argudiatuz baztertu omen zuen 
aldizkari zientifiko batek eurek bidalita-
ko lana. Artikuluak atzera botatzea oso 
ohikoa da mundu akademikoan, baina 
arrazoiketa zinez bitxia da. Hain aldako-
rra zaigun errealitate honetan, gizarte 
zientzietatik iraunkortasunari begira 
zorroztasunez egindako ekarpenak, ez 
al dira ba zientifikoak? Agian, titulua 
probokatzaileegia izan zen zientziaz hitz 
egiteko. 

Enpresetako jarduerek 
tokiko ekosistemetan 
eta tokiko jendartean 
duten eraginaren isla 

egitea du helburu 
ingurugiro- eta 

gizarte-kontabilitatea 
deiturikoak
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KAZETARIA

Bibollo

Pasa den apirilaren 26an, Ikusga-
rritasun Lesbikoaren Egunean, 
hitzaldi bat eman nuen unibertsi-

tate baten enkarguz. Kostatu zitzaidan 
baietza ematea. Hasteko, onartu nuen 
lesbiana hutsa, osoa, totala (ikus eza-
zue Nola esan/izan bollera euskaraz 
proiektua) ez naizenez, iruzurtiaren 
sindromea sentitzen dudala lesbiana 
erreferentetzat hartzen nautenean.

Maiatzaren 17an, LGTBIfobiaren 
kontrako nazioarteko egunean, Cris 
Lizarragari (Belako musika taldeko ki-
deari) elkarrizketa egin diot dokumen-
tal baterako, azken boladan bisexua-
litatearen ikusgarritasuna sustatzen 
dabilelako, eta berarekin hitz egiteak 
sentipen hori ulertzeko gakoak eman 
dizkit.

Gure ibilbidea berdintsua da: erre-
ferente eta aukera faltaren erruz, he-
teronorman hazi zen, mutil-lagunekin 
esperientzia latzak bizi izan zituen, eta 
harreman lesbikoak izaten hasi zenean, 
bollera identitatearen aldeko hautu po-
litikoa egin zuen. Haatik, Pikara Maga-
zine-n La Psicowoman sexu hezitzaileak 
Elisa Coll ekintzaile bisexualari egin 
zion elkarrizketa entzun zuenean kon-
turatu zen lesbianismo politikoak nik 
aipatutako iruzurtiaren sindromean 
kateatzen zuela. Collen diskurtsoari es-
ker, bisexualitateak LGTBI mugimen-

duaren baitan jasotzen duen epaia (ez 
dela disidentea, binarista dela*, bifobia 
ez dela existitzen…) deseraiki zuen. 

Orduan, bere bisexualitatea onar-
tzearekin batera egundoko lasaitasuna 
hartu zuen: “Nire iraganarekin bakeak 
egitea suposatu du, baita nire etorkizu-
narekin ere”. Esaldi horrek zart egin dit. 
Batzuetan nire burua ikusi dut kohe-
rentzia biografiko bat behartu nahian. 
Hau da, nolabait ukatu edo ezkutatu 
izan dut bizi izan dudala maitasuna, bizi 
izan dudala desira, bizi izan dudala pla-
zerra gizonekin. Benetazkoa izan dela, 
eta ez alienazio edo inposizio hetero-
patriarkalaren ondorioa, matxismoak 
askotan hori guztia zapuztu badu ere.

Etorkizunari erreferentzia bereziki 
interesgarria egin zait. Zineman (The 
kids are all right, La Vie d’Adèle…) eta 
telesailetan (The L Word, Orange is the 
new black) etengabe indartzen da jen-
dartean emakume bisexualek duten-du-
gun estigma: aldakorrak, promiskuoak 
eta desleialak garela. Lehenago edo 
geroago itzuliko garela heterosexuali-
tatera, eta goi-mailako traizioa izango 
dela gure ingurukoentzat. Narratiba 
matxista hori lesbiana politikoentzat 
mamu bihurtzen da eta lesbiana osoen 
autoestimua ere kaltetzen du.

Elisa Collek Resistencia bisexual libu-
ruan aipatzen du, halaber, bisexualita-

tea dela LGTB siglen artean komunita-
terik ez duen bakarra. Babesgabetasun 
horrek osasun emozionala kaltetzen du 
eta identitate hori harrotasunez bizi-
tzeko beste oztopo bat da.

Bisexuala izateak dakar, gizarte bi-
fobo honetan, etengabeko identitate 
krisiak bizitzea. Collek Lizarragari nola, 
Belakoko musikariak enegarrena era-
gin dit niri. Deserosotasuna piztu dit 
ohartzeak barne bifobia horrek eragina 
izan duela nire burua ulertzeko eta gi-
zarteratzeko prozesuan. 

Eta hala ere, bollera ere banaiz, bo-
llera bizi naiz, lesbofobia bizi dut, kul-
tura lesbikoa maite dut. 

Agian aldakorra izatea ez da akatsa 
baizik eta bertutea. 

Agian arraina/okela dikotomia hu-
tsala baino aberatsagoa da gure sexua-
litatea.

Agian ez dugu bata ala bestea auke-
ratu behar. 

Agian “Bollera da bide bakarra” al-
darrikatu dezakegu, ahaztu gabe bide-
zidorrak ederrak direla.

Agian izan gaitezke bibollo.

*Pansexual proposatu da bisexual bina-
rista delakoan, baina Elisa Collen ara-
bera bisexualaren definizio egokia da 
zure generoa eta beste generoak gusto-
ko izatea. 

PAULA ESTÉVEZ
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Haurra

Polonia

Orain hasiko dira Donostiarako 
bisitak, lehen bilkura bideokon-
ferentziaz izan arren, besteak 

fisikoki egitea nahiko luke. Behintzat, 
Euskal Herrian dena egiten ahalko du. 
Nahiz eta klinika ez izan bere muga ins-
tituzionalaren aldean, Herrian izateak 
lasaitzen du. Aldiz, ekonomikoki galde-
gina zaion engaiamenduak bisaia uz-
kurtzen dio. Ernalketak funtzionatzen 
ez balu, zer ? Beste 900 euro? Ezin.

Urteak haurrak desiratzen dituela. 
Horrez gain, urteak ez duela bikoterik 
atzematen. Alta, gazte gaztetik argi du 
ama izan nahi duela. Urtebetetzeak joan 
arau, lagunen haurdunaldien berriek 
bihotza porroskatzen diote. Bestearen 
zoriontzeko gaitasuna badu ere, bere 
errealitate gordinaren aitzinean jartzen 
du. Erabaki berri du ez duela gehiago 
itxoinen. Garrantzitsua zaio lagunen 
ber momentuan bere umea heztea; 
hots, azkena ez du izan nahi, eta oraino 
guttiago “haurrik ez duena”. Hala ere, 
haurdunaldiaren prestaketa, erditzea 
eta hezte prozesu amaigabe hura ba-
kartasun hutsean ez du bizi nahi.

Kolektiboaren aukera honek para-
doxa handia sortzen dio: ez badu biko-
terik, bakarrik heziko du. Sare sozialen 
bidez izena eman zuen “ko-guraso” iza-
teko webgune batean. Hor aurkitu zuen 
lista bat, izenak eta aukerak. Haurraren 

beste gurasoa aukeratzen ahal duzu. 
Azkenean, egun gutti pasa zituen lista 
horri so. Ez zion erakargarritasun bere-
zirik sortzen. Gurasotasuna arraziona-
lizatzeko eta partekatzeko manera hori 
ez zitzaioan komeni. Interes propioari 
lotzen zion desmartxa, hala nola denbo-
ra eta arduren banatzea. Hori, ezezagun 
batekin egin? Gaizki pasatzeko arriskua 
hartu? Ez, bide hau baztertuz joan zen.

Ondorioz, lagunen itzulia hasi zen 
egiten. Batek lagunduko zuen urrats 
administratiboetan. Donostiara egite-
ko bidaiak beste batekin eginen zituen. 
Azkenik, erditzeko momentua hiruga-
rren batekin eginen zuen. Aitzinetik rol 
guziak banatuak izan ziren; orain tes-
tua ikasi behar zuten. Bakartasuna baz-
tertuz, ama batzuk baino askoz hobeto 
segitua izanen zen. Maitasun kolekti-
boa helburu, haurraren sortzeak denak 
inplikatuko zituen. Familia nukleoak 
eskainitako estruktura eta filiazioa 
ukatuko zituen. Desmartxa kontziente 
eta aske honek sekulako energia gal-
deginen zion. Alde batetik amatasunari 
lotutako kezkak eta beldurrak, baina 
batez ere osasuna eta administrazioak 
uztartzen zituen eginbehar bereziak. 
Azkenik, lagunei esku artean emanda-
ko konfiantza guziaren parioak zion 
energia ustiatze hau berriztagarri 
bihurtu. 

Duela bi aste TV3.cat telebistan Po-
lonia emankizun sarkastikoaren 
15. urteburua handizki ospatu zu-

ten. Kataluniako, Espainiako eta baka-
rretan Euskal Herriko bizitza eta gerta-
kari politikoak karramixkatzen dituzte 
gogo onez, ahoan bilorik eta beldurrik 
gabe. Guztiak pasatu dira: Generalita-
teko president ezberdinak, Espainiako 
erregeak, Rajoy eta Sanchez, Macron, 
herritar arruntak, diputatuak, idazleak, 
ETAkoak 2011n, Patxi Lopez eta Iñigo 
Urkullu ere bai. Badu bulta bat orain 
aste oroz ikusten dudala. Irri zirrista 
bat jauz arazten dit beti. 

2017ko urriaren leheneko indepen-

dentziaren bozka-eguneko psikodrama 
Polonia-ren zirrika eta trufa artean ja-
rraitu nuen. Esketxak garratzak dira, 
baina badute funts ikaragarria, politika-
ri katalanen ekinbideak jorratzen dituz-
tenean bereziki. Batzuek menturaz ba-
rrea mingarra dukete, baina sumatzen 
da mediterraneo eskualdean badela nor 
bere buruaz burlatzeko ahalmen bat, 
atlantikoaren lehor hauetan ez duguna. 
Hondarrean, politikaren faborez ari di-
rela adierazten du elkarrizketa batean 
Toni Soler Polonia-ren sortzaile eta era-
maileak. 

Kitzika latx horrek on egiten du. Da-
tsegit. 
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Nonahiko irakurle taldeetan to-
patzen zaituztegu, betaurrekoen 
kristal biribilduen gainetik ahots 

urratuz hizketan, taldean autoeditatu 
berri dugun liburu ilustratua oso ede-
rra dela eta barrua mugiarazi dizuela 
aitortu bai, baina ñabardura bat gehi-
tzeko jarraian; hurrengorako hauta-
tzeko letra tipo handixeagoa, mesedez, 
“hizki hauek txikiegiak dira adin ba-
tetik gorakook irakurtzeko”. Bertso-
saioetan aurkitzen zaituztegu, hiruga-
rren ilarako erdi-pare horretan eserita, 
beti-beti hor, aurpegi osoarekin irri-
barre eginez eta sorbaldak nabarmen-
ki mugituz, badaezpada, musukoaren 
atzetik ere gustura zaudetela igar die-
zazuegun. Urduritzen eta hausten ga-
renetan nora eta nori begiratua izan 
dezagun. Kalean ere gelditzen gaituzue, 
gutxien espero dugunean, guk idatzi-
tako azken artikulua iruzkintzeko. Zer 
pentsatua eman dizuen pasarteren bat 
tarteko, gu miresmenez zoriontzeko. 
“Segi, segi horrela”. Liburu aurkezpe-
netan, mahai-inguruetan, hitzaldietan 
eta askotariko emanaldien ostean ger-

turatzen zarete guregana, eskutik estu 
heldu eta, esker hitzak ahoan, ederki 
ari garela azpimarratzeko. 

“Eskerrik asko egiten ari zareten 
guztiagatik...” ahoskatzen duzue sarri. 
Eta, oharkabe, gu bat marrazten duzue, 
zuek batengandik aparte samar egon 
litekeena. Beste zenbaitengandik se-
kula jasotzen ez ditugun –eta ziurre-
nik sekula jasoko ez ditugun– aitortza 
txikiak gordetzen dituzte zuen keinu 
handiek. Eta indartu egiten gaituzte, 
aldian behin guk geuk ere egiazko bide-

zidorgintzan eta saregintzan ari garela 
sinisteraino. 

Ari garela; gu. Eta gu horren barne 
zaudetela zuek ere, ezbairik gabe. Gure 
sormen lanak arkatzez zirrimarratzen, 
kideei gomendatzen, gure hitzak zalan-
tzan edo auzitan jartzen, zuen herrietan 
zerbait antolatzen duzuenero gurekin 
gogoratzen, buruarekin baietz egiten 
duzuen bitartean txalo jotzen, irribarre 
bidez gu eusten… ari zaretenak.

Horregatik irudikatu nahi nuke guz-
tia parez parekoago; berdinetik berdi-
nerago. Oholtza gainekoa eta azpikoa, 
fokupean dagoena eta argiztatutako 
eremu murritz horren ondorioz itzal-
pean gelditzen dena, espazio publikoan 
eta handik kanpora gertatzen dena, 
agerikoa eta ezkutukoagoa. Guk, berez, 
ez dugulako ezer asmatu. Kalean ger-
tatzen denak mugitzen eta mugiaraz-
ten gaituelako. Kaleko mugimenduek 
zeharkatzen gaituztelako. Zeharkatzen 
dutelako sortzen dugun oro. Gu ere ka-
lea garelako, finean. Zuei esker ari ga-
relako. Zuekin batera.

Eskerrik asko, beraz. 

Zuei esker

Askotariko emanaldien 
ostean gerturatzen 

zarete guregana, 
eskutik estu heldu eta, 

esker hitzak ahoan, 
ederki ari garela 
azpimarratzeko
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2020ko otsailera arte, arautu gabe 
egon da Gasteizko Alde Zaharreko 
etxebizitza partikularrak turismo-

rako alokatzeko aukera. Orduan onartu 
zuen udalak Alde Zaharreko Birgaitze 
Integraleko Plan Bereziaren (BIPB) ha-
mahirugarren modifikazioa, eta horren 
arabera atari bakoitzeko etxebizitza 
bakarra bideratu daiteke turismora –
lehen solairukoa halabeharrez–.

Arau horri, etxebizitza turistikoen 

sektoreko enpresarien Arabatur elkar-
teak alegazioa aurkeztu zion 2020ko 
maiatzean. Turistifikatzeko aukera 
edozein etxebizitzari zabaltzea eska-
tu zuen Arabaturrek, edo, hori onartu 
ezean, atari osoak turistifikatzeko au-
kera izatea, etxebizitzen jabe guztiek 
horrela nahi izanez gero.

2020ko uztailean, udalak partzial-
ki onartu zuen Arabaturren eskaria: 
ez zuen baimendu edozein etxebizitza 

turismora bideratu ahal izatea; bai, or-
dea, atari osoak bideratzeko aukera. 
Alde Zaharreko elkarte eta auzokide 
ugarik kezka eta haserrea agertu zi-
tuzten, erabakiak auzoaren bizitza na-
barmen okertu dezakeela iritzita, eta 
136 alegazio aurkeztu zituzten 2020ko 
urrian. Udalaren erantzuna edozein 
unetan hel daiteke.

ZER DA ARABATUR ETA 
NORK ZUZENTZEN DU?
Arabatur 2017ko abuztuan sortu zu-
ten, “Arabako turismo-ostatuen par-
tikularren, jabe txikien eta kudeatzai-
leen” elkarte bezala, bere estatutuen 
arabera. Jaiotzatik etxebizitzen turis-
tifikazioaren aldeko lobby lana egin 
du: alegazioa aurkeztu, hedabideetan 
turistifikazioaren aldeko mezua zabal-
du, edo Gasteizko Udaleko talde politi-
koekin batzartu, besteak beste.

2020ko uztailean elkarrizketa egin 
zion El Correo egunkariak Arabaturre-
ko presidente Perosanzi: “Nortzuk za-
rete? Zein da Arabaturreko bazkideen 
profila?”, galdetu zion Jorge Barbó ka-
zetariak; “30 bazkide gara, Gasteizko 
enpresari txikiak, autonomoak, pisu 
batekin edo birekin. Elkartearen ba-
rruan ez dago enpresa handirik, ez ka-
terik, ez inbertsio-funtsik”, erantzun 
zion Perosanzek. Ez dakigu 30 diren 
Arabaturreko bazkideak, ezta, izateko-
tan, “pisu bat edo bi” dituzten jabeak 
diren ere. Ez dugu Arabaturreko bazki-
deen zerrendarik lortu.

Baina hainbat jabetza-erregistro, 
merkataritza-erregistro, sozietate-

Esku batekin etxebizitzak erosi, 
bestearekin araudia moldatu

Gasteizko Alde Zaharreko etxebizitzen turistifikazio 
ahaleginaren aurpegi publikoak Arabatur elkartea eta bere 
presidente Pilar Perosanz dira. Baina bada beste pertsona 
bat, publikoki horrela agertu ez bada ere: Gustavo Antépara 
Benito. Berak eta Luxury Rental Apartments bere enpresak, 
Arabatur eta Perosanzekin lotura zuzenak dituzte. Antépara 
Gasteizeko PPko kide garrantzitsua da: zinegotzi izan zen 
2016-2019 artean Gasteizko Udalean; eta 2015etik 21 
Zabalgunea sozietate publikoko kontseilu administrazioko 
kidea da PPren ordezkari bezala. Hor hartzen dituzte 
hirigintzari loturiko erabaki nagusiak Gasteizen. Auzokideen 
artean kezka eta kontrakotasun handiak sortu dituzte 
Arabaturren ekimenek. Alde Zaharreko etxebizitzen 
turistifikazio saiakeraren atzean dauden zenbait pertsona, 
enpresa eta interesen inguruan argia egiten saiatu gara. 

  KUTXIKOTXOKOTXIKITXUTIK.WORDPRESS.COM / ZIGOR OLABARRIA OLEAGA     

  DOS POR DOS

Turistifikazioa Gasteizko Alde Zaharrean
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erregistro edota webgune ikertu on-
doren, errealitatea Arabaturreko buru 
Perosanzek dioenaren bestelakoa 
dela ziurtatu dezakegu. Luxury Ren-
tal Apartments enpresak “bat edo bi” 
ez, gutxienez bederatzi etxebizitza ku-
deatzen ditu hirian, horietariko zazpi 
Alde Zaharrean –enpresaren, jabearen 
edo enpresari lotutako beste pertso-
na batzuen izenean–. Luxury enpresa-
ren jabea Gustavo Antépara Benito da, 
2016-2019 tartean PPko zinegotzi izan 
zen Gasteizko Udalean, eta 2015etik 
Gasteizko hirigintza politika gidatzen 
duen 21 Zabalgunea sozietate publi-
koko administrazio kontseiluko kidea 
da alderdiak izendatuta. Arabatur eta 

Luxury enpresa lotzen dituzte hainbat 
datuk, eta Antépara eta Perosanzen ar-
teko harremana urrutitik dator. Goa-
zen pausoz pauso.

ALDE ZAHARRA EROSI ETA 
TURISTIFIKATU
Luxury Rental Apartments 2020ko 
irailean sortu zuten, baina ez hutsetik, 
beste enpresa baten izen eta estatu-
tuen aldaketaren ondorioz baizik.

2007an Grupo Editorial y Comuni-
caciones Enea sortu zen (GECE). Or-
dura arte Grupo Enea Editorial S.C. 
zuen izena, eta Pilar Perosanz zuzen-
dari komertzial izan zen bertan, info-
jobs.net atariko bere perfil profesio-

nalean irakur daitekeenez. GECEren 
administratzaile bakarra Antépara zen, 
eta enpresaren lan esparrua hedabi-
deen publizitate edizioari loturikoa 
zen ofizialki. 2016ko azaroan Antépa-
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ARABATUR ELKARTEAK Antepararen 
enpresa baten helbidea eman zuen 
etxebizitza turistikoak baimentzeko 

alegazioa erregistratu zuenean udalean.

Errealitatea 
Arabaturreko buru 

Perosanzek dioenaren 
bestelakoa dela 

ziurtatu dezakegu
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2016 uztaila 
Eusko Jaurlaritzak Turismoaren legea 
(13/2016) onartu zuen, besteak beste erabilera 
turistikoko etxebizitzen (ETE) eta erabilera 
turistikoko logelen (ETL) erregularizazioa 
jorratzen zuena. Mugimenduak hasi ziren 
sektorean negozioa egin nahi dutenen artean.

2017 otsaila-urria
Gustavo Antépararen Grupo Editorial y 
Comunicaciones Enea (GECE) sozietateak lau 
etxebizitza inskribatu zituen Jaurlaritzaren 
etxebizitza turistikoen erregistroan, 
horietariko bi Alde Zaharrean. Uztailean, 
etxebizitza horietako bat Pilar Perosanzen 
jabetza bezala erregistratzen dute. 

2018 abuztua
Arabatur elkartea sortu zen 
“Arabako turismo-ostatuen 
partikularren, jabe txikien eta 
kudeatzaileen elkartea”. Pilar 
Perosanz da presidentea.

2018 maiatza-uztaila
GECEk lau etxebizitza eta 
bi ganbara erosi zituen 
Alde Zaharrean.

2019 martxoa 

Gustavo Anteparak etxebizitza 
bat eta trasteleku bat erosi 
zituen Alde Zaharrean.

2020 otsaila
Gasteizko Udalak erabaki 
zuen erabilera turistikoa 
lehen solairuetako 
etxebizitzei soilik eman ahal 
izango zaiela.

ra Gasteizko Udaleko zinegotzi izen-
datu zuten Javier Marotoren ordezko 
bezala. Bere ondasunen aitorpenean, 
GECEren jabe bakarra zela deklaratu 
zuen. 2019an legegintzaldia amaitzean 
egindako aitorpen berrian, aldiz, GECE-
ren %50aren jabe zela deklaratu zuen. 
Iturri juridikoek azaldu digutenez al-
daketa hori merkataritza-erregistroan 
jasota egon beharko litzateke, eta erre-
gistroan ez dago horrelako informa-
ziorik.

2016ko uztailean Eusko Legebiltza-
rrak Turismoaren Legea onartu zuen, 
besteren artean erabilera turistikoko 
etxebizitzen eta erabilera turistikoko 
logelen erregularizazioa jorratzen due-
na. Erregularizazio horren zehaztape-
na araudi espezifiko baten garapena-
ren esperoan geratu bazen ere, lege 
horren onarpenarekin negozio mota 
horretan jardun nahi zuten enpresa 
eta pertsonen mugimenduek gora egin 
zuten nabarmen. Baita Antépararen 
enpresarena ere, nahiz eta, printzipioz, 
deklaratutako jarduera motak –publi-
zitatea eta edizioa– ez izan zerikusi 
handirik etxebizitza turistikoekin.

2017ko otsaila eta urria bitartean, 
GECEk lau etxebizitzari alta eman zien 
Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza tu-
ristikoen erregistroan –horietariko bi 
Alde Zaharrekoak–: Zerkabarren ka-
lean, San Prudentzio kalean, Arkupeko 

Pasealekuan, eta Aiztogile kalean. Ar-
kupeko Pasealekuko etxebizitza Pilar 
Perosanzek erregistratu zuen jabetzan 
data horien artean, 2017ko ekainean. 
Eta abuztuan sortu zen Arabatur elkar-
tea, Perosanz zuela presidente.

2018ko maiatzaren eta 2019ko mar-
txoaren artean, GECEk eta Antéparak 
Alde Zaharrean bost etxebizitza eta 
hiru trasteleku erosi zituzten: GECEk 
Pintore kaleko atari bereko lau etxe-
bizitza eta bi ganbara, atari guztiaren 
jabe eginez; Gustavo Antéparak Aizto-
gile kaleko atari bereko bigarren solai-
rua eta trasteleku bat (2017ko urrian 
Jaurlaritzaren erregistroan alta eman 
zuen etxebizitzaren atarikoak, aldi be-
rean).

ARABATURREN ETA 
ANTÉPARAREN INTERES 
GURUTZATUAK
Mugimendu eta erosketa horien guz-
tien ostean, 2020ko otsailean, Anté-
pararen interesak arriskuan gelditu 
ziren: Gasteizko Udaleko Tokiko Go-
bernu Batzarrak (Udal Gobernua osa-
tzen duten EAJ eta PSEko ordezkariek 
osatutakoa) erabaki zuen erabilera tu-
ristikorako pisuak lehen solairuetan 
soilik baimentzea.

Bi hilabete geroago aurkeztu zuen 
Arabaturrek erabaki horren aurkako ale-
gazioa, eta bere mamiak Antépararen in-
teresekin bat egiten du guztiz. Bai alega-
zioaren eskaera nagusiak, hau da edozein 
etxebizitza turismora bideratzeko bai-
mena ematearena. Baina baita ere hori 
onartu ezean atari osoak turistifikatzeko 
aukera emateko eskaerak: Pintore kaleko 
atari bateko etxebizitza guztien jabe da 
Antépara, eta Aiztogile kaleko atari ba-
ten hiru etxebizitzetatik bakarra falta du. 
Edo agian hori ere badu: orain gutxi arte 
ostatu turistikoentzako Gites webgune 
ospetsuan Aiztogile kaleko atari horretan 
hiru apartamentu eskaintzen baitziren 
alokairuan “Luxury Cuchilleria” izena-
rekin. Horrek adieraziko luke enpresak 
atari osoa kontrolpean duela.

Arabatur-Perosanz eta GECE-Antépa-
raren arteko loturei dagokienez, hainbat 
datu daude. Perosanz Grupo Enea Edito-
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2020ko maiatzean 
Arabaturrek bere 

alegazioa erregistratu 
zuenean, Antépararen 
enpresaren helbidea 

eman zuen
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2020 uztaila
Udalak partzialki onartu zuen 
Arabaturren alegazioa.

2020 maiatza
Arabaturrek alegazioa aurkeztu 
zuen udalaren erabakiaren 
aurka (eman zuen Arabaturren 
helbidea, GECEren berbera da).

2020 iraila
GECEren izena eta xede soziala aldatu zituzten: 
Luxury Rental Apartments da sozietate 
berria, eta bere lan arloa, “Ostalaritzako 
jarduera, turismorako zerbitzuak eta, bereziki, 
etxebizitza edota apartamentu turistikoen 
ustiapena eta jarduera osagarriak” .

2020 urria
Auzokideek 136 alegazio aurkeztu zituzten udalak Arabaturren 
alegazioa onartzeko hartutako erabakiaren aurka. 

* Gustavo Antépara Benito: Gasteizko hirigintza arloko erabakigune nagusia den Zabalgune 21 sozietate publikoko 
administrazio kontseiluko kidea 2015etik, PPren ordezkari bezala; PPren zinegotzia Gasteizko Udalean 2016-2019 tartean, 
Javier Marotoren ordezko bezala; Luxury enpresaren jabea (lehenago Grupo Editorial y Comunicaciones Enea (GECE)).
* Pilar Perosanz Lozano: Arabatur elkarteko presidentea, Eneako langile izandakoa.
* Arabatur eta Perosanz Antépara eta Luxuryren lotzen dituzten datuak ugariak dira.

Udalak edozein unetan 
eman diezaieke erantzuna 
auzokideen alegazioei 
Hartutako erabakia osoko bilkura batean 
onartu beharko litzateke ondoren.

rial S.C enpresako zuzendari komertzia-
la izan zen enpresak GECE izena hartu 
aurretik. Luxury enpresak alokairurako 
eskaintzen dituen etxe turistikoetako 
bat (Arkupeko Pasealekukoa) Pilar Pero-
sanzen jabetzakoa da 2017ko ekainetik. 
2017ko urrian etxebizitza turistiko bat 
altan eman zuen Eneak Jaurlaritzaren 
erregistroan: kontakturako eman zuen 
posta elektronikoa GECErena zen, eta 
telefono zenbakia, aldiz, Pilar Perosanze-

na. 2020ko maiatzean Arabaturrek bere 
alegazioa aurkeztu zuenean, emandako 
helbidea GECEren egoitzarena da.

Arabaturreko presidente Pilar Pero-
sanzekin jarri gara kontaktuan telefonoz 
maiatzaren 28ko ostiralean, informa-
zio horien guztien inguruan galdetu eta 
bere esanak jaso asmoz. “Alde Zaharre-
ko etxebizitza turistikoen araudiaren 
inguruko erreportaje baterako” galdera 
batzuk egiteko nahia adieraztean galde-

rak posta elektronikora bidaltzea eska-
tu du, “hobeto” erantzuteko. “Nik eza-
gutzen ditudan galderak badira ondo, 
bestela elkarteko abokatuari galdetu 
beharko diot”, esan du, aurretik galde-
ren edukiaren inguruko inongo zehazta-
penik izan edo eskatu gabe. Erreportajea 
ixteko orduan Perosanzek ez dio posta 
elektronikoari erantzun.

‘ENEA’-TIK ‘LUXURY’-RA
Gustavo Antéparak etxebizitza turisti-
koen negozioan sakontzen jarraitu du 
udalak hasiera batean bere interesen 
aurka egin bazuen ere.

Iazko irailean aldaketa esangura-
tsuak egin zituen enpresan: batetik, 
izena aldatu zion, Grupo Editorial y Co-
municaciones Eneatik Luxury Rental 
Apartments-era; bestetik, xede soziala 
aldatu egin zuen sozietateak: “Ostalari-
tzako jarduera, turismorako zerbitzuak 
eta, bereziki, etxebizitza edota aparta-
mentu turistikoen ustiapena eta jardue-
ra osagarriak”. Administratzaile baka-
rra pertsona berberak jarraitu zuen 
izaten: Gustavo Antépara Benito.
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GITES WEBGUNEAN erregistratu gabeko 
etxebizitzak jarri ditu alokairuan Luxury Rental 
Apartments enpresak. Lehen solairukoak ez 
direnak tartean, araudiak hori debekatzen badu 
ere. Arabaturren gomendiozko “zigilua” zuten.
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Are gehiago: Luxuryren webgunean, 
orain arte aletu ditugun etxebizitzez 
gain beste bi behintzat  agertzen dira, 
Zapatagile eta Hedagile kaleetan. Etxe-
bizitza horiek zein ataritan dauden ez 
du zehazten webguneak, eta estekak ez 
daude aktibo. Erregistroan alta emateko 
aukerarik ez delako izan, agian, lizen-
tziak eta tramitazioak bertan behera 
uztea erabaki baitzuen udalak 2020ko 
otsailean, etxebizitza turistikoentza-
ko araudi berria behin betiko onartu 
arte. Bere webgunean ez, baina beste 
batean gutxienez eskaini du erregis-
tratu gabeko pisurik, lehenago aipatu-
tako Gitesekoan kasu. Orain dela gutxi 
arte Aiztogile kalean atari bereko hiru 
apartamentu eskaintzen zituen webgu-
neak. Arabaturren gomendiozko “zigi-
luarekin”, gainera. Ezin dugu ziurtatu 
Luxuryk etxebizitza gehiago eskaintzen 
ez duenik beste inon, ezta enpresak edo 
Antéparak jabetza gehiago ez dutenik 
ere. Batetik, Gasteizko datuak hainbat 
jabetza-erregistrotan zatituta daude, 
eta erreportaje honetarako datuak Alde 
Zaharra hartzen duen erregistroan bila-
tzera mugatu gara. Bestetik, normalean 
horrela egiten bada ere, ez da derrigo-
rrezkoa jabetzen alta ematea jabetza-
erregistroan.

SOZIETATE PRIBATUAK ETA 
ERAKUNDE PUBLIKOAK
Azken urteotan beraz, Alde Zaharrean 
turismora bideratzeko etxebizitzak 
pilatu ditu Luxury Rental Apartments 
enpresak, eta etxebizitza turistikoen 
araudia moldatzen saiatu da Arabatur, 
turistifikazioa erraztu nahian.

Urte berdinetan Antépara PPko zine-
gotzi izan da Gasteizko Udalean 2016 eta 
2019 artean (2019ko hauteskundeetan 
alderdiaren zerrendan joan zen baina 
ez zen hautatua izan). Eta, batez ere, Mi-
guel Garnicarekin batera PPren bi or-
dezkarietako bat da Gasteizko hirigintza 
politika zuzentzen duen 21 Zabalgunea 
sozietate publikoan 2015az geroztik. 21 
Zabalguneak, besteak beste, Gasteizko 
eta Alde Zaharreko lurzoru politikaz, 
etxebizitzaz eta etxebizitzen zaharberri-
tze politikaz erabakitzen du. Are gehia-
go. Udalaren Hirigintza Kudeaketako 
Zuzendaritzak Arabaturren alegazioa 
partzialki onartzea proposatu zuen hain 
zuzen ere sozietatearen aldeko iritzian 
oinarrituta: “Arabaturren alegazioari 
dagokionez, udaleko hirigintza-sozieta-
tearekin [Zabalgune 21] kontrastatu da 
(...) eta ondo funtsatutzat eta onargarri-

tzat jotzen da erabilera turistikoko etxe-
bizitzak eraikin osoetan baimentzeko 
aukera”.

INFORMAZIO URRIA ETA 
DESITXURATUA
Antéparak eta Perosanzek beren inte-
resak defendatzen dituzte. Baina hori 
egiteko “pisu bat edo bi” dituzten jabeen 
ordezkari bezala aurkeztu dira, Antepa-
rak gutxienez bederatzi etxe dituenean 
jabetzan. Hori gutxi balitz, Antépara 21 
Zabalgunearen administrazio kontsei-

luko kide da PPren ordezkari bezala. 
Kargu hori bereziki nabarmentzekoa da, 
hirigintza politikak erabakitzeko hiriko 
marko nagusia baita sozietate publikoa. 
Alde Zaharreko etxebizitzen zaharbe-
rritze politikak erabaki ditu 21 Zabal-
guneak azken hamarkadetan. Auzoko 
elkarteek askotan kritikatu dituzte po-
litika horiek, bestek beste zaharberri-
tzerako diru-laguntzak soilik lan horiek 
ordaintzeko diru nahikoa dutenentzako 
bideratu dituztelako, eta ez, hain zu-
zen ere, diru eskasiagatik egoera oke-
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ÁLAVA-VELASCO JAUREGIA. 
Talde aleman batek 
33 apartamentu turistiko ireki 
nahi ditu abandonatutako 
eraikinean, El Correo 
egunkariak argitaratu zuenez.
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Eraikin osoen turistifikatzea baimen-
tzeko udala, besteak beste, Hirigintza 
Kudeaketako Zuzendaritzaren aldeko 

txostenean oinarritzen da: "Arabaturren 
alegazioa partzialki onartzea proposatzen 
du, eraikin osoetako etxebizitza turisti-
koak baimenduz", dio 2020ko uztaileko 
txostenak. Txostenak Alfredo Pirisen si-
nadura darama, hamarkadetan Gasteiz-
ko hirigintzari loturiko kargu publiko ga-
rrantzitsuenetan aritu dena EAJk, PSEk 
zein PPk zuzendutako udal gobernuetan 
–besteak beste, 21 Zabalgunearen gerente 
izan zen 2000 eta 2013 urteen artean–. 
Eta txosten hori, besteak beste, 21 Zabal-
gunearen aldeko iritzian oinarritzen da: 
“Arabaturren alegazioari dagokionez, uda-
leko hirigintza-sozietatearekin [21 Zabal-
gunea] kontrastatu da (...) eta ondo funtsa-
tutzat eta onargarritzat jotzen da erabilera 
turistikoko etxebizitzak eraikin osoetan 
baimentzeko aukera”. 

Ustezko iritzian, esan beharko genuke. 
Jakinik Luxury Rental Apartments enpresa-
ren jabe Gustavo Antépara 21 Zabalgunea-
ren administrazio kontseiluko kide dela, 
hirigintza sozietateko kontseiluaren eta 
juntaren bileren aktak aztertu ditugu, jakin 
nahian 21 Zabalguneak aldeko iritzia eman 
zuenean Antéparak boza eman zuen ala ez 
–inhibitu egin beharko zuelakoan, intere-
sen arteko gatazka egoteagatik–. Auziaren 
inguruko bozketarik edo aipamenik ez dago 
aktetan. Azkenean, EH Bilduk udalaren era-
bakiari aurkeztutako alegazioan aurkitu 
dugu erantzuna. “[21 Zabalgunearen] Txos-
ten hori ez dago espedientean, abuztuaren 
6an San Martingo bulegoetan egin genuen 
espediente-ikustaldian egiaztatu ahal izan 
dugunez”. Txostenagatik galdetu zuen EH 
Bilduk, eta 21 Zabalgunearekin egin zena 
kontraste informal bat izan zela erantzun 
zioten: “Jakinarazi zitzaigun, ahozko kon-
tsulta bat egin zitzaiola 21 Zabalguneari”.

EH Bilduko iturriek baieztatu digute Al-
fredo Pirisi egin ziotela galdera, eta horrek 
adierazi ziela telefono bidezko kontsulta 
informala izan zela egindakoa –norekin, 
ez dakigu–. Horrek ez du ekidin, ordea, 21 
Zabalgunearen “baiezkoa” iritzi kualifikatu 
bezala aurkeztea etxebizitzen turistifika-
zioari baimena emateko.

21 Zabalgunearen 
ustezko aldeko iritzia, 
turistifikazioari baietza 

emateko oinarria
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rrenean dauden etxeetan bizi diren 
auzokideentzat. Horrek errazten 
du auzokide txirotuek auzotik alde 
egin behar izatea, eta dirua duten 
pertsonek etxebizitzak merkeago 
erosi ahal izatea. Adibidez, ondoren 
turismora bideratzeko, beste hiri 
batzuetan ikusten denez. Eta PPk –
ere– politika horiek babestu ditu 21 
Zabalgunean. 

Antépara eta Perosanzen mugi-
menduek Gasteizko Alde Zaharra-
ren etorkizuna baldintza dezakete. 
Beraiek hartu dute auzoaren turis-
tifikazioaren bandera, eta argudio 
horiek ontzat emanda onartu zuen 
udalak partzialki Arabaturren alega-
zioa. Aldiz, auzoari eragiten dioten 
erabakietan erakundeek auzokideei 
ematen dieten erabakimen eskasa 
hamarkadetan errepikatzen den sa-
laketa da Gasteizko Alde Zaharrean. 
Etxebizitzen turistifikazioaren aferan 
ere informazioa eta eztabaida urriak 
izan dira. Eta gainera, ikusten dugu-
nez, batzuetan desitxuratua egon da. 

Horren guztiaren aurrean, etxebi-
zitzen turistifikazioaren aurka azaldu 
eta antolatu da Alde Zaharrean jende 
ugari azken hilabeteetan. Zergatik?

TURISTIFIKAZIOAREN AJEAK
Esperientziak erakutsi du jada zer 
gertatzen den etxebizitzen turis-
tifikazioari muga estuak jartzen 
ez zaizkion lekuetan. Alokairu 
tradizionalera bideratutako etxe-
bizitzen jabeek turistentzako alo-
kairura pasatzeko joera dute, edo 
arloko enpresa handiei eta inberti-
tzaileei saltzekoa, Alde Zaharrean 
gertatzen ari den bezala. Batzuetan 
norberaren interesagatik, bestee-
tan presioak tarteko. Transforma-
zio horiek ondorio larriak dituzte 

Gasteizko Alde Zaharraren moduko 
auzoetan.

Alde batetik, alokairurako etxebi-
zitzen kopurua murriztu egiten da, 
eta prezioa igo. Non eta diru-sarrera 
urriengatik alokairuan bizi behar 
duen auzokide gehien (% 23) duen 
hiriko auzoan. Gainera, auzokideen 
bizileku diren etxebizitza horiek, 
auzoan geratzen ez diren turistez 
beteko lirateke, sare komunitarioak 
eta auzo-dinamikak arrisku larrian 
jarriz. Turistifikazioaren ondorioei 
buruzko analisi sakonagoa nahi 
duenak Etxebizitzak turistifikatu, 
Alde Zaharrak ez birgaitzeko erre-
portajera jo dezake (ARGIA, 2698. 
zenbakia).

TURISTIFIKAZIOA ARRISKU; 
AUZOTASUNA BERME
Etxebizitzen erabilera turistikoaren 
inguruko politikek eztabaida sakona 
eskatzen dute: jendarte eta auzo ere-
duez, turistifikazioaren ondorioez, 
erabakiak hartzeko moduez, eraba-
kiguneez. Eztabaida hori ezinbeste-
koa gaur Gasteizko Alde Zaharrean, 
jakinik nola ari den etxebizitzen 
turistifikazioa sustatzen. Eta hori 
Arabatur elkarteaz eta Luxury Ren-
tal Apartments enpresaz haratago 
doa, gehiago ere etorriko dira horien 
atzetik eta ondotik: El Correo egun-
kariak azaleko lerroburu nagusia 
eman zion maiatzaren 15ean albiste 
honi: “Talde aleman batek 33 apar-
tamentu turistiko proiektatu ditu 
Álava-Velasco jauregian”. Hamar-
kadak abandonatuta daramatzan 
Alde Zaharreko (beste) jauregi bat 
da, Gasteizko mugimendu feminis-
tak 2018ko abenduan okupatu eta 
Udaltzaingoak hiru hilabete geroago 
hustu zuena.

Ez da berandu aldatzeko, eraba-
kiak udalaren esku jarraitzen bai-
tu. Oraindik ez die erantzunik eman 
eraikin osoen turistifikazioa bai-
mentzeko erabakiaren aurka auzo-
kideek aurkeztutako 136 alegazioei. 
Eta oraindik ere araudi berria oso-
ko bilkura batean berretsi beharra 
dago. Denbora eta aukerak badira 
auzokideen eskaerei erantzuteko; 
borondate politikorik orain arte 
ez. Dena dela, udalean bestelako 
“borondateak” sortzeko bermerik 
onena, hamarkadetan bezala, au-
zokideak eta mugimendu herrita-
rrak izaten jarraitzen dute. 

Antépara eta 
Perosanzen 

mugimenduek 
Gasteizko Alde 

Zaharraren etorkizuna 
baldintza dezakete
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Urtetan zure burua gorrotatu 
zenuen, beltza, musulmana eta 
jatorri gambiarra izateagatik. 
Autolotsatik zure identitatea 
aldarrikatzera pasa zara. Nolakoa da 
prozesua?
Bizi nuen autogorroto hori guztia era-
bat inposatua dela konturatu nintzen: 
estrukturazko arrazakeriaren eta bote-
re desoreka horren ondorioz ulertzen 
dugu identitate horiek (beltza izatea, 
musulmana…) baztertzaileak direla, 
hemen bizi bazara ezin duzula beltza 
eta musulmana izan. Eta horri buelta 
emateko prozesuan hainbat helduleku 
izan ditut: batetik, ezagutza eta jakintza 
antirrazista, urtetan neureganatzen joan 
naizena; bestetik, ulertzea hori guztia 
zerbait inposatua dela eta ez naturala; 
eta hirugarrenik, antzeko historia izan 
dutenekin bizipenak partekatzea, gizar-
te honetan beltz izateak zer esan nahi 
duen hobeto barneratzeko. Horrek guz-
tiak eraman nau honaino, eta funtsezkoa 

da prozesu hori lehenbailehen hastea, 
txikitatik, identitatea garatzen ari ga-
relarik eta gatazka horiek guztiak sor-
tzen doazelarik erantzunak aurkitzen 
joan gaitezen eta zauriak askoz lehenago 
sendatu ditzagun. Horretarako ere ida-
tzi dut liburu hau. Nik neuk eskertuko 
nukeen gaztetxo nintzenean halako li-
buru bat edo beste batzuekin solasaldi 
partekatuak izatea, hogeitaka urterekin 
hasi beharrean gauza hauen inguruan 
gogoetatzen.

Are gehiago, denek ez dute prozesu 
hori egingo, autogorrotoan, 
autolotsan… geldituko dira.
Eta horregatik da inportantea ezagu-
tza antirrazista jende gehiagorengana 
eta askoz lehenago iristea; hori da egin 
behar dugun ahalegin kolektiboa. Ho-
rretarako eskura ditugun bide guztiak 
erabiltzearen alde nago, akademiatik 
hasi eta Tik Tok plataformaraino. Nor-
berak ikusiko du prozesua nola eta zein 

bidetik egin, baina aurrera ez egitea ez 
dadila izan ez duelako ezagutza horreta-
rako sarbiderik, eta gaur egun arazo hori 
badagoela uste dut.

Beltza izateagatik migratzaile 
zarela ondorioztatzen dute maiz, 
baina Espainiako Estatuan jaioa 
zarela erantzuten duzu zuk. Halere, 
zure guraso afrikarrengandik 
heredaturiko motxilaz ere mintzo 
zara liburuan. Noiz uzten dio batek 
migratzaile izateari, nola bizi duzu 
dikotomia hori?
Gizarte honen begietara, zuria ez den 
oro atzerritarra da, horregatik gaude 
etengabe gure espainiartasuna aldarri-
katzen. Ez da espainiar izatea aldarrika-
tu nahi dudalako, bazterketa egoeratik 
hori aldarrikatzera behartuta nagoela-
ko baizik. Baina diozun moduan, gura-
soengandik jasotako identitatea ere hor 
dago, ohitura, kultura eta erlijioari lo-
tutako identitatea, eta motxila horrekin 

Bere buruarekiko zuen gorrotoa eta lotsa gainditu eta arrazakeriaren kontrako 
borrokan urteak daramatza Moha Gerehouk. Aktibismoaren ajeez eta erronkez 

aritu gara, ekintzarik gabeko akademizismoaz, nekeaz, paternalismoaz, 
Mr. Wonderful mezuez eta enpatiaz. Bere bizipenak eta diskurtso antirrazista 

josten dituen Qué hace un negro como tú en un sitio como este liburua argitaratu 
berritan, argi mintzatu zaigu Huescako (Aragoi) kazetaria: “Pedagogia lan hau ez 

da doakoa: pedagogia egiten dugu jendea ekintzara pasa dadin". 

   MIKEL GARCIA IDIAKEZ      ALVARO MINGUITO

“Lorpenak behar ditugu 
borroka antirrazistan, 

bestela frustrazio oso handia 
sortuko da”

Moha Gerehou



Ekainak 6, 2021

GIZARTEA І 29

borrokatu behar duzu, sentitzen duzula-
ko identitate horiek ez datozela bat bizi 
zaren gizartearekin, bertan integratu 
nahi baduzu atzean utzi behar dituzu-
la beste horiek, konturatzen zaren arte 
ezetz. Halere, motxila pisutsua da, alde 
migratzailetik ere espektatiba batzuk 
daudelako, nolakoa izan behar duzun, 
baina nik nire bidea egin dut. Identitatea 

eraikitzeko orduan, bide gatazkatsuak 
urratu eta erabakiak hartu behar dituzu, 
gauza batzuk atzean utzi eta beste ba-
tzuekin aurrera segi.

Migrazioaren ikuspegitik, bigarren 
mailako belaunaldia zara zu eta 
heredatutako motxilaz diharduzu. 
Hirugarren, laugarren… belaunaldiek 

ere, beren azalaren koloreagatik, 
motxila hori izaten jarraituko dutela 
uste duzu?
Frantziako Estatuan bertan, bosgarren 
eta seigarren belaunaldiak bizi dira, eta 
ez dituzte frantziar gisa hartzen, atzerri-
tar izaten segitzen dute beren arrazaga-
tik. Duela gutxira arte, antirrazismotik 
arrazakeriaz hitz egiten genuenean mi-
grazioaz ari ginen, baina jada ez, arrazaz 
aritzen gara, berdin diolako zure gura-
soak migratzaile izan edo ez, arrazak 
baldintzatzen du zein neurritan eragiten 
dizun egiturazko arrazakeriak. Ez zuria 
= migratzaile kontzeptua, hain errotu-
ta dagoena, ezabatzea lortzen ez dugun 
arte, nire bilobek eta birbilobek motxila 
honekin segituko dute bizkar gainean.

Afrikarrez dugun irudia da pobreak 
direla, kulturarik gabeak, basatiak… 
Harritu nauena da zuk zeuk, 9 
urterekin, irudi hori zenuela Afrikaz, 
gurasoak Gambiakoak izanik.
Txikitatik jasotzen dugun ezagutza arra-
zista horretatik inor ez gaudelako salbu, 
nik neuk hizkuntza arrazista ikasi dudan 
moduan eta umetatik begirada arrazis-
ta barneratu dudan moduan. Pelikulen, 
dokumentalen eta abarren bidez Afrikaz 
nuen irudiak talka egiten zuen etxean gu-
rasoek esaten zidatenarekin, bai, baina 
beste guztia hain da indartsua, hain dago 
errotua eremu guztietan, gurasoen hitza 
ateratzen zela galtzaile. Bestea sinesten 
nuen, Afrikara bertara joan eta ezagutza 
antirrazistari leku egiten hasi nintzen 
arte. Hori ere bada arazoa: oso berandu 
hasten garela ezagutza antirrazista bar-
neratzen, eta urtetan jasotako kontrako 
mezuek erroak finkatuta dituztela gurean.

     Solidaritatea 
ez da arazoa, 

arazoa da horrek 
transmititzen duena: 
badirudi soluzioa dela 
zuri batek ematen dizun 
besarkada, eta horrek 
begirada mugatzen 
digu, arazoa askoz 
konplexuagoa baita”
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Hain juxtu, eskola espazio 
inportantea da mezu horiei aurre 
egiteko. Zein dira eskolan aniztasuna 
lantzeko gakoak?
Hezkuntza sistemak dio ezin duela 
arrazakeriarik egon, baina horretarako 
neurririk hartu ezean, adierazpen hu-
tsa baino ez da. Gakoak ugariak direla 
uste dut: pentsatzea talde anitza izatea 
bere horretan arrazakeriari aurre egite-
ko bermea dela adibidez ez da zuzena; 
ikasleek ez dute ezagutza antirrazista 
jasotzen eskolan (curriculumaren bidez, 
esaterako); irakasle askok ez daki arra-
zakeria tarteko diren gatazkei aurre egi-
ten (“beltz nazkagarri” deitu badio ikasle 
batek besteari, soluzioak ezin du izan 
elkarri barkamena eskatzea eta kito); ez 
dago jazarpen arrazistaren aurkako pro-
tokolorik… Maila ugari hartzen dituen 
arazoa da, modu orokor eta estruktura-
lean landu behar dena, bestela jarraituko 
dugu pentsatzen aniztasuna mehatxua 
dela, eta ez aukera aberasgarria.

Irakasle askok uste du arrazakeriaz 
eta sortzen dituen gatazkez hitz egitea 
arazoa dela, baina horretaz guztiaz hitz 
egitea da hain zuzen ere soluziorako 
abiapuntua.

Aktibista gisa, ohituta zaude eraso 
arrazistei aurre egitera. Liburuan 
kontatzen duzu zailagoa dela 
salaketa hori egitea hurbileko jendea, 
kontziente edo inkontzienteki, 
arrazista denean.
Horrelako egoera bat ematen denean, 
nire ustez interpelatuta sentitu behar 
dutenak ez gara komentario arrazista 
sufritu dugunak, gurekin batera dauden 
gainerakoak baizik, alegia egoera arra-
zista identifikatzeko gai izan diren baina 
isilik geratu diren horiek, jarrera horrek 

indartu egiten duelako komentarioa bota 
duena. Ardurak partekatua izan behar 
du. Egoera arrazistek deseroso sentia-
razi gaitzala denak (eta ez bakarrik zu-
ria ez den norbait dagoenean aurrean) 
eta deserosotasun hori hitzetara eraman 
dezagula, hori da helburua, zeren sarri 
badirudi deseroso sentiarazten gaituena 
dela zer eta egoera arrazista seinalatzea 
eta giroa nolabait zapuztea.

Zure liburuak harrera ona izan 
du, baina esanguratsua da: 
antirrazismoari buruzko liburu batek 
harrera arrazista izan du batzuen 
aldetik.
Antirrazismo diskurtsoak mahai gainean 
jartzea zein beharrezkoa den erakusten 
du horrek, baina aldi berean, prestatuta 
egon behar dugu, zeren diskurtso anti-
rrazista gizartean indarra hartzen doan 
heinean kontrako erreakzioa eragingo 
du, mugimendu sozial guztiekin berdin 
gertatzen da, feminismoa dugu horren 
lekuko. Babes sareak sortzen joan behar 
dugu, eraso arrazistei kolektiboki eran-
tzuteko eta bakarrik ez geratzeko. Proze-
suaren parte dela ulertzen dut.

Ados, baina aktibismoaren lehen 
lerroan zaudetenentzat ez da erraza 
izango halako eraso pertsonalak 
etengabe jasotzea. Aktibismoak une 
batean zure bizitza jan zuela kontatu 
duzu liburuan, norbere burua 
zaintzea ere inportantea dela.
Nire zaletasunak, nire osasuna… albo-
ratu nituen, aktibismoaren alde. Hori 
orekatzen eta jendearen laguntzaz nire 
burua sostengantzen ikasi dut. Zeinen 
inportantea den adibidez sare sozialetan 
eraso arrazista bat jaso eta jendeak ba-
bes mezuak idaztea zure alde. Azken fi-
nean, aurpegia jartzen dugunon kontra-
ko eraso pertsonalak diren arren, ulertu 
behar dugu aktibista antirrazista baten 
kontrako erasoa gizarte osoaren kontra-
ko erasoa dela, dugun sistema bidegabea 
auzitan jartzeagatik jasotako erasoa dela 
eta beraz denok egin behar dugula bat 
horren aurrean.

Arrazakeriaren aurkako borrokan, 
zurion ekintzek zenbat dute 
paternalismotik?  
Adibide oso garbia da duela gutxi ger-
taturikoa: Ceutan Gurutze Gorriko lan-
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     Interpelatuta 
sentitu behar 

dutenak ez gara 
komentario arrazista 
sufritu dugunak, 
gurekin batera dauden 
gainerakoak baizik. 
Ardurak partekatua izan 
behar du”
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gile batek migratzaile bat besarkatu du 
eta irudia biral bilakatu da. Badakigu 
langileak Luna izena duela baina ez da-
kigu ezer besarkatzen duen gizonaz. 
Solidaritatea ez da arazoa, arazoa da 
horrek transmititzen duena: badirudi 
muga militarizatu eta hiltzaile horien 
aurrean, soluzioa dela zuri batek ema-
ten dizun besarkada, Luna bezalako 
jende gehiago dela soluzioa, eta horrek 
begirada mugatzen digu, arazoa askoz 
konplexuagoa baita. Jakina indarke-
ria horren guztiaren artean humani-
tatea jasotzearen alde nagoela, baina 
gailentzen den mezu bakarra hori da 
azkenean, Afrikan gertatzen ari denaz, 
migrazio politikaz eta sakoneko erroez 
hitz egin beharrean. 

2017an Argiarako izan genuen 
solasaldian, titularra honakoa izan 
zen: “Arrazakeria jasan dugunok 
lideratu behar dugu borroka hau, ez 
ezkerreko zuriek”. Beste muturrera 
egin dugu? Hain bihurtu dira 
indibidualistak borrokak, zuzenean 
eragiten ez banau ez dudala nire 
burua interpelatuta sentitzen?
Jende zuri askori gertatu zaiona da 
borroka antirrazistan lidergo postua 
kendu zaionean erabaki duela ez duela 
zer eginik borroka horretan, eta horrek 
ez du gauza onik esaten jende horre-
taz. Urteotan gauzak aldatu dira, jada 
ez ditugu ikusten aditu zuriz betetako 
mahai-inguruak arrazakeriaz hitz egi-
ten, baina jakina zuriek lekua dutela 
mugimendu antirrazistan: antirrazis-
moa ez da bakarrik mikrofonoa hartu 
eta manifestazioetara joatea, egunero-
koan txikitik eragitea ere bada antirra-
zismoa. Eta nik uste “borroka hau ez da 
nire kontua” pentsatzen dutenek egu-
neroko horretan, euren inguruan ger-
tatzen den horretan arreta jarriz ikusi 
dezaketela euren borroka ere badela.

Gogoeta asko eta ekintza gutxi 
ikusten duzu aktibismoan?
Hori da dugun arrisku handietako bat. 
Ezagutza antirrazistan aurrerapauso 
handiak ematen ari gara, baina horiekin 
batera aurrerapausoak behar ditugu 
pertsona migratzaile eta arrazializa-
tuen baldintzetan. Hori baita azken hel-
burua, gure bizitzak hobetu daitezela. 
Ezagutza ekintza bihurtu behar dugu, 
gauzak egin behar dira eta lorpenak 
behar ditugu, bestela frustrazio oso 
handia sortuko da: gizarteak gero eta 
azkarrago identifikatuko du arrazake-

ria, baina errazago ikusiko du baita ere 
ez dela aurrerapen errealik egin.

Aktibismo akademikoegia du hizpide 
Lucía Mbomíok zure liburuaren 
hitzaurrean. 
Nire helburuetako bat da antirrazismoa 
herrikoia izatea, mainstream izan dadi-
la eta ohiko solasaldien parte izatea, ez 
dadila izan soilik bazterrekoen eta ak-
tibisten gaia. Hizkuntza akademizista, 
gainera, presarik ez duen jendearen me-
sederako da, lasai har dezaketenentzat, 
akademiaren erritmoa geldoa delako, 
eta herrikoi bihurtzeak egiten du presioa 
eta urgentzia handiagoa izatea. Migra-
tzaileak Atzemateko Zentroen egoera 
txarrari buruz hiru urte iraungo duen 
txostena egitea baino eraginkorragoa 
da herritarren presio etengabea kalean, 
zentro horiek behingoz ixteko eskatuz.

Borroka honetan erraminta 
indartsua izan daiteke enpatia. 
Liburuarekin nahi izan duzu jendea 
gai izatea zure lekuan jartzeko.
Nire ustez, justizia sozialaren alde 
egiten duen pertsona ororen baitan 
dago neurri batean enpatia, zuzenean 
eragiten ez dion arren gai delako bere 
egiteko sufritzen ari diren horien bo-
rroka. Garrantzitsua da hau guztia 
kolektiboki ulertzea, eta horretarako 
inportantea da gure artean hitz egi-
tea, esperientziak partekatzea, elkar 
zaintzea… Liburuan nire historia kon-
tatzen dut, batere glamourrik ez duen 
historia bat, baina horrexegatik jende 
askorentzat ispilu eta elkargune izan 
daitekeena.

Beste erraminta indartsu bat 
pedagogia da… baina zein 
nekagarria izan daitekeen etengabe 
pedagogia egiten jardutea, “ea, 
konbentzituidazu” jarrera duenari.
Halaxe da, eta ezin gara aritu jendearen 
galdera guztiei erantzuten, gure ezagu-
tza antirrazista zabaltzen ari garelako 
dagoeneko, nahi duenak eskuratzeko 
(nire kasuan, liburu hau, sare sozialak, 
Youtubeko bideoak…). Pedagogia lan 
hau ez da doakoa: pedagogia egiten 
dugu ekintza antirrazista bilakatu dadin. 
Alegia, liburua idatzi dut nahi dudalako 
irakurtzen duena esnatu dadila, siste-
ma arrazista honek deseroso sentiarazi 
dezala eta ekintzara pasa dadila. Kon-
tzientziatzea baino gehiago, jendea akti-
batzea bilatzen dut.

Pedagogiak, baina, ez du asko 
balio zenbait jenderekin, eskuin 
muturrekoak kasu…
Jende hau konbentzitu nahiak ez du 
ezertarako balio, balio duen bakarra da 
arrazakeriaren aurkako neurriak au-
rrera ateratzea: eskubideak denontzat 
eta bizitzak babestu. Eskuin muturrari 
erantzutea eta gezurrak desmuntatzen 
aritzeak ez du ezertarako balio, behin 
eta berriz desmuntaturiko gezurrek di-
rautelako urteak joan eta urteak etorri, 
eta hori da ezkerrak ulertu behar duena. 
Arrazakeriari berdin zaizkio egia, datuak 
eta ebidentzia zienfitikoa, arrazakeriak 
arrazakeria baino ez du behar handitzen 
segitzeko. Beraz, arrazakeria amaitzea 
da bide bakarra diskurtso arrazistari 
aurre egiteko: bazterketa egoerara kon-
denatuta dagoen jendearen bizitza alda-
tuko duten neurriak hartzea.

Ez dira eskuin muturrekoak 
bezain arriskutsuak, baina 
antirrazismoaren Mr. Wonderful 
direlakoek ere ez diote mesede 
askorik egiten borrokari.
Ez, itxura ona duten diskurtso politak 
planteatzen dituztelako, baina ez dute 
ekarpenik egiten. Pertsonen artean ez 
duzula kolorerik ikusten esatea oso 
polita da, baina arazoa ez da koloreak 
ikustea, baizik eta zergatik jokatzen 
dugun ezberdin azal kolore baten edo 
bestearen aurrean. Beste topiko bat, 
arrazakeria bidaiatuz sendatzen dela. 
Oxala! Eskuin muturreko jendea hegaz-
kinetan bidaliko genuke hamar egun 
beste nonbait pasatzera. Errealitatea 
beste bat da, eta ezagutzan eta bote-
rean dago oinarria. 

GIZARTEA І 31

     Aktibismo 
akademizista 

presarik ez duen 
jendearen mesederako 
da, lasai har 
dezaketenentzat, eta 
herrikoi bihurtzeak 
egiten du presioa eta 
urgentzia handiagoa 
izatea”
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Gerra zibileko “paisaiaren arkeologia” 
ikertzen ari zara zure doktore tesian. 
Zer esan nahi du hitz horrek?
Ikusmolde bat da. Paisaia palinpsesto 
modu bat da: pergamino zaharrak berre-
rabiltzeko aurrekoa ezabatzen zutenean, 
testu horren aztarnak geratzen ziren ge-
ruza desberdinetan. Paisaia ere horrela-
koa da, eta arkeologian denboran zehar 
metatutako geruza materialak aztertzen 
dira. Oso ikusmolde holistikoa da, ez du 
bakarrik kontuan hartzen ezagutu nahi 
den iragana, espazioa ere bai. Kasu ho-
netan gerra zibilaren izaera territoriala 

Arkeologoa eta EHUko Ondare Eraikiari buruzko Ikerketa 
Taldeko kidea, Josu Santamarinak (Gasteiz, 1993) 1936ko 
Gerrak gure paisaian utzitako aztarnak ikertzen ditu, 
materialtasuna, memoria eta ondarea aintzat hartuta. 
Ekainean, Markina-Xemeingo bigarren fronte-lerroan 
edo Burdin Hesi Txikian esku hartuko du Ahaztuen 
Oroimena elkartearekin; bunker horietan borrokatu zuten 
errepublikarren “azalean” jartzeko balioko du ekimenak.

  URKO APAOLAZA AVILA      DOS POR DOS

Lubaki bat 
induskatzean, 
gerraren izaera 
kriminala ikusten 
duzu zuzenean
Josu Santamarina Otaola
Arkeologoa
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da ikertzen dena:  nola egituratzen ziren 
fronteak, hobi komunak non topatu diren, 
herriak nola militarizatu ziren…

Eta zer ondorio atera dezakegu 
1936ko Gerraren kasuan?
Ikusten da berrerabili zirela espazio ar-
keologiko zaharragoak: badaude gerra 
posizioak Burdin Aroko herrixken gai-
nean egin zirenak, gazteluetan, ermiten 
inguruan… Lurraldearen gaineko kon-
trola beti izan da botereak bilatu izan 
duen zerbait, eta gerra moderno, total eta 
industrializatuan ere dinamika horrek 

funtzionatu zuen. Bestetik, badakigu hobi 
komunak egin zituztela errepide ertzetan, 
izotz biltegi zaharretan edo zabortegie-
tan. Alegia, zerbait ezkutuan gorde nahi 
baduzu toki periferikoetara zoaz.

Euskal Herrian zer daukagu arlo 
honetan, beste toki batzuekin 
alderatuta?
Exhumazioekin Aranzadi aitzindaria izan 
zen, hogei urtez daramagu horiekin la-
nean, berezia da eta harro egon gaitezke. 
Nik beste espazio batzuk lantzen ditut, 
fronteak eta gudu-zelaiak, baina baita 
errepresio zentroak ere, kartzelak edo 
bortxazko lanen espazioak kasu, azkene-
ko hau Nafarroan asko ikertu da. 

Baina hemen ez zen gertatu Ebrokoa 
bezalako borrokaldi handirik, frontea 
nahiko azkar pasa zen, arrasto gutxi 
dugula esan nahi du?
Data kanonikoak ezagunak dira, 1936 eta 
1937 urteak. Baina gero eta historialari 
gehiagok diote gerraren fase zehatz bat 
izan zela. 1936ko uda zutabeena izan zen, 
gerra prekario bat, egoera iraultzailea 
zuena Gipuzkoan, eta akaso XIX. mendeko 
karlistaldien antza zuena ere bai, ordu-
ko espazioak birziklatuz. Gero lubakien 
gerra bat egon zen, Lehen Mundu Gerra-
koaren antzera; eta azkenik, Bizkaiko 
kanpainan Biltzkrieg edo “tximista gerra” 
moduko bat egin zen Alemania eta Italia-
ren laguntzaz, Bigarren Mundu Gerraren 
entsegu bat. Zentzu performatiboan fase 
guztiak ditugu Euskal Herrian. 

Baina arkeologian badago beste pa-
radigma berri bat: gerra luzearena. Hau 
da, gerra ez zela amaitu ez 1937an ezta 
1939an ere. Gainera, berez, juridikoki ge-
rra zibila 1948an deuseztatu zen.

Orduan, “cautivo y desarmado” zioen 
bando famatua propaganda izan zen?
Horregatik aplikatzen zitzaizkien gerra 
kontseiluak etengabe zibilei. Orain gutxi 
arte historialariek ez dute arretarik jarri 
horretan, gerra zibila hamabi urte geroa-
go amaitu zela eta orduan sartu ginela 
beste marko kontzeptual batean, Bandi-
daje eta terrorismoaren kontrako legea-
rekin. Eskolako testu liburuetan askotan 
Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila atal 
berdinean sartzen dituzte, baina ez du 
zentzurik, ematen baitu ondorio tragiko 
batek batzen zituela, historiografia sasi-
frankista da ia-ia hori. Berez kontrakoa 
da, gerra zibila frankismoaren prozesu 
egituratzailea izan zen.

Oinarri materialetan nola antzematen 

da esaten ari naizena? Mugaren ideiaren 
bitartez. Gaur egun oso presente dago 
gainera: muga da zu eta bestearen arteko 
tartea markatzen duen lerroa; frontea 
azken batean. Frankistek irabazten du-
tenean, muga nazionalek jarraitzen dute 
militarizatuta egoten, eta adibidez Piri-
nioetako bunkerren P Lerro izugarriak 
erakusten du herrialdea etengabeko ge-
rra batean zegoela; “nia” eta “bestea” be-
reizteko mekanismo material bat zen, ez 
soilik kanpoko etsaiarekiko, baita barne 
etsaiaz bereizteko ere.

Horrek ere gerrako biktimak 
denboran gehiago eta ugariago izan 
zirela jabetzera garamatza ezta?
Hain gerra zibileko paisaia dira fosa eta 
lubakia zein kartzela eta kontzentrazio 
esparrua. Ikertu behar da barne etsaia-
rekiko zein muga mota sortzen diren 
materialki, hor sartzen dira errepresio 
zentroak adibidez. Zigor politikak gerra 
politikak ziren: susmagarriak lanaren eta 
zigorraren bidez integratu nahi zituzten 
Espainia Berrian; zeren eta gerra ez zen 
bonbardaketa eta suntsiketa bakarrik, 
baita berreraikitzea ere. Frankismoak 
erakunde bat sortu zuen Regiones Devas-
tadas izenez ezaguna zena (Suntsituta-
ko Erregioen eta Erreparazioen Zerbitzu 
Nazionala). Erakunde horrek, bortxaz-
ko lanarekin monumentuak eta antze-
koak eraikiz edo kaleei izenak aldatuz, 
gerraren kontakizun bat fosilizatu zuen 
paisaian. Berreraikitze planetan Guardia 
Zibilaren kuartelak elementu zentrala zi-
ren, eta Eibarren adibidez, eraikin berriak 
tronerak eta guzti zituen tiro egiteko. Ge-
rra sotilagoa erakusten duen eszenario 
baterantz goaz. 

Ekainean Markina-Xemeinen esku-
hartuko duzue Ahaztuen Oroimena 
elkartearekin batera, errepublikarrek 
bertan eraikitako bigarren defentsa-
lerroan, zein da egitasmo horren 
oinarria?
Iaz EHUko ikerketa taldekoak Ahaztuen 
Oroimena elkartearekin batera aritu gi-
nen, memoriaren ibilbide bat osatzen 
laguntzen; zehazki Zapola eta Zapolazpi-
ko bunkerren dokumentazio topografi-
koa egin genuen. Aurten Iturreta auzoan 
izango gara: Baldan hiru bunker daude, 
gailurrean begiratoki bat izan daitekee-
na, babesleku antiaereo txiki bat ere bai, 
lubaki zatiak…  Frontea nahiko estatikoa 
izan zen arren, aztarnak galduta xamar 
daude, baina zorionez Markina-Xemein 
eta Etxebarriko bigarren lerro honetan 
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ondo mantendu dira. 
Azken urteetan pinuen gaixotasunak 

eta baso soiltzeek kalte larriak eragin di-
tuzte, ez bakarrik ekologikoki, baita onda-
re arkeologikoari ere; Baldan alderantziz 
gertatu da ordea, eta jatorrizko topografia 
azaleratu da pinu mozketarekin. 

Eta zer espero duzue aurkitzea 
bertan?
Bigarren lerro hori berezia da, nik “Burdin 
Hesi Txikia” deitzen diot: dozena baino 
gehiago bunker ditu eta hormigoizko egi-
tura asko. Horietatik bi induskatuko ditu-
gu. Ez dut asko espero materialtasunari 
begira, ze fronte hau oso modu katastro-
fikoan erori zen 1937ko apirilaren 25 eta 
26 inguruan; ez zen ia borrokaldi zuzenik 
gertatu. Baina bunkerrak arkitektonikoki 
baliotsuak dira, lerro berean egonda ere 
tipologia ezberdinak dituztelako.

Fronte lerro hori nahiko ezezaguna 
zitzaigun, Bilboko Burdin Hesia eta 
beste batzuen aldean, zergatik? 
Hobi komunak ere ez ziren ezagunak 
2000ko hamarkada arte, eta Bilboko 
Burdin Hesiaz, ideiaz aparte, apenas 
genekien ezer zentzu material batean. 
Ondarroatik Aiaraldearaino iristen zen 
fronte estatikoarekin gauza bera gerta-
tzen da, orain ari gara ezagutzen. Zen-
tzu horretan, Ahaztuen Oroimenak egin 
duen lana izugarria da: testigantza pila 
bat jaso du eta neurri handi batean horri 
eta artxiboko lanari esker askoz gehia-
go dakigu orain. Baina egia da garaiko 
txostenetan bigarren lerroari ez zaiola 
halako garrantzi berezirik ematen, ez 
dauka izen zehatz bat.

Hainbeste bunker egiteko, zerbait 
izango zuen...
Errepublikarrek ikusten zuten hau zela 
zati ahulenetako bat, Urdaibaira sartu eta 
Bilbo gertu geratu zitekeelako, horregatik 
sendotu zuten. Fronte osoan bi tokitan 
soilik aurkitzen ditugu hainbeste egitura, 
Markinan eta Aiaraldean. Bilboko Burdin 
Hesian kenduta, orokorrean hormigoi gu-
txi erabili zuten, eta neurri batean lehia 
bat ere egongo zen: nora eramango dugu 
hormigoia, frontera edo Bilbora? George 
Steer kazetari britainiarrak “gerrikoaren 
mentalitatea” edukitzea leporatu zien 
abertzaleei eta agintari militarrei, kon-
fiantza gehiegi jarri zutela burdin hesian.

Elkarte memorialisten ekimenei 
esker, azken urteetan gerra zibileko 
aztarnak “patrimonializatu” direla 

diozue, azalduko diguzu hori hobeto?
Elkarte horiek hainbat ondare museali-
zatu eta txukundu dituzte: beraiek izan 
ziren lehenak heltzen, gero etorri gara 
besteak. Arkeologoak saiatzen gara pe-
dagogia egiten aztarnen tratamendu 
zientifikoa bermatu nahian, eta orain bi 
mundu horiek uztartzen dira. Alde bate-

tik elkarteen auzolana, zentzu kolektibo 
eta konprometitu batekin, eta bestetik 
unibertsitatean edo beste elkarte zien-
tifikotan gaudenok eskaintzen dugun 
metodologia. Gero, badago instituzioen 
arloa, Gogora institutua esaterako, auke-
rak eskaintzen dituena baina elkartee-
kin bere gorabeherak ere badituena… 
eta normala da hori, haiek iritsi dira az-
kenak eta oraindik ikasten ari dira.  

Dibulgazio eta kontzientziazio 
aldetik, zer eskaini dezakete 
Markina-Xemeingoa bezalako 
ekimenek?  
Nire ikuspegitik, garrantzitsuak dira dis-
kurtso frankista hegemonikoaren kon-
tra doazelako. Lubaki bat induskatzen 
duzunean, ez dago errebisionismorik 
edo negazionismorik, modako hitza 
erabili nahi bada: hor ikusten duzu ge-
rraren krudeltasun eta izaera kriminala 
zuzenean; ez da Espainia triunfalaren 

Leku marjinal eta 
periferikoak balioan 
jarri behar ditugu; 
kapitalismoak ahaztuta 
utzi dituen espazioak 
dira, eta horregatik dute 
hainbeste historia
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garaipen martxarik ageri. Baldakoak 
galtzaileen posizioak dira eta haien aza-
lean jartzeko aukera eskaintzen digute.

Memoria historikoan edo, orain me-
moria demokratikoa deitzen dioten ho-
rretan, didaktika eta pedagogia egiteko 
toki aproposak dira. Ikasleek gutxi bi-
sitatzen dituzte. Nik Araban, San Pedro 
mendiko indusketetan esfortzu handia 
egin izan dut ikasleekin egoteko, bai-
na irakaslearen iniziatibaren esku dago 
oraindik.

Gurutze frankistek erakusten ez 
duten beste ikuspegi bat, beraz.
Eztabaida dago ikur frankistekin zer 
egin, horiek ere garaileen diskurtsoa 
dira. Nire ustez horri aurre egiteko in-
portantea da galtzaileen esperientzia 
jasotzea. Baldakoa horren barruan sar-
tuko nuke, nahiz eta hormigoi puska ba-
tzuk izan, arkeologiak ez du izaera mo-
numentala bilatzen, jende arruntaren 
bizitza eta historia jakitea baizik.

San Pedro mendiko indusketak 
zuzentzen aritu izan zara azken 
urteetan eta emaitza ikusgarriak 
lortu dituzue. 
San Pedro Urduña eta Amurrio artean 
dago –beste izen asko dauzka: Azkuren, 
Beratza…– kontserbazio maila oso altu-
ko tokia da, praktika sozioekonomiko 
leunak eman direlako. Horri esker 4.000 
pieza berreskuratu ditugu, EHUko ikas-
leekin eta kontzejuekin elkarlanean.

Gerrako eguneroko baten orrialdeak 
arkeologikoki pasatzea bezala izan 
da?
Bai. Garaileen historia mitifikatu egin 
da –San Pedro gailurrean bertan badugu 
gurutze bat haien omenez eraikia, nahiz 
eta orain sinbologiarik ez izan–, eta 
horri kontrajarriz galtzaileen historia 
dago, baina hau ere ez da mitifikatzeko 
modukoa: botila asko aurkitu dugu, al-
kohol kontsumoa handia zela erakusten 
dutenak. Seguruenik beldurrari aurre 
egiteko edaten zuten, gizontasun eredu 
bat jarraitu behar baitzen, gerlariarena. 
Janari latak, kalibre askotako munizioa, 
eguneroko objektuak… Arkeologia ano-
nimoen erreinua da, baina identifikazio 
txapa bat ere aurkitu dugu, gero Holo-
kaustoa sufritu zuen euskaldun batena.

Eta paisaiaren eskalara eramanda ere 
irakurri daiteke historia hori. Adibidez, 
50 metroko tunel bat egiten saiatu ziren, 
gailurra lur azpitik zeharkatzeko, baina 
ez zuten garaiz amaitu.

Zer gertatu zen?
Oso modu bortitzean eraso zuten, nahiz 
eta zentzugabea izan. Demostrazio bat 
izan zen, Bigarren Mundu Gerra miniatu-
ran: leherketak, kraterrak… garezur zati 
batzuk ere topatu genituen, lehergailue-
kin desintegratutako pertsona batena. 
Bataila baten autopsia egitea bezala izan 
da. Esaten da gudari eta milizianoek ihes 
egin zutela, Agirre lehendakariak berak 
ere gutuna  idatzi omen zuen “ezin dugu 
San Pedro galdu” eta antzekoak esanez. 
Baina erraza da bulegotik hori esatea, 
garaiko teknologia militar aurreratue-
nak utzitako efektuak ikusi gabe.

Zer irakasgai atera daiteke 
orokorrean San Pedro, Balda eta 
halako tokietatik?
Leku marjinal eta periferikoak balioan ja-
rri behar ditugula, horregatik dute hain-
beste historia. Kapitalismoak lurraldea 
kudeatzeko moduarekin zerikusia du ho-
nek: arkeologoek normalean bilatzen ditu-
gu honek ahaztuta utzi dituen espazioak. 
Ondare hori orain arte eremu pribatura 
mugatu da: zure amama etxeko sukaldean 
kontatzen zer gertatu zen... Baina 80 urte 
baino gehiago igaro direnean, bada ordua 
publiko bihurtzeko, ez zentzu instituzio-
nal batean, baizik modu kolektiboan. 

Joan den urtean Markina-Xemeingo bigarren guda-lerroko 
memoria ibilbidea (MX-2) aurkeztu zuen Ahaztuen Oroimena 
elkarteak, Alpino Mendizale taldea eta udalarekin batera osatua, 
“SL” herri ibilbideen barruan. Orain, ekainaren 5ean, MX-3 
ibilbidea aurkeztuko dute, Iturreta auzoan Baldakotxuntxurreko 
bunkerretan barrena doana. Aurkezpenean, ekainaren azken 
bi asteburuetan EHUko ikasleekin egingo dituzten indusketa 
arkeologikoen berri ere emango dute, eta horretarako Josu 
Santamarinak hitzaldia eskainiko du (goiko irudian, bunker 
batean lanean). Gainera, indusketen azken egunean bisita 
gidatua antolatu dute: “Lanak ezagutu, azalpenak entzun eta 
jakinmina asetzeko aukera izango dugu”, azaldu dute elkartetik.

1936ko urrian, gudari eta milizianoek lortu zuten Emilio 
Mola jeneralaren erasoaldia gelditu eta frontea Bizkaia eta 
Gipuzkoa artean egonkortzea. Baina Markina-Xemein eta 
inguruetako posizioak ahulak izaki, lerrokatutako bunkerrez 
osaturiko bigarren fronte bat eraiki zuten, Rikardo Bastida Lezea 
arkitektoak diseinatua. Lerro hori ez zuten erabili, faxistek  Oiaz 
mendian frontea gainditzea lortu zutelako 1937ko apirilaren 
26an, Gernika bonbardatu zuten egun berean. Ahaztuen 
Oroimenak bildutako testigantzei esker, azpiegitura horiek 
aurkitu eta balioan jartzen ari dira orain.
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MX-2 eta MX-3 
memoriaren ibilbideak
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Euskal Herriko joera orokorrari ja-
rraiki, Irungo haurrek ere eskola 
dute euskara erabiltzeko esparru 

nagusi. Bertako guraso elkarteen esa-
netan, egoera horrek “zailtasun ugari” 
dakartza ikasleen jabekuntza linguis-
tikoan. Izan ere, Irungo hezkuntza gu-
neetan D eredua gailentzen den arren, 
kale zein etxeetako joerek oso bestelako 
errealitatea erakusten dute. “Argi dago 
eskolan egiten dena ez dela nahikoa”, 
ziurtatu dute euskararen kale erabileraz 
kezkatutako gurasoek. Elkarteon ustez, 
udalak gaur gaurkoz bultzatzen dituen 
ekimenak lagungarri bai, “baina ez dira 
gabezia betetzeko aski”. Haur, gazte eta 
gurasoek egiten duten esfortzuak esko-
latik kanpo ere bere isla merezi duela-
koan daude. Ondorioz, ahalegin handia-
goa eskatu diote udalari.

Eneko Oiartzabal Gerriko (Lezo, 
1982) Txingudi Ikastolako Guraso El-
karteko kidea da. Kontatzen duenez, 
joan den ikasturtean kide berriak sar-
tu ziren bertan, seme-alaben euska-
raren inguruko kezka azalduz. Urtean 
bi aldiz alkatearekin bilkurak egitea 
eta zenbait batzordetan parte hartzen 

hastea ebatzi zuten, bai eta aukera hori 
udalari ardurak eskatzeko baliatzea 
ere. Zehazki, aisialdi eta kirol jarduerei 
lotutako eskaera luzatu zuten, gainon-
tzeko guraso elkarteak ere jakinaren 
gainean jarri ondoren. Ikastetxe publi-
ko guztietako guraso elkarteen babesa 
jaso dute ordutik, eta gerora, udaleko 
Kultur, Kirol eta Gaztediaren Batzorde-
ra helarazi zuten eskaera; zinegotzi, ki-
rol-elkarte eta gurasoen mahaira, hain 
zuzen ere.

PANDEMIAK KASKARTUTA
Euskararen erabilera Irunen pozik ego-
teko modukoa ez bazen, COVID-19ak 
“lehendik zeuden zailtasunak area-
gotu” dituela ziurtatu dute gurasoek. 
Iazko udaberriko itxialdian jarri dute 
azpimarra, ikasleak ia sei hilabetez es-
kolarik gabe egon ziren sasoian. Ho-
rrek gazteenen euskara maila nabar-
men okertu duelakoan daude; “Irungo 
gazte eta haur ugariren euskararako 
eremu bakarra eskola baita”, azaldu du 
Oiartzabalek. Halaber, hezkuntza ko-
munitateak eta udalak orain arte egin-
dakoa “motz geratzen dela” dio. 

DATU KEZKAGARRIAK
Gurasoek udalari aurkeztutako txoste-
nak hainbat datu biltzen ditu, hala nola, 
Siadeco enpresak Irungo Udalarentzat 
2018an egindako Euskara Sustatzeko 
Ekintza Planarenak nahiz Soziolinguis-
tika Klusterrak Eusko Jaurlaritzarentzat 
egindako Arrue proiektuaren ikerketa-
renak. Bertan ikusten denez, euskara 
kaskar samar dabil erpin guztietatik be-
giratuta: etxeko zein lehen hizkuntzan, 
bilakaeran, kale erabileran, ikastetxee-
tan, eta hizkuntza-konpetentzian. Oiar-
tzabalen hitzetan, “etxe euskaldunetako 
haurrek ere uste baino lehenago galtzen 
dute euskara”; fenomeno kezkagarria, 
inondik inora. Bigarren Hezkuntzara 
heldu aurretik “nahiko ukituta” ikusten 
du Oiartzabalek lehen hizkuntzaren era-
bilera: “Galera azkarra izan ohi da, eta 
berreskurapena, berriz, motela”. Egoe-
rari buelta eman nahian, ikasleen eus-
kara-erabileran eragin handiena duten 
esparruen zerrendari erreparatu diote 
guraso elkarteek, eta horrela jabetu dira 
eskolaz kanpoko jarduera antolatuek 
badutela eragina seme-alaben hizkun-
tza-ohituretan. 

Udalari kontu eske umeen 
aisialdia euskaraz berma dezan

Irungo eskola publiko guztietako guraso elkarteek eskakizun bat luzatu 
diote herriko udalari, haur eta gazteen artean euskararen erabilera 

bermatzeko zailtasunak daudela ikusita. Pandemiak euskararen errealitate 
kaskarra are gehiago bistarazi duela diote. Zentzu horretan, udalerriko 

egoera soziolinguistikoaren analisia aurkeztu eta aisialdi esparruan esku 
hartzeko laguntza eskatu diote udal gobernuari. 

Irungo guraso elkarteak

   MIKEL EIZAGIRRE      DANI BLANCO
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AISIALDIKO BULTZADA
Oiartzabalen iritziz, aisialdiak gaztaro-
ko laugarren zutabea osatzen du; fami-
liaren, eskolaren eta lagunartearen os-
tean. Aisialdiak nerabeen bizitzan pisua 
irabazi ahala, eskolaren eta gurasoen 
eragina txikitu egiten da. Hori horrela, 
hizkuntza erabileraren eta aisialdiaren 
arteko korrelazioa adinaren poderioz 
indartzen denez, Irungo gurasoek bere-
biziko garrantzia esleitzen diote esparru 
horretan euskararen aldeko interben-
tzioa egiteari. Haurren kasuan, gainera, 
begiraleak erreferente garrantzitsuak 
direla uste du Oiartzabalek, “gurasoek 
eta irakasleek baino rol miresgarria-
goak” izan ohi dituztelako.

ASIMETRIA LINGUISTIKOAK
Udalak, orokorrean, “besteekiko pa-
rekotasunean” eskaintzen omen ditu 

euskarazko jarduera antolatuak. Asko 
jota, euskarari eta gaztelaniari pisu bera 
ematen zaielakoan dago Oiartzabal. 
Bere aburuz, ekitatearen printzipioari 

jarraiki, “egoera berean ez dauden biri 
gauza bera emateak desoreka betiko-
tzen du”. Zentzu horretan, udalak euska-
raren alde antolatzen dituen jarduerak 
“euskara sustatzeko ekimen puntualak” 
eta “eskaintza orokorretik apartekoak” 
direla uste du. Zinezko aldaketa gauza-
tzeko, esku-hartze jarraitua eta orokor-
tua galdegiten dute gurasoek.

ESKAERA ZEHATZAK
Haur eta gazteen errealitate sozial osoan 
eragiteko beharrizana seinalatu dute 
gurasoek, eta horrekin batera, “eskolaz 
zein etxez gaindiko eremuetan euskara-
ren sustapenerako plan baten ezinbes-
tekotasuna” ekarri dute gogora. Esfor-
tzu instituzionala indartzeko eskakizuna 
arrazoitzeko, Irungo guraso elkarteek 
aurrez aipatutako datuak zerrendatu 
dituzte, eta eskaera zehatzak jarri dituz-

Gurasoek diote aisialdia dela gaztaroko laugarren zutabea, familiaren, eskolaren eta lagunartearen ondoren, 
eta urtetan aurrera egin ahala laugarren zutabe horrek indar handiagoa hartzen duela. 

Besteak beste, eskatu 
dute enpresa, elkarte 

edo kolektiboek 
udalaren dirulaguntzak 

jasota eskaintzen 
dituzten 16 urte 

artekoentzako jarduera 
eta ikastaro antolatu 

guztiak euskaraz ematea
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te mahai gainean. Hala, haur, gazte zein 
familientzako kultur-programazioan –
antzerkiak, kontzertuak eta ipuin konta-
ketak– eta aisialdiko jarduera antolatue-
tan –kirola, musika, dantza, kiroldegiko 
ikastaroak– euskararen aldeko apustua 
egitea eskatzen diote udalari. Zehatz-
mehatz, ondokoak dira eskaerak:

Lehenik, 16 urtera arteko haur eta 
gazteentzako zein familientzako aisial-
di eta kultur programazioa urte osoan 
zehar indartzea, euskarazko eskain-
tza osoarekin. Bigarrenik, 16 urtetik 
beherakoentzako kiroldegiko ikastaro 
guztiak euskaraz izatea. Hirugarrenik, 
enpresa, elkarte edota kolektiboek uda-
laren dirulaguntzak jasota eskaintzen 
dituzten 16 urte artekoentzako jarduera 
eta ikastaro antolatu guztiak euskaraz 
ematea. Hori berehalakoan betetzea ezi-
nezkoa balitz, epe motzean lortu ahal 
izateko konpromisoa hartzea galdegiten 
dute, udalak sortutako programan el-
karteen parte-hartzea sustatuta. Azken 
plan horren oinarriak honakoak izan 
beharko liratekeela uste dute guraso 
euskaltzaleek: alde batetik, udalak en-
titateei hainbat zerbitzu eskaini behar 
lizkiekeela diote, hala nola, karteldegia, 
inprimakiak eta bestelakoak euskara-
tzeko eta itzultzeko zerbitzua, euskara 
ikasteko edota hobetzeko doako ikasta-
roak zein hizkera teknikoan trebatzeko 
liburuxkak banatzea. Entitateei dago-
kienez, zentzuzko epeetan zehaztutako 
konpromisoak bete beharko lituzkete 
trukean.

Laugarrenik eta azkenik, Irungo eta 
auzoetako jaietako barraka eta puzga-
rrietan euskararen presentzia berma-
tzeari eman diote garrantzia; hizkuntza 
paisaian, jendaurreko langileetan, mu-

sikan eta abar. Horretarako, beharrezko 
laguntza eskatzen diete udal zerbitzuei. 
Paraleloki, puzgarrietan begirale aritzen 
diren gazteei haurrekin euskararen era-
bilera lehenesteko konpromisoa eska-
tzea ere gogoan izan dute. 

ERRONKA LINGUISTIKOAK
Eskakizunok badute zentzurik Irungo 
Udalak 2018-2022 urteetarako eginda-
ko Euskara Sustatzeko Ekintza Plana-
ren baitan, eta hain zuzen ere, horren 
aipamena egin dute Irungo gurasoen el-
karteek. Bertan azaltzen diren zenbait 
erronka estrategiko izan dituzte aho-
tan. Esate baterako, planeko hirugarren 
erronkak “Euskal hiztun berriak sortzea 
eta euskal hiztunen artean erabilera es-
parruak zabaldu eta indartzeari” egiten 
dio erreferentzia. Horren baitan, “euska-
ra ikasteko erraztasunak eman, eta ho-
rretarako, egokiak diren baliabideak au-
rreikustea” legoke. Bosgarren erronkak 
erabiltzaileek euskaraz aritzeko duten 
eskubideari erantzuten dio: “Bezeroe-
kin harremanetan euskara erabiltzeko 
aukerak sustatzea”, hain zuzen ere. Zaz-
pigarren erronkak, berriz, eskolaz kan-
poko jardueretan jartzen du arreta, haur 
zein gazteei zuzendutako horiei aipa-
men berezia eginez: “Eskolaz kanpoko 
jardueretan –eta bereziki haur eta gaz-
teei zuzentzen zaizkienetan– euskara 
erabiltzeko aukera zabalak eskaintzea, 
euren jarduna hirian garatzen duten el-
karte soziokultural eta aisialdikoekiko 
lankidetzaren bitartez”. Hari beretik ti-
raka, plana gauzatzeko beharrezkoak 

izango diren berme zein izapide guz-
tiak zerrendatzen ditu Irungo Udalak 
eta gurasoek banan-banan gogorarazi 
dituzte. Azkenik, 9. erronkan, “Ekitaldi 
soziokultural guztietan euskararen era-
bilera sustatu, euskarazko eta kalitatez-
ko kultura sustatu eta euskarazko kul-
tur produktuak ezagutarazi eta horien 
kontsumoa sustatu” behar litzatekeela 
seinalatu dute gurasoek.

ERANTZUNAREN ZAIN
Irungo gurasoen elkartea erantzunaren 
zain dago Gabonetatik. Udalak begi onez 
ikusi omen zuen proposamena, bai eta 
gaia jorratzeko borondatea azaldu ere. 
Batzordeetan asmo onak nagusitu zirela 
dio Oiartzabalek, baina oraindik ez dute 
berririk izan. Udala eta guraso elkartea 
aurki biltzekoak dira, eta orduan jorra-
tuko dituzte eskakizunaren nondik no-
rakoak. Gurasoek uda baino lehen eran-
tzun positiboa espero dute, dagokion 
plana datorren ikasturtean abiarazteko 
asmoz. 

Udalak dio besteekiko 
parekotasunean eskaintzen 

dituela euskarazko 
jarduerak. Eneko 

Oiartzabalen aburuz, 
ekitatearen printzipioari 
jarraiki, egoera berean 
ez dauden biri gauza 

bera emateak desoreka 
betikotzen du

Gurasoek uda baino 
lehen udalak erantzun 

positiboa ematea 
espero dute, plana 

datorren ikasturtean 
abiarazteko asmoz
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Badoztain (Nafarroa), 1883ko mar-
txoaren 15a. Josefa Uriz Pi jaio zen, 
Pepita izenez ezaguna. Handik 10 

urtera, 1893ko urtarrilaren 24an, Elisa 
ahizpa jaio zen. Biek hezkuntzako ikas-
ketak egin zituzten eta, Pepita lehenago 
eta Elisa ondoren, Katalunian aritu ziren 
irakasle lanetan. Biek elkarrekin egingo 
zuten handik aurrerako bidea, Katalunia-
tik Frantziara eta Frantziatik Altzairuzko 
Oihalaz beste aldera.

Uriz Pi ahizpek hezkuntzan eta bes-
te hainbat alorretan egindako lana, az-
ken urteetan, pixkanaka ari da jasotzen 
merezitako aitortza: Sarrigureneko es-
kola publikoak Uriz Pi Ahizpak du izena, 
Manuel Martorell idazle eta kazetariak 
ahizpen ibilbidea jasotzen duen Pioneras 
(Txalaparta, 2018) liburua argitaratu du, 
Salomó Marqués eta Mari Carmen Agulló-
rekin; eta aurtengo neguan biei buruzko 
erakusketa egon da ikusgai Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko Hezkuntza fakul-
tatean.

Hezkuntzan egin zuten lana da bere-
ziki ezaguna, haien metodo berritzaileek 
hautsak harrotu zituztelako. Gaur egun 
ohikoak diren jarduerak abiarazi zituz-
ten: liburuen iruzkinak, mendi ibilaldiak, 
txango kulturalak, hitzaldiak… 1921ean 
Pepitak pedagogia irakasle postua lortu 
zuen Lleidako Emakumeen Magisteritza 
Eskolan eta ikasleei proposatu zizkien 
irakurketak (Margarita Nelken, Ramon 
Turró i Darder, Pedro Dorado…) Familia 
Buruen Elkarte Nazionalaren berehalako 
erantzuna eragin zuten: Uriz Pi eskolatik 
kaleratzea eskatu zuten, “Estatuaren Er-

lijioaren eta moral kristauaren aurkako 
dotrinak sustatzeagatik (…) eta ikasleen 
lotsa erasotzeagatik, hitz gordinez eta 
arbelean egindako marrazkiez azalduz 
sifilisaren nondik norakoak, ugalketa fun-
tzioa edota emakumeak bere gorputza 
komeni bezala erabiltzeko duen esku-
bidea”. Lleidako gotzainak Pepita salatu 
zuen, unibertsitateak diziplina-espedien-
tea zabaldu zion, eta eskandalua estatu-
ko prentsara iritsi zen. Ondorioz, garaiko 
hainbat intelektualek, hala nola, Santiago 
Ramón y Cajal, Miguel Unamuno, Ramón 
Menéndez Pidal eta Antonio Machadok 
manifestua idatzi zuten Uriz Pi babesteko. 
Azkenean, bere aurkako prozesua geldi-
tzea eta hezkuntza ministroak dimititzea 
lortu zuten.

Feminismoan eta haurren eskubideen 
arloan ere lan handia egin zuten. Elisa 

Emakumeen Nazioarteko Federazio De-
mokratikoko idazkaritzako kide izan zen, 
baita egun urtero ospatzen den Haurren 
Nazioarteko Egunaren bultzatzaile ere.

Militantzia politikoan Pepita hasi zen, 
besteak beste, CNTrekin kolaboratuz. 
Gero bi ahizpek PSUCen militatu zuten 
eta 1936ko Gerran frankisten aurka jar-
duteagatik erbesteratu ziren 1939an. 
Frantzian kontzentrazio esparruetan 
sartutako irakasleei laguntzen aritu zi-
ren, baita Erresistentzian ere. Gestapok 
beren taldea atzematean ozta-ozta lor-
tu zuten ihes egitea. Gerra amaitzean, 
Frantziako Gobernuak ez zien eskertu 
nazien kontra egindako lana eta 1951n 
estatutik egotzi zituen. Ekialdeko Berli-
nen eman zituzten azken urteak; Pepita 
Uriz Pi 1958an hil zen, eta Elisa, aldiz, 
1979an. 

NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

Uriz Pi ahizpak, 
hezitzaile eta ekintzaile
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Pepita eta Elisa Uriz Pi 
ahizpa nafarrak aitzindari 
izan ziren hezkuntzan, 
feminismoaren eta 
haurren eskubideen 
aldeko lanean eta 
faxismoaren aurkako 
borrokan.

Brontze Aroa Luzernako uretan
Hiru hamarkada dira arkeologo suitza-
rrak Luzerna hiriaren jatorrian Bron-
tze Aroko herrixka bat zegoela frogatu 
nahian ari direla. Berriki, Zuricheko Hiri 
Garapenerako Bulegoko urpekariek Lu-
zerna lakuko uretan egurrezko 30 zu-
toin –etxeak horien gainean eraikitzen 

zituzten–eta zeramikazko 5 pieza aur-
kitu dituzte. Erradiokarbono azterketek 
diote 3.000 urte inguru dituztela. Hala, 
aspaldiko hipotesia baieztatu da: Bron-
tze Aroan, Luzernako uren maila egun-
goaren lau bat metro azpitik zegoenean, 
lakuaren arroan gizakiak bizi ziren. PH
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Telefono mugikorretarako 
aplikazioak egiten dituen 
Skura interkooperazioan 

aritu da hasieratik. Izan ere, bi 
pertsonak osatutakoa zen sorre-
ran, eta aplikazio mugikorrak ga-
ratzeko behar dira beste zerbitzu 
batzuk ere, adibidez,  zerbitzaria. 
“Zerbitzu horiek guk ere egin ge-
nitzake, baina gure espezialitatea 
aplikazioak dira eta nahiago dugu 
horretan zentratu”, azaldu digu-
te kideek. “Horregatik, hasieratik 
modu naturalean atera zaigu zer-
bitzarien alorra egiten duten bes-
te enpresa txikiekin kolaboratzea: 
Magnet, Onenpro edota Talaiosekin bes-
teak beste. Eta haiei gauza bera gertatzen 
zaie, haiek garatzen dituzten proiektuek, 
mugikorren aplikazio bat behar badute, 
Skura da prozesu horren partaide. Zen-
tzu horretan, elkarren zati gara”.

Esperientziatik azaldu digute tekno-
logiaren sektorean ari diren kooperatiba 
hauek haien arteko harremana ez dutela 
konpetentzia moduan ikusten, lankidetza 
hitza hobe datorkiela. Eta onura handiak 
dakartzala horrela lan egiteak: “Proiektu 
beraren gainean enpresa bat beharrean 
bi baldin badaude, lau begik gehiago iku-
siko dute. Enpresen artean proiektu bera 
lantzea oso polita eta aberatsa da. Lan egi-
teko modu hori Skuraren erraietan dago 
eta oso proiektu gutxi dira guk bakarrik 
aurrera ateratzen ditugunak: beti ditu-
gu ondoan beste enpresa batzuk elkarla-
nean”. Lan-karga handiko boladetan lana 
banatzeko ere ongi datorrela azaldu dute.

Independenteak diren enpresa hauen 
arteko interkooperazioa hasieratik egin 
dutenez, “oso natural” ateratzen zaie ha-
rreman horiek elikatzea. “Ez daude gure 
bulegoan, baina telelanean ari balira beza-
la da: une oro ari gara zuzeneko kanalen 
bidez harremanetan, baita ere telefonoz 
eta emailez... eta batak duen ideia bestea-
rekin partekatzen du, ikusteko elkarrekin 
zerbait egin dezakegun. Elkarren parte 
bagina bezala da, enpresa beraren depar-
tamentu ezberdinak bagina bezala”.

TEKS SAREA JOSTEN
Enpresa teknologiko sare honek elkartea 
sortzeari ekin zion duela hiru urte, eta 
oraintxe formalizatu da: TEKS du izena. 
Ekonomia soziala eta teknologia buru-
jabetza lantzen dituzten kooperatiba 
teknologikoei aurkeztuko diete elkartea, 
bertako kide izatea proposatuz. TEKSek 
behar komunei erantzutea du helburu, 
sarea indartzea, interkooperatzea, tek-
nologia burujabetzaren eta ekonomia so-
zialaren balioak sustatzea gizarteko hain-
bat alorretan, eta elkarri babesa ematea, 
adibidez, diru-laguntza handietara aur-
kezteko ahalmena izan dezaten bakarka 
ezinezko izango luketen enpresa txikiek.

TEKSen beste alorretako bat forma-
kuntzak dira. Hainbat herritan emakume 
taldeekin egon dira ahalduntze teknolo-
gikoa lantzeko tailerrak emanez: “Pande-
miarekin ikusi dugu zer arrakala digitala 
dagoen emakumeen artean, batez ere 60 
urtetik gorakoetan. Eta zer arazo izan 
dituzten bideodeiekin eta teknologiare-
kin oro har. Jende asko etorri zaigu tailer 
hauetara, interes handiarekin”.

TEKNOLOGIA BURUJABETZA
Zertarako da beharrezko teknologia bu-
rujabetza? “Gu izateko gure teknologia-
ren jabe, hori da helburua. Ez ditzagun 
utzi gure datuak hirugarrenen eskuetan: 
Google, Facebook... ikastetxeetan sar-
tzen ari dira multinazional hauek, txi-
kitatik herritarren datuak beraien esku 

egon daitezen”.
Enpresen arteko interkoope-

razioan, behar komunei tresna 
komunak jartzen saiatzen direla 
azaldu dute eta noski, teknologia 
burujabetzaren ikuspegitik hau-
tatzen dituzte tresna hauek: “Adi-
bidez, Tapuntu, Talaios eta Skura 
kooperatiben artean teknologia 
libreko tresna bat instalatu dugu 
gure zerbitzarietan, gure kontabi-
litateko datu guztiak gure zerbi-
tzarian egon daitezen, hirugarren 
enpresa baten zerbitzarian egon 
beharrean”. Skuran erabiltzen du-

ten lizentzia libreko beste tresna bat 
Netxcloud da, Google Drive ezagunaren 
ordez: “Gure enpresako dokumentu guz-
tiak ditugu zerbitzari horretan, eta Drive-
ren aukera berak ematen ditu: online edi-
tatu ditzakegu dokumentuak, partekatu... 
baina sistema gurea da, ez Googlerena. 
Modu horretan, ez gara besteen menpe-
ko, gureak dira datuak”. 

SKURA

Teknologia burujabetza lantzen, 
elkarlanean
   ETA   ELKARLANEAN

Zer egiten du: Neurrira 
egindako software, diseinu, 

definizio eta garapena. 
Konektibitatearen 

eta komunikazioaren 
teknologiak garatzen dituzte 

mugikorretarako.

Langile edo bazkideak: 5.

Noiz sortua: 2011n.

Egoitza: Arrasate eta 
Orereta-Errenterian.

Harremanetarako: 
675892204 / info@skura.com

SKURA MOBILE
skuramobile.com

Esperientzien kutxa
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FORMAZIO LANTALDEA

Lantalde berria sortu da Argian: 
Formazioa. Orain arte ere, modu 
ordenatuegian izan gabe, baina 

antolatu izan dituzte formazio saioak. 
Adibidez, bere garaian June Fernan-
dez izan zuten gonbidatu kazetaritza 
ikuspegi feministatik nola egin lan-
tzeko eta duela gutxi ikerketa kaze-
taritza egiteko zenbait gako eskaini 
dizkie Ahoztar Zelaietak. Eta langile 
bakoitzak ikastaro eta jardunaldi in-
teresgarririk ikusten duenean, Argia 
beti dago prest langileak formatzen 
laguntzeko. Talde berriaren helburua 
da maiztasun batekin klase magis-
tral antzekoak antolatzea, baita etxe 
barruko ezagutza elkarrekin parte-
katzea ere.

Gaien proposamenak ez dira beti 
lantalde horretatik aterako zuzenean. 
Beraiek izango dira formazioaren an-
tolatzaileak, baina aurretik lankideei 
galdegin diete zer den saio hauetan 
landu nahiko luketena. Zer behar 
ikusten dituzten. Pertsonalak eta tal-
dekoak. Lan hori jada egina dago, bil-
duta dituzte lagunen nahi eta gogoak 
eta osatu dituzte lau bloke, jasotako 
iritzi guztiak bertan sailkatuz. Bat, 
teknologia burujabetzarako tresnak: 
teknologia gure egunerokoaren geroz 
eta parte handiagoa betetzen ari den 
bitartean nola lortu ahalik eta buru-
jabeen izatea arlo honetan? Bi, atal 
teknikoa: Argian gehien erabiltzen 
diren ofimatikako programei ahalik 

eta probetxu gehien ateratzeko gaita-
sunak lortzeko. Hiru, idazkerari begi-
ra, euskarari begira, kazetaritza edu-
kiei...: hausnarketarako bide emango 
duten barne-eztabaidak pizteko ba-
lioko du, taldean oinarri batzuk fin-
katzeko. Lau, Argian barrura begi-
ra jartzeko unea taldearen martxa 
hobetzeko eta indartzeko baliogarri: 
adibidez, nola landu elkar-zaintza en-
presa barruan?

"Zein gairen inguruko formazioa 
jasoko zenuke gustura?" ez da langi-
leei egin zaien galdera bakarra izan. 
"Gairen bat eskaintzeko prest egongo 
zinateke? Zein?" galdera da bigarre-
na. Denok gara gairen batean aritua-
goak eta besteei gako batzuk ema-
teko kapaz. Helburua hori ere bada, 
Argian hain preziatua den transmi-
sioa modu honetan ere egitea. Ez ba-
karrik zaharrenek gazteenei historia-
ren, baloreen inguruan egiten diena. 
Baina noski, ez dira elkarren arteko 
formaziora mugatuko; beharrezko 
ikusten dituzten gaietarako kanpotik 
ekarriko dute gai-emailea.

Beren buruari denbora-presio 
handiegirik jarri gabe, maiztasun 
batekin saio hauek egiteko asmotan, 
lehen klasea eskaini die Axi Lopez 
lankideak teknologia burujabetzaren 
inguruan. Ostiralak baliatuko dituzte 
saio hauek egiteko eta bide batez, el-
kartzeko beta izango dute; hamaike-
tako eta bazkari eta guzti. 

Lanean ere formazio 
beharra dago

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

AGENDA

 Baltsan Elkarteak eta ArgiAk 
elkarrekin antolatu dute:

 

 ZIBURUKO 
2. EUSKAL LIBURU 
ETA DISKO AZOKA

Ekainaren 12an plazan 
22 argitaletxek beren lanak 
mahai-gaineratuko dituzte 
eta egunean zehar aurten 

argitaratutako hainbat libururen 
aurkezpenak egingo dituzte 

idazleek. Kultur ekitaldi hauek ere 
gozatu ahalko dira: 

 
Goizean 

ITURRI ZAHARREKO IPUINA
ikusgarria Maddi Zubeldiaren eta 

herriko ikasleen eskutik.

Eguerdian 

ZIRRIBORROKA
Asisko eta Dani Fano marrazkiz eta 

Maddi Ane Txoperena eta Odei 
Barroso bertsotan.

Arratsaldean 

HUTSAREN HATSA
diskoa aurkeztuko dute Agustin 

Alkhat eta Julien Labatek.
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

Espainia aldean ikerketa inte-
resgarri bat egiten ari dira. 
Soroen edo elgeen inguruan 

landare jakin batzuen haziak 
erein dituzte. Landareak ez dira 
uzta jasotzeko asmoarekin ja-
rriak. Helburua albo mesedeak 
edo zehar mesedeak sortzea da. 
Batez ere intsektuak erakarri 
nahi dira, polinizatzaileak barne, 
eta haien atzetik txoriak.

Alorrak zenbat eta txikiagoak, 
orduan eta emaitza hobeak lor-
tzen dira: intsektu polinizatzai-
le eta txori gehiago. Nabarmen 
emendatzen da bioaniztasuna.

Europako Nekazaritza Politi-
ka Bateratu berrian argi eta garbi 
adierazten da nekazaritzaren eta bioa-
niztasunaren arteko uztarria, eta neka-
zaritza jardueran lehen aipaturikoa be-
zalako lanak hartuz gero trukean jasoko 
den dirulaguntza handiagoa izango da.

Espainian egin den ikerketa hori ne-
kazaritza sindikatu batek sustatu du eta 
dotore asko dio egitasmoaren ardura-
dun teknikoak: “Naturalki iraunkorrak 
izateko, aurrera egin behar dugu, ez itxi 
ateak eta nekazariek egin ditzaketen jar-
duera onak ikertu”.

Horrelako ekimenek ondare naturala 

eta bioaniztasuna sustatzeko eta zain-
tzeko aurrerapenak dakartzate, eta era 
berean klima aldaketaren aurka egin eta 
ekonomia berdea bizkortzen dute.

Gure inguruko nekazarien elkarteek 
zer ote diote horrelako ekimenei buruz? 
Intsektuak, polinizatzaileak, txoriak, on-
dare naturala, bioaniztasuna, klima al-
daketa, ekonomia berdea eta horrelako 
hitzekin bati baino gehiagori ilea laztuko 

zaio, eta ez daukanari haserrea-
ren sua piztu eta haren kea urru-
titik igarriko zaio.

Soro ertzean landare batzuen 
haziak zabaltzea eta haien loreak 
zabaltzen uztea besterik ez da. 
Baina loreak eta haien poliniza-
tzaileak eta haiek erakartzen di-
tuzten txoriak buruan ere kabitu 
egin behar baitira...

Soro ertz edo soro bazter ziz-
trin bat da jendearentzako garai 
batean ipularra zena. Ipularra 
horixe da, soroan lan egiteko 
(gurdiak, idi-parea goldeare-
kin...) inguruan nahitaez behar 
den landu gabeko zirrindara. 
Hor hazten ziren bioaniztasuna 

aberasten zuten landareak, eta askotan 
zuhaixkak, fruta arbolak eta zuhaitzak 
ere izaten ziren. Mugak indartzeko he-
siak edo landaresiak ere jartzen ziren 
bestelako animalia laguntzaileak ere 
erakartzeko: triku, harrapari eta abar.

Ipularra da benetan nekazaritza 
iraunkorra eta gure eta ondorengoen 
bizitza kalitatea bermatu nahi dituenak 
egin beharko lukeena. Uztaren emana 
bezain garrantzitsuak diren beste emari 
batzuk ekarriko dituen ipularra. Itelur 
eta italar ere esaten zaion ipularra. 

IPULARRA DA ETORKIZUNA

LOREZAINTZA eta LOREGINTZA

LANBIDE-HEZIKETA ZIKLOAK

Erdi mailakoak:

Goi mailakoa:

Aurrematrikulazioa: Maiatzak 31 - Ekainak 18

NEKAZARITZA eta ABELTZAINTZA EKOIZPENA

BASO KUDEAKETA eta NATURA INGURUNEA

Zizurkil, Gipuzkoa www.fraisoroeskola.eus943 692 162

Mitxoletak galsoro baten ipularrean. Soro 
ertzetan landare batzuen haziak zabalduta 
nabarmen emendatzen da bioaniztasuna.
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

E l ikadura burujabetzaz eta 
agroekologiaz hitz egitean lurra 
eta landareak datozkigu burura 

gehienetan, baina, zer ari da gerta-
tzen arrantzarekin? Ondarroa 12 
Milia elkarteak urteak daramatza 
itsas kontserbazioaren eta artisau 
arrantzaren alde lanean, formazioak 
eta ekimenak antolatzen. Orain, Bi-
zilur Lankidetzarako eta Herrien 
Garapenerako Erakundearekin el-
karlanean, beste proiektu bat jarri 
du martxan: Itsasoiko. Gure kostaldeko 
portuetan eguneko artisau arrantza de-
sagertzeko arriskuan dagoela ikusita, 
zerbait egitea erabaki dute.

“Artisau arrantzaleak egunero ate-
ratzen dira itsasora, eta arte txikiez ba-
liatuz harrapatutako gertuko arraina 
dakarte portura”, azaldu du proiektuko 
kide den Eneko Batxillerrek. Gehienek 
autonomoki egiten dute lan, haien on-
tzien jabe dira eta bakarrik edo bizpahi-
ru lagunekin aritzen dira. Azken urteo-
tan, baina, nabarmen egin du behera 
eskala txikiko arrantza eredu horrek, 
eta zenbait portutan desagertzera ere 
iritsi da, arrantzaleak eta horien atzean 
zeuden ogibide asko galduz. “Arrazoiak 
arrazoi, kontua da ondare kultural handi 
bat ari garela galtzen”, gehitu du.

Elikadura burujabetza pixkanaka eta 

pauso txikiz bada ere bere 
tokia irabazten ari den garaiotan, geroz 
eta arreta handiagoa jartzen dute kon-
tsumitzaileek lurreko produktuak non 
eta nola ekoitzi diren jakiteko. Itsasotik 
datozenen kasuan, ordea, ez da gauza 
bera gertatzen: “Baserriko produktuak 
ongi identifikatzen ditugu eta kontsumo 
taldeak lan handia ari dira egiten. Bada, 
arrantzaren inguruan ez dago ia ezer”. 
Hutsune hori betetzeko helburuarekin 
abiatu dute Itsasoiko proiektua; bertako 
eta sasoiko arrainaren kontsumoa ere 
elikadura burujabetzaren estrategian 
txertatzeko asmoz.

LANKETA INSTITUZIONALAZ 
GAIN, FORMAKUNTZA ETA HERRI 
AKTIBAZIOA
Hiru ardatz nagusiren baitan ari dira 
lanean proiektuko kideak. Lehen helbu-

rua bertako eta sasoiko arrainaren 
eta honen arrantzaren inguruan 
sentsibilizazio materialak sortzea 
da. “Denok dakigu legatza zer den, 
baina badira beste espezie asko ez 
hain ezagunak eta gure portuetan 
asko sartzen direnak”. Horregatik, 
sasoiko espezieen gida eta doku-
mentala eginen dituzte, egoeraren 
inguruan kezka zabaltzeko eta al-
ternatibak aktibatzeko. Bigarren 

ardatza kostaldeko herrietan ekime-
nak egitea da; Mutrikun, esaterako, egu-
neko artisau arrantza identifikatzeko 
zigilu bat jarri dute martxan. Ekimen 
horiek bultzatzeko ezinbestekoa da to-
kiko instituzioen laguntza, eta horixe 
bera da hirugarren ardatza: hurbileko 
instituzioekin lanketa amankomuna 
bultzatzea.

Eztabaida mahai gainean jartzeko eta 
herritarrak sentsibilizatzeko asmoz sor-
tu da Itsasoiko. Norvegiatik datorren 
izokina edo bakailaoa erostea erabaki-
tzen badugu, behintzat, arrantza eredu 
horren atzean dagoenaren jakitun izan 
gaitezela. “Inguraketa arrantza eta ere-
du handiagokoa ere hor daude, eta he-
rria bertako arrainez elikatzeko horiek 
ere beharrezkoak dira. Hemen arazoa da 
orain arte bezala jarraituz gero, horiek 
bakarrik geldituko direla”. 

ITSASOIKO

ARTISAU ARRANTZA KOLOKAN
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JOSERRA SENPERENA

Ezkerretik eskuinera: 
Fernando Neira, 
Karlos Aranzegi, 
Joserra Senperena 
eta Joseba Irazoki, 
atzean Rafa Berrioren 
erretratua dutela.
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Maiatzaren 9an Deriva eta Niños 
Futuros igo ziren oholtzara 
tenpluan, LeBukowski taber-
nan (Iñaki Peman-en argazki 

ederrez inguraturik). 30 lagun eskasen-
tzat lekua baino ez, eta, sarrerak airean 
saldu zirenez, bi txanda egin zituzten. 
Inondik ere, bakarlariaren musika ibilal-
diaren zati handi batean hogeita hamar 
laguneko publikoa izatea arrakastatzat 
joko zen. Gogoan dut, tipuletaki, Complot 
tabernan jo zuen kontzertu bat; dozena 
bat izango ginen, eserita, eta haren arre-
ba etorri zitzaigun, harriturik, zer egiten 
genuen han galdezka; gu, artean gazte 
eta areago berde, eta euskaraz mintzo. 
Baina, jakina denez, heriotzak bizitza 
edertzen du, eta omenaldi hauetan behin 
baino gehiagotan gertatu da kontzertuak 
bikoiztu beharra eta, halere, sarrerak 
agortzea. Bistan da, ez zion alferrik jarri 
bere disko bati Paradoja izenburua. 
 Zer ordutan eta 16:30etan joan ginen, 
bada, Berrio omentzen zuen kontzertu 
batera, eta ezin ekidin tipoa imajinatzea, 
dagoen lekuan dagoela, irribarre sardo-
niko bat ezpainetan. Derivaren Harresi-
landa diskoan hasi nintzen haren ibilbi-
dea jarraitzen (Gaztelupeko Hotsak-ek 
banatu zuen) eta bereziki nahi nituen 
garai prerrafaelitako (Rafa Berrio zene-
koa, alegia) abesti haiek eguneratuak 
entzun. Talde hartako kideak, Alberto 
Bosch, Borja Iglesias eta Jon Intxausti, 
izan ziren,  Mariano Hurtado (teklatua) 
eta Usoa Uriberen (ahotsa) laguntzare-
kin, oholtzara igo ziren lehenengoak. Ha-
rresilanda abiatzen duen La piel a tiras 
(Azala tiratan) abestiarekin hasi eta dis-
ko horretako eta aurreko Planes de fuga 
(Ihesaldi planak) diskoko abestiak tarte-

katu zituzten. Elkarrekiko disko aski ez-
berdinak dira produkzio aldetik; lehenak 
gaizki samar zahartu den kutsu elektro-
nikoa du, bigarrenak pop sotilagorantz 
jotzen du, eta kasu honetan taldeak abes-
tiei kutsu loureedarra eman zieten (kan-
tariaren erreferentzia nagusietarik zen 
Lou Reed, nagusiena ez bazen), nahiz eta 
Bronca (Liskarra) bezalako kantu pau-
satuagoetarako tarterik ere egon zen. Ez 
alferrik, Femme Fatale abestiaren bertsio 
batekin amaitu zuten beren boloa. 
 Niños Futuros izena hartu zuten oka-
siorako Los Bracco-ko Pablo Fernande-
zek (ahotsa) eta Toni Medinak (gitarra), 
Andoni Etxebestek (bateria), Ikerne 
Giménez-ek (baxua) eta Grande Days-ko 
Rumano Powerrek (teklatuak eta gita-
rra) osatutako taldeak. Berriok azken 
urteetan zuzenekoetan berreskuratu zi-
tuen Derivaren zenbait kantu jo ondoren 
–tartean Perfecto en soledad (Bakarda-
dean bikain) abesti misantropo borobi-
la–, batez ere Paradoja diskoan zentratu 
ziren, eta Los Braccok berezkoa duen 
rock & rollerantz eraman zituzten kan-
tuak, Mis ayeres muertos (Nire atzo hilak) 
kantuarekin goia joz. 
 Beste paradoxa baterako tarterik ere 
egon zen, baina. Egokiera horretan zaila 
baitzen duela bost urteko apirilaren 23ko 
gau harekin ez akordatzea: Berriok Bu-
kowskin jo zuen (frakik jantzi gabe, nos-
ki), eta kontzertu gogoangarri harengatik 
tabernak isuna jaso zuen,baimendutako 
edukiera baino jende gehiago omen gine-
lako barruan. 2016 kulturazko urte hura 
zen, eta hortik aurrera, aurreko urte jo-
rietan ez bezala, tabernetan kontzertuak 
antolatzeko erraztasunak joanak ziren. Ez 
zegoen jada zer kapitalizatu.   

Victoria Eugenian maiatzaren 19an (eta 
20an) emandako kontzertua oso bestela-
koa izan zen: profesionalagoa, bitarteko 
gehiagorekin, preziosoagoa. Paradoxek, 
ordea, hor jarraitzen zuten. Berriok ez 
zuen sekula bakarlari gisa Victoria Eu-
genian jotzerik izan. UHF taldearekin 
Principal aretoan jo zuen 80etan, eta ba-
karkako bere azkena ere han izan zen, 
2019ko urrian. Victoria Eugenian estrei-
natu zuten Adios a la bohemia (Bohemiari 
agur), Berriok Joserra Senperenarekin 
moldatutako Pablo Sorozabal eta Pio Ba-
rojaren opera. Baina bizirik zela ez zuen 
heriotzak eman zion aukerarik izan. 
 Musikalki Senperenak gidatutako kon-
tzertua izan zen omenaldikoa, eta oroz 
gain, haren lana da nabarmendu behar 
dena. Ez da lan batere erraza hainbes-
te musikarik (eta elkarrekiko hain ez-
berdinak) parte hartutako kontzertu bat 
nahas-mahasean ez erortzea, eta karte-
lari erreparatuta (Rafa Rueda, Charly & 
Pavlyuchenko, Amateur, Virginia Pina, 
La Oreja de Van Gogh, Petti, Paul San 
Martin, Sanchís y Jocano, Mursego (20an 
bakarrik), Abraham Boba, Julia Cristi-
na, Txetxo Bengoetxea, Miren Iza, Mikel 
Erentxun eta Diego Vasallo), arrisku hori 
zen burura etortzen zitzaizun lehenen-
go gauza. Haatik, ez zen halakorik ger-
tatu. Eta hori posible izan zen, funtsean, 
Senperenak (pianoa eta organoa), Jose-
ba Irazokik (gitarra eta ahotsa), Karlos 
Aranzegik (bateria) eta Lutxo Neirak (ba-
xua eta kontrabaxua) osatutako taldeak 
egindako lanagatik. Abesti gehienetan 
beraiek izan ziren banda, eta musikarien 
antzeak eta abestien moldaketa bikain 
eta koherenteak kalitatea omenaldiaren 
maila berean egotea eragin zuten.  Hain 
justu, parada ezin hobea izan zen ikus-
teko mainstreamarekiko aldea ez dela 
ausazkoa, ez diskurtsiboa: La Oreja de 
Van Goghek Las tornas cambian (Egoera 
aldatzen da) bertsionatu zuten, eta beren 
erregistroan ondo aritu baziren ere, bes-
teekiko aldea nabarmena suertatu zen, 
hala moldaketetan nola exekuzioan.  
 Gauza on asko egon ziren eta ezin de-
nak nabarmendu, baina bereziki gustatu 
zitzaizkidan Amateur-ekin jotako El prin-
cipio de una buena racha (Bolada onaren 
hasiera) dylandarraren eta Diego Vasa-
llorekin egindako No pienso bajar más al 
centro (Ez naiz gehiago hirigunera jaitsi-
ko) aski eraldatuaren moldaketak. 
 Hirigunerako azkeneko txangoa izan 
zen, bai, zer eta Victoria Eugeniara, gaine-
ra. Tira, orain badakizu, frakak ere ondo 
ematen dizu, amigo. 

Urtebete pasa dagoeneko Rafael Berrio hil zela, eta haren 
omenez ekitaldi ugari antolatu dira Donostian udaberri honetan. 
Bi programaziotan banatu dira: alde batetik, hiriko hainbat 
taberna, jatetxe, arte-galeria eta liburu-denden (musikariaren 
berezko habitatak) artean antolaturiko El hijo ingobernable de la 
luz del sol (Eguzkiaren argiaren seme gobernaezina), kontzertu 
berezi, entzunaldi eta erakusketekin; eta bestetik, Donostia 
Kulturak Ernest Lluch kultur gunean eta Victoria Eugenian 
antolatutako erakusketa, mahai-inguru, kontzertu eta proiekzioak 
izan ditugu, Yo ya me entiendo (Nik ulertzen dut nire burua) 
izenburupean. Bi programen azken kontzertuetan egon ginen; 
biak aski ezberdinak, baina biak eder. 

  BEÑAT SARASOLA 
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E uskadiko Filmategiak euskal zi-
nemaren inguruko kongresua 
antolatu zuen 2014an, EHUko 
Udako Ikastaroen baitan. Euskal 

Zinema: Zinemagileen hiru belaunaldi 
izenarekin aurkeztu zuten, eta ordura 
arteko zinemak emandako gakoei heldu 
zieten hiru egunetan zehar. Kongresuak 
nabarmentzen zituen belaunaldiak hala 
banatuta zeuden: batetik, Euskal Herrian 

zinema egiten hasi ziren horiek (Imanol 
Uribe, Montxo Armendáriz, Ana Díez eta 
beste asko); bestetik, 80. hamarkadaren 
bukaerakoak (Juanma Bajo Ulloa, Hele-
na Taberna, Julio Medem); eta, azkenik, 
Kimuak belaunaldia deritzen horiek, XXI. 
mendeko egileak (Isabel Herguera, Asier 
Altuna, Koldo Almandoz, Aitor Arregi...). 
Kimuak egitasmoarekin batera lanak 
garatu dituzten horiek dira belaunaldi 
honetakoak, elkarrekin hazi direnak. 23. 
katalogoa osatzera doan programa, ha-
lere, ari da pixkanaka belaunaldi berrien 
arrastoa somatzen.

Kimuak 1998an hasi zen jardunean. 
EAEn egiten ziren film laburren bana-
ketarekin kezkatuta, Jose Luis Rebor-
dinosek, egun Donostia Zinemaldiko 
zuzendari denak, bultzatu zuen inizia-
tiba ezagun zituen mundu mailako es-
perientzia batzuetan oinarrituta. Lehen 
urteetan Kimuak programa egonkortzea 
kosta bazen ere, urtero-urtero mugitu 
izan dira hautatutako lanak nazioarteko 
jaialdietan. Gainera, erreferentziazko 
katalogoa izatera iritsi da, Txema Muñoz 
eta Esther Caberok egindako ahaleginei 
esker. Egitasmoan izena emateko bal-
dintza nagusia zera da: film laburraren 
zuzendaria edo ekoizlea EAEn errolda-
tuta egotea. Hortik aurrera, nahi beste 
lan bidal ditzake bakoitzak. 60 bat lane-

tik gora jaso ondoren egiten du aukera-
keta horretarako deitutako zinema ere-
muko batzorde batek. Behin aukeraketa 
egina, mundura hasten dira zabaltzen 
udaberriko kimuak.

Baditu egitasmoak berezitasun ba-
tzuk. Lehenik eta behin, irabazi-asmo-
rik gabeko ekimena izatea; hau da, sari, 
emanaldi eta kopien alokairua edo tele-
bista eta banatzaileei egindako salmen-
tetatik erdietsitako dirua egileei beraiei 
ematen zaie. Horrek dakar bide-saririk 
ez izateak baimentzen duen gakoa: ber-
dintasun printzipioa. Hautatutako film 
laburrek, izan saridunak edo sari gabe-
koak, tratu bera jasotzen dute denbora 
eta eskaintzari dagokionean. Askotan 
enpresa pribatu eta interesdunek egiten 
duten lana era honetan eginez, aukera 
zabaltzen zaio hemen egindako filmari 
ibilbide luzea izan dezan.

Film laburren gain jarritako fokuak 
ematen du atentzioa gehien. Ez dago, zi-
nema komertzialetan batez ere, film labu-
rrak eskaintzeko ohiturarik. Belaunaldi 
nagusiagoek gogoan dute nola larunbate-
ko zinema proiekzioetan beti eskaintzen 
ziren labur eta luze bana. Zinemaldietan 
ere betetzen da formatu hori, baita zi-
neklubetako egitarauetan ere. Ez, ordea, 
gehien kontsumitu izan dugun zineman. 
Ohituta gaude ordu eta erditik gora irau-

Berriki amaitu da Kimuak 
2021 egitasmora lanak 
aurkezteko epea. EAEko 
zuzendari nahiz ekoizleek 
maiatzaren 24ra bitarte izan 
dute 30 minututik beherako 
lanak bertara bidaltzeko. 
Urtero bezala, Euskadiko Film 
Labur Onenen katalogoa 
deritzonak zazpi film labur 
hautatuko ditu aurtengo 
programa osatzeko.

  AINHOA GUTIÉRREZ DEL POZO 

LABURRA 
BEZAIN ZABALA

Kimuak egitasmoaren nondik norakoak
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ten duten fikzio mugituetara, askotan 
pentsatzeko tarterik ere uzten ez duten 
horietara. Laburrek badute beste zera 
hori, gehiagorako gogoz utzi arren, boro-
biltasun modukoa helaraztearena. Film 
labur onak iradoki dezake, esan gabe; 
zabalki aditzera eman dezake zerbait. 
Orain gutxi Euskalerriratutako Joseba Sa-
rrionandiak bere ipuinen inguruan zioen: 
“Zergatik tipiak? Bilatzea maite duenari 
tipitasunak bilaketaren atsegina ugaltzen 
diolako, edo autorea lan luzerako nagia 
delako, edo lana hasita bihar etzi huts egi-
tearen beldurrez luzarorako engaiatzen 
ez delako, edota gauza tipietan handietan 
bezainbeste sekretu kabitzen delako”. 
Badago, zentzu honetan, laburmetraigi-
lea ipuin-kontalaritzat hartzerik. Kimua-
ken egitekoa da sekretu horiek munduari 
kontatzea.

Aurreiritzi asko dago film laburraren 
inguruan. Badira egia diren hainbat kontu 
ere. Baliabide eskasiari lotzen zaio asko-
tan, edo gaitasun ezari. Egia da denbora 
eta eskaintza aldetik errazagoa dela la-
bur amateurra ekoiztea film luzea baino. 
Errodatzeko egun gutxiago, lagun artean 
eta pintxo batzuen truk, mesedeak nonahi 
eta unibertsitateko materiala maileguan. 
Eta nork ez du egin auzoko jaietako film 
laburren lehiaketarako bideorik? Dirurik 
gabe egin daitezkeen gauzak dira. Hor-

tik haratago, badago bere denbora horri 
eskaintzen dionik: afizioa edo ofizioa. Zi-
negile askok, film luzeak egin ondoren 
ere, maite dute laburrak egiten jarraitzea. 
Eta ez da helburua profesionaltasuna eta 
amateurrismoa elkarren kontra jartzea: 
film laburrak egiteko modu ezberdinak 
daude. Posible da teknikoen ekipo bate-
kin lan egitea, diru-laguntzak jasotzea, 
soldata duinak edo erdi-duinak sortzea 
eta lanbide bezala hartzea. Aitzitik, indus-
triak ez du gehiegi laguntzen horretan. 
Batzuetan, badirudi sari bat lortzea dela 
jarritako dirua errekuperatzeko modu 
bakarra, eta horrek kalte handia egiten 
dio ekoizpen mota horri. 

Film luzea egitera bitarteko bidea 
dela uste duenari begien aurrean jarriko 
nizkioke Maddi Barberren 564 metroz 
goiti (2018), Sara Fantovaren No me 
despertéis (2018), Marina Palacioren 
Ya no duermo (2020) edo Ageda Ko-
pla Taldearen Beti bezperako koplak 
(2016). Guztiak dira Kimuaken hainbat 
ediziotan hautatutako laburrak, baita 
gai eta trataera aldetik euskal zinema-
ri ekarpenak egin dizkioten lanak ere. 
Barber gai izan zen 24 minututan Itoiz-
ko urtegiak utzitako eragin fisiko eta 
psikikoetara maisuki hurbiltzeko; ur-
tegiaren eraikuntzaren arrastoak gor-
deak ditu filmean. Fantovak postETA 

garaiaren arrakalak erretratatu zituen 
nerabe baten begietatik, hainbat tabu 
apurtzeko erabakia hartuta. Palaciok 
familian egindako film baten inguruko 
filma ekarri zuen iaz katalogora, banpi-
roen eta mamuen esanahiak zabalduta 
metazineman. Maialen Lujanbioren ko-
pletatik abiatuta, Ageda Kopla Taldeak 
animaziozko lan kolektibo fina garatu 
zuen, eta bertsolariaren hitz zorrotzak 
bisualki irudikatzea lortu horrela.

Azken lan horiei erreparatuta, eus-
kal zinema munduko belaunaldi berrien 
inguruan hitz egiterik legoke. Badaude 
horretarako bidea egiten ari diren zu-
zendari eta filmak; ikusten ditugu zine 
jaialdietan, proiekzioetan, edo mahain-
guruetan. Ikusteko daukagu zein bide 
izango duten film laburren kontsumoak, 
Kimuaken hautaketa irizpideek, edo in-
dustriaren asimilazioak. Askotan film la-
burretan ageri da freskotasun gehien, es-
perimentaziorako joera, edo zinemagile 
berrien lehen pausoak. Akaso, film luzeak 
film laburrei begira jarri beharko lirateke 
inspirazio bila, eta horrek beste pisu bat 
emango lioke laburren ekoizpenari. Aus-
kalo. Ekainaren lehen hamabostaldian 
izango dugu aurtengo Kimuaken katalo-
goaren berri, eta ikusiko dugu zein erron-
kari heltzen dion egitasmoak. Bitartean, 
agur erdi bat, laburra bezain zabala. 

Maddi Barberren 
564 metroz goiti 
filmeko fotograma.
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Eskerrak bazterreko kontrakultu-
rari, bestela literatur aldizkarien 
faltan egongo ginateke gurean. Izan 

ere, Euskaltzaindiak 2018an utzi zion 
Erlea argitaratzeari. Urte berean, 111 
akademiaren paperezko 111 aldizka-
ria gelditu egin zen. Urtebete geroa-
go, 2019an, argitaratu zen Hegats-en 
57. zenbakia, eta oraingoz, ematen du, 
pausatuta daukala argitalpena Euskal 
Idazleen Elkarteak. Erlea joan, baina 
Barnezomorro iritsi zen Xangre fanzi-
nearekin. 

Zigilu autogestionatuak 2019an argi-
taratu zuen Xangre-ren lehenengo zen-
bakia. 2021ean argitaratu du bigarrena. 
Sorpresarik ez: punkak gurutzatzen du 
fanzinea. 

Munduko Poesia Kaiera punkiak bali-
ra bezala irakurri daitezke Linton Kwesi 
Johnson jamaikar-britainiarraren eta 
Cinthya Genser proto-punk feministaren 
lanen itzulpenak. Bestalde, AEBetara eta 
Europa iparraldera beharrean, hegoalde 
globalera garamatza Xangre-k errepor-
tajeen bidez. Zehazkiago, Peruko “subte” 
rock undergroundera eta Kolonbiako 
“punk medallo” eszena musikalera. Gai-
nera, Lectura fácil eleberri punkaren 
idazle Cristina Moralesi bezala, Throb-
bing Gristle musika taldearen soinu in-
dustrial britainiarrari egiten diote lekua 
46 orri fotokopiatuek.  

Zarata planetario hori guztia gurera 
ekartzea lortzen du fanzineak. Euska-
razko sorkuntza literario originalak eta 

Edorta Jimenezi egindako elkarrizketak 
Euskal Herrira ainguratzen dute Xangre. 
Koktela ezin iradokitzaileagoa da. Zerga-
tik ez: euskarazko molotov koktel litera-
rioa, bazterretik erdigunera botatzekoa.

Batzuek 1.700 erosle ezin lortu, bes-
teek diru galerak ezin gainditu, normal-
tasunaren xingola jantzi nahi eta ezinak 
euskal erdigunearen anormaltasuna uz-
ten digu agerian behin eta berriro. Hain-
beste normalizazio nahiren artean, 
ematen du punka iritsi behar dela ins-
tituzioek egin ezin dutena egitera, hori 
bai, prekario bezain erradikal. Bizi dugun 
errealitate merkantilizatu honetan, eske-
rrak autogestioari eta autoedizioari. Es-
kerrak fotokopia-makinei, “do it yourself” 
filosofiari eta literatur aktibismoari. 

Eskerrak punkari

  IBAI ATUTXA ORDEÑANA

XANGRE. LITERATURA 
BAZTERREAN
ASKOREN ARTEAN
BARNEZOMORRO, 2021
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Egia esan, gaizki ohitzen ari gara OL-
BEk ekartzen dituen nazioarteko 
panorama operistikoko figura apar-

tekin. Publikoa, berez zorrotza, aseezin 
bihurtuko da horrela eta ez du azken 
aldian entzuten ari garena baino boltaje 
gutxiagoko ahotsik onartuko.

Sonya Yonchevak OLBE on stage zi-
kloaren barruan eskainitako emanaldia 
oso goxoa izan zen, aurrekoak bezala. 
Laburregia agian, baina nahikoa iraun 
zuen harmoniko ederrez beteriko aho-
tsa preziatzeko, erregistro guztietan oso 
orekatua eta dotorea.

Abeslari bulgariarra Frantziako erre-
pertorioarekin hasi zen, Massenet-en 
Hérodiade eta Thaïs operen ariekin hain 
zuzen ere, zeintzuetan hizkuntza men-
deratzen zuela erakutsi zuen. Frantse-

sez, bokalizazioak bikaina izan behar 
du, hizkuntzaren sonoritate berezia aha-
lik eta gehien zaintzeko, eta horretan, 
Yonchevak ez zuen arazorik izan.

Matizazio gaitasuna Txaikovskyren 
Iolanta-ren aria batekin frogatua gera-
tu zen, eta batez ere, Dvoráken Rusalka 
operaren Ilargirako kanta ederrarekin.

Dena den, batez ere italiar erreperto-
rioan agertu ziren distira osoz soprano 
honen teknika izugarria eta arnaske-
taren kontrol bikaina. Abesti horietan 
bere ahots boteretsuaren ñabarduren 
aberastasunaz gozatu ahal izan genuen. 
Puccini oso konpositore egokia da bere 
ahotsarentzat eta Le Villi operaren Se 
come voi piccina-n, La Bohème-ren Don-
de lieta uscìa-n eta Madama Butterfly-
ren Un bel di vedremo-n pertsonaien ba-

rruan sartzeko gaitasuna erakutsi zuen.
Programari amaiera emateko Fran-

tziara itzuli zen: Massenet-en Manon 
operaren Adieu à nôtre petite table eta 
Bizet-en Carmen-en Habanera abestu zi-
tuen. Ondo merezitako txalo zaparrada 
jaso zuen.

Antoine Palloc piano-jotzailearekin 
batera aritu zen Yoncheva. Trebetasun 
osoz aritu zen laguntzaile lanetan, baina 
ez hainbeste abeslariari atseden emate-
ko bakarlari gisa pieza batzuk interpre-
tatu zituenean. Halere, musikari eragin-
korra da Palloc pianista, dudarik gabe.

Yonchevak bis pare bat oparitu ziz-
kigun: zarzuela pieza bat grazia handiz 
eta Pucciniren Gianni Schicchi operako 
O mio babbino caro aria ospetsua. Zora-
garria. 

Kilate askoko ahotsa

  MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR

OLBE-K 
ANTOLATUTAKO 
ERREZITALDIA
SONYA YONCHEVA (SOPRANOA). 
ANTOINE PALLOC (PIANOA). 
EGITARAUA: MASSENET, 
CHOPIN, TXAIKOVSKY, DVORÁK, 
PUCCINI ETA BIZET-EN LANAK. 

EUSKALDUNA JAUREGIA, 
BILBO, MAIATZAK 15
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B izitza edo bizia animalien zein lan-
dareen ezaugarria da eta haren 
bidez bilakatu, garatu, ugaldu eta 

ingurunera moldatzen gara. Bizia ez li-
tzateke ezer izango heriotzarik gabe, 
baina bizia artean ere modu askotara hil 
daiteke. Bizitzan hiltzeko modu bat nor-
beraren esperientziaren mugak zehar-
katzea izan daiteke, heriotza heldu bai-
no lehenagoko leiho ireki bat. 

Eskarmentuz beteriko ibilbidean 
zamak pilatzen joaten gara eta horren 
erakusgarri da Dead lana. Judith Argo-
maniz koreografoak sortu duen dantza 
ikuskizunean bizitzaren inguruan hitz 
egiten dute, gizakion, baina, batez ere, 
emakumeon bizipenez. 

Heriotza, askatasuna, itxurakeria eta 
zamak dira gai nagusia laguntzen duten 
buruhausteak. Pertsona oro iraganeko 
patroi eta sinesmenez kutsatuta bizi da 
eta jende sofistikatuak sinestarazten diz-
kigun fikziozko munduekin bonbardatzen 
gaituzte. Nahi dugun segurtasun hori lor-
tzeko etengabeko saiakeran bizi gara. 

Aipaturiko guztia ulertzeak lagun-
du egiten gaitu, eraldaketarako parada 
ematen digu eta “askeak” edo askeagoak 
egiten gaitu. Ulermen prozesu horretan 
murgiltzen gaituzte Lasala konpainiako 
kide diren Garazi Etxaburu, Paula Pa-
rra, Miren Lizeaga eta Leire Otamendik. 
Haiekin batera Puy Barral narratzailea 
ageri da oholtzan eta haren laguntza-
rekin interprete bakoitzak momentuan 
bizi duenaren gakoak eskaintzen diz-
kigu.

Ikuskizuneko protagonistak diren 
dantzariak indibidualki zein kolektibo-
ki ageri dira eszenatokian. Taldekako 
mugimendu sorta batekin ematen diote 
hasiera lanari eta banan-banan bakoi-
tzaren rolak eta bizipenak zeintzuk izan-
go diren deszifratzen joaten gara.

Oso rol eta pertsonaia definituak dira. 
Bakoitzak bakarka egiten duen esku-
hartzean bestelako elementu bat ageri 
da; adibidez, komun bat, lore gorridun 
diadema bat, motxila handi bat, plasti-
kozko bilgarri bat… 

Elementu guztiak lagungarriak dira 
lau bizitza horiek hobeto ulertzen la-
guntzeko, baina musikak ere berebiziko 
garrantzia du. Batzuetan, elektronika-
ren dunbalek markatzen dute erritmoa 
eta erakusten dute momentuko indarra. 
Besteetan, aldiz, Follow the sun abes-
tiaren bertsio lasai batek laguntzen du 
egoera ulertarazten. 

Balleta, dantza garaikidea, pilatese-
ko mugimenduak eta yogako posturak 
eskaintzen dituzte. Horrela, pertsonaia 
bakoitzaren bizitza eta pertsonalitatea 
definitzen joaten dira, batzuk indar-
tsuagoak dira, beste batzuk bakartia-
goak… 

Biziak bizi, proposamen garaikide 
bezain interesgarri honek eguneroko-
tasuneko askotariko bizipen eta errea-
litateak plazaratzen ditu. Itxurakeriaz 
beteriko mundu antzu honetan ezer ez 
da kasualitatea eta hori ulertzeak ahal-
dundu egiten gaitu, erabakiak hartzera 
bideratzen gaitu eta benetako gu izaten 
uzten digu. 

 MARTA SENDIU ZULAIKA      LASALA

Etengabeko saiakera DEAD IKUSKIZUNA
Noiz: maiatzak 22. 
Non: Gasteizko Felix Petite antzokia.
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5x5
ZEHARRETARA ETA GOITIK BEHERA, 

HITZ BERA.

1. Iritsi. 2. Hil. 3. Belarrez estalitako eremu.
4. Sosa. 5. Ileak (bizkaieraz).

Hizki berak
OSA ITZAZU HITZAK FALTA DIRENAK HIZKI 
BERAK DIRELA KONTUAN IZANIK, HORI BAI, 

HURRENKERA EZ DA ZERTAN BERA IZAN.

UP R E S T A T

N L E P R A D U

AA G E R P E N

AE T O R P E N

U Z T A R P E A

L I Z P A P E R

1

2

3

4

5

6

614253789
259784136
387961542
942518673
865437921
173692458
796325814
428176395
531849267

654173298
921856743
837942615
412739586
596284137
783561429
279315864
368427951
145698372

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

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

Puzzlea

EBAZPENAK

KOKA EZAZU PIEZA BAKOITZA DAGOKION TOKIAN ETA 
BUDOUR HASSANEK, AKTIBISTA PALESTINAR FEMINISTAK, 

ESANDAKO ESALDI BAT IRAKURRIKO DUZU.

Sudokuak
BETE ITZAZU GELAXKAK 1ETIK 9RAKO ZENBAKIAK IDATZIZ, ZUTABE, 

LERRO ETA 3X3 KOADRO BAKOITZEAN ERREPIKATU GABE.
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Z
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PUZZLEA:  “EMAKUMEAK ALTXAMENDU 
HERRITARRAREN PARTE DIRA BAI 
ANTOLAKUNTZAN, BAI MANIFESTAZIOETAN, 
BAI FAMILIAREN ORDEZKARI IZANIK EDO 
ZAPALDUENEN ABOKATU.”
5X5: 1. HELDU, 2. ERAIL, 3. LARRE,
 4. DIRUA, 5. ULEAK. 
HIZKI BERAK: 1-PRESTATU , 2-LEPRADUN, 
3-AGERPENA, 4-ETORPENA, 5-UZTARPEA, 
6-LIZPAPER.
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Eginahal handiz ari da Patxi Bisquert (Zizurkil, 
Gipuzkoa, 1952) aktore eta zinemagilea azken 
urteetan Ombuaren itzala proiektua aurrera atera 
nahian. Pedro Mari Otaño bertsolariaren bizitza 
pantailaratu nahi du, eta auzolanean jaso nahi luke 
horretarako finantzazioa. Gauzak ongi, uda honetan 
hasiko dira filma errodatzen, Argentinan. Herriz herri 
dabil orain, egitasmoa aurkezten, eta aurretiaz salgai 
jarritako 30.000 sarrerak erosteko gonbita egiten.

“Gaur egun Tasio 
bezalako pelikula bat 
ez zen aurrera aterako”

OTAÑOREN ITZALA

Patxi Bisquert

Zer du Pedro Mari Otañok 
pelikula bateko protagonista 
izateko? 
Oso pertsona interesgarria da. Alde 
batetik, bere garaiko bertsolarien ar-
tean bakana zelako. Orduko bertso-
lari gehienak karlistak ziren, eta hau 
liberala, bitxo arraro bat. Gizon adi-
tua zen, jantzia, kulturalki sen han-
dikoa. Eta aitzindaria ere izan zen; 
eztarri txarra zuenez, bertsopaperak 
erabili zituen, eta horrek izugarrizko 
bultzada eman zion bertsogintza-
ri. Ordura arte bertsoak bota ahala 
haizeak eramaten zituen. Pertsona 
poliedrikoa da, ertz askokoa. Garai 
hartako pertsonaia interesgarrienen 
artean kokatuko nuke: Otañoren 
itzala 1950-60 hamarkadetan Otei-
zak zuenarekin konparatzen dut. 

Zizurkildarra izateaz aparte...
[Barrez] Noski, herri hori asko maite 
dut, eta ez bakarrik han sortua nai-
zelako. Gazte-gaztetik hasi ginen gu 
Otañoren koplak kantari. Nik Zizur-
kilen bost urte eman nituen, baina 
gero Hondarribiko Jaizubian egon gi-

nen bizitzen, amaren lehengusuekin. 
Edozein jai ospatzen zela, izan ente-
rrua, bataioa, sagar uzta edo meta 
bukatzea, aitzakia ona zen bertso-
tan hasteko. Eta eztarria berotzeko 
Otañoren koplekin hasten ziren, zi-
rikatzeko. Guztiak ezagutzen nituen 
garai hartan. Morriña bizi dut, gaur 
oso gutxi direlako Otañoren koplak 
ezagutzen dituzten gazteak. 

Proiektu pertsonaltzat duzu? 
Hasiera-hasieratik izan da oso per-
tsonala. Noski, bidean inplikatu dut 
zenbait jende, batez ere, niretzako in-
portanteena, Koldo Izagirre. Oso testu 
ederrak idatzi dizkit. Kronologia man-
tendu nahi nuenez, Otañoren bilakae-
raz hitz egiteko, nik neuk egin dut ego-
kitzapena. Gero, bada beste gauza bat: 
halako pertsonaia ospetsuen inguruan 
ibili diren emakumeak oso sufrituak 
izan dira; orain asko aipatzen da An-
gela Kerexeta, ze gorriak pasa zituen 
Iparragirrerekin. Madalenek [Maria 
Magdalena Alberdi] ere halako zer-
bait biziko zuen. Genero ikuspuntutik 
halako errietaren bat falta zen, ukitu 

  ANDER PEREZ ARGOTE     JOSU SANTESTEBAN

ZINEMA LURRETIK IRTENDA
“Oraindik bere bizitzaren bilatze horretan 
aurrera doan tipo bat naiz, gure herri hau 
izugarri maite duena, eta baita Galizia ere, 
hangoak baitira nire semeak. Zinemaren 
munduan, Tasio moduan naiz ezaguna, 
batez ere hemen, Nafarroan. 37 urte pasa 
dira pelikula egin genuenetik, eta oraindik 
ere halako arrakasta eta oihartzuna izatea 
ona da. Pelikula gehiago ere egin ditut, 
azkenekoa Oreina. Neronek zuzenduak 
ere izan dira, Galizian egin nituen lan 
batzuk. Gustatzen zait zinema egitea, 
eta batez ere besteen hitzak erabiltzen 
ditut horretarako, gustatzen zait testu 
poetikoak erabiltzea. Eta gustatzen 
zaidan zinema oso lotuta dago lurrari, 
eta askatasunari”. 
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"Ideia eta bide berriak jorratu beharra sumatzen dut, berpizkunde garaian sartu beharrean gaude ez badugu herri gisa atzean geratu nahi".

batzuk. Horretan Leire Aranburuk lagun-
du dit, eta oso pozik nago. 

Otañoren figura bezain interesgarria 
da bere garaia. Zergatik?  
Garai oso interesgarria da, Euskal Herria, 
foruen galerarekin batera, aztoratua gel-
ditu zelako, lur jota, eta krisi ekonomiko 
ikaragarrian. Baina aldi berean, gauzak 
nola diren, berpizkunde urteak ere izan 
ziren, orduan hasi zirelako ideia berriak 
sortzen, sozialismoa indartzen, eta aber-
tzaletasun berria. Gure gidoian, Txirritak 
esaten dio Otañori: “Gauza berriak asma-
tu beharra diagu”. Otañoren idazlanek 
kronologia bat eskaintzen digute garai 
hura aztertzeko. 

Bere bizitzako azken bi hamarkadak 
kontatuko dituzue filmean. Zergatik?  
Horiek izan ziren bere urterik emanko-
rrenak. Gaixorik itzultzen da Argentina-
tik, halako herrimina duelako. Bueltan 
ezkontzen da, eta hasten da familia osa-
tzen. Suspertzearen hamarkadak dira. 
Gaur egun antzeko ziklo batean gaude: 
diktaduran baino denbora gehiago da-
ramagu autonomiarekin, baina aurrera-

pauso txikiak eman ditu herri honek, eta 
azken urteetan beharbada atzerapausoak 
ematen ari gara. Ideia eta bide berriak jo-
rratu beharra sumatzen dut, berpizkunde 
garaian sartu beharrean gaude ez badugu 
herri gisa atzean geratu nahi. Otañoren 
garaia, 1950-60 hamarkadak eta gaur 
egungo egoerak konparatzen ditut, 60 ur-
tero halako zikloak emango balira bezala. 
Garai hartan Amerikak egitera behartuak 
zeuden gure gazteak, eta gaur egun ere 
begira nola dauden.

750.000 euro lortu nahi dituzue 
proiekturako, eta auzolanean 
lortzeko erronka jarri duzue. 
Zergatik? 
Gaurko ekoiztetxe eta telebista plata-
forma handiei ez zaie halako istoriorik 
interesatzen. Ez badago biolentziaz be-
terik, edo sexuz, edo ez bada ETAren 
kontakizun errebisionista horietako bat... 
Lehenengo asteburuan ez baduzu kristo-
ren arrakasta leihatilan, pikutara. Gaur 
egun Tasio bezalako pelikula bat ez zen 
aurrera aterako, zakarrontzira botako 
lukete segituan. Autore zinema deitzen 
dugun horrek gero eta ate gutxiago ditu 

zabalik. Horregatik jorratu behar ditugu 
beste bide batzuk euskal zinema ikusi 
ahal izateko. Nire azken pelikula, Koldo 
Almandozen Oreina, 45 lekutan ikusi da, 
eta 25.000 ikusle izan zituen, hori ez da 
ezer. Eta hori bezala beste hainbeste, e! 
Handia izan da gehien ikusi den euska-
razko filma, baina estatu osoan estreina-
tuta ere 150.000 ikusle izan ditu, 4 milioi 
euroko aurrekontuarekin. 

Eta beraz, nola egin? 
Espero dugu film hau, gutxienez, Euskal 
Herriko ehun lekutan ikustea. Gainera, 
belaunaldi berriei bideratua denez, elkar-
lanean ari gara Ikastolen eta Eskola Pu-
blikoen sarearekin, eta ikasleek dohainik 
ikusiko dute. Herrigintza egin nahi dut, 
fruituak herriari itzuli, eta irits daiteze-
la gure gazteak Otañorengana. Eskatzen 
duguna da gurasoek lagundu dezatela sa-
rrerak erosten. 30.000 jarri ditugu salgai, 
eta espero dugu denak saltzea. Ikastole-
kin bakarrik 65.000 ikusle izango dira, 
eta sare publikoan hori bikoiztuko dugu. 
200.000 pertsona baino gehiagok ikusiko 
dute. Euskal zinema beste eremuetara 
ere zabaltzea da bilatzen duguna. 
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SAREAN ARRANTZATUA

Ehunka herritar bildu dira Bilbon eta 
Miramonen, Arantxa Tapiak Azpeitiko 
Corrugados auzian izandako jarrera ba-
besteko. Txalo artean hartu dute Ekono-
miaren Garapen eta Ingurumen sailbu-
rua. Eskertuta eta hunkituta agertu da: 
"Sentitzen dudana esatea ezinezkoa zait, 
egun hauetan jasotako babesa eskertzeko 
hitzik ez dut. Azken hiru hilabete hauek 
oso gogorrak izan dira. Erkoreka, Urkullu, 
Xabier Peritz, Xabier Saldias... elkarrekin 
askotan egon gara, Txarrantxa tabernako 

gaupasa eroak gogoan. Babes handia jaso 
dut, eta egia kontatzeak ez digu loa kendu, 
baina beste gauza askok, bai: Conquisen 
nominazioak-eta. Guztiok gaude hemen, 
ETB1, ETB2, ETB3, ETB4, ETBSat, EiTB 
musika, Gaztea, Gizaker... bat eginda, guz-
tiok gure herria maite dugulako, Azpeitia 
guztiona delako, baina batez ere gurea. 
Ingurumen sailburu bezala diot, natura-
ren gainetik bakarrik izarrak daudela; eta 
Garapenerako sailburu bezala, ba ekono-
miaren gainetik, eeee, ni eta nire zaldia”. 

Une latzak ofizialtasunarentzat: 
Javier Clemente Libiak fitxatu du

Ehunka herritar bildu da 
ETBren egoitzan, 
“Eutsi, Tapia asko gara” lemapean

Eusko Jaurlaritzako bozeramailea Prin-
gen Zuziria burumakur agertu da, euskal 
selekzioaren ofizialtasuna lortzeko fun-
tsezkoak ziren bi zutabeak erori egin di-
relako. “Lehenengo esan ziguten La Rojak 
Bilbon ez baizik eta Sevillan hasiko zuela 
Eurokopa; eta orain Quechua txamarra 
bat baino euskaldunagoa den Javier Cle-
mentek umezurtz utziko gaitu, nahiago 
duelako Muammar al Kadafiren izpirituak 
egindako eskaintza onartu eta Libia en-

trenatu. Selekzioaren ofizialtasuna oz-
topatzea helburu duen neurria, ezbairik 
gabe”. Clementek dio eskaintza asko zuela 
esku artean, –jakin dugunez, gutxienez 
Extremadura, Vaticano eta Djibuti– bai-
na Libiarena onartu duela, herrialdearen 
giro politikoak "asko erakartzen" duelako. 
"Hamaikakoa osatzen ari naiz eta argi du-
dan bakarra da gure bandera bihotzean 
daramaten Karlos Zurutuza eta Andoni 
Lubaki izango direla aurrelariak". "Allauh akbar!" izan dira Errubioaren lehen hitzak.

@josebagabilondo / Facebook



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

argia.eus/azoka 943 37 15 45Erosteko:

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

Agroekologia mugimendua 
eta  elkarlanean

%100 kotoi 
organikoa

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

Kolore 
berriak!

19,5 €



ZIBURUKO 
2.EUSKAL 
LIBURU
ETA DISKO
AZOKA
EkainaREN 12an 
10:00-20:00
herriko plazan 

ANTOLATZAILE PARTAIDE


