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Espainiak Afrikan duen koloniarik handieneko 
mendi batetik darion bezain ikusgarria ez da izanen 
argazkietarako, baina interesgarriagoa da hiri buruzagitik 
datorren laba. Ehunka lagunen ekarpenari esker, Iruñeko 
bihotz geografikoara –Gaztelu Plazan atontzen ari 
diren gunean– eramango dituzte euskara eta euskal 
kultura, ondoren hiri osora barreiatzeko asmoz. Sormena 
bizi-bizirik dago Iruñerrian, azken aldian sortzen ari den 
proiektu kultural andanak erakutsi bezala. Diotenez, 
ekialdetik omen dator iraultza. Ez dadila haria eten. 
Irudian: herritarrek Laba Sareari emandako babesa 
ospatu dute larunbatean Iruñeko Alde Zaharrean.

  IÑIGO URIZ / FOKU       AXIER LOPEZ

Beste erupzioa
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O sasunaren Munduko Erakundeak 
malariaren kontrako lehen txer-
toari baimena eman dio urriaren 

6an. Haurren osasunerako pauso oso ga-
rrantzitsutzat jo dute munduko aditu eta 
erakunde askotako ordezkariek..

Urtero dozenaka milaka haur hiltzen 
dituen paludismoa erradikatzeko pau-
so oso garrantzitsutzat hartu dute ma-
lariaren kontrako txertoa. Afrikan, adi-
bidez, 260.000 hildako eragiten ditu eta 
mundu osoan 400.000 inguru, horietatik 
240.000 haurrak.

Momentu “historikoa” dela ziurtatu 
du Genevan egindako aurkezpenean Osa-
sunaren Munduko Erakundeko (OME) 
Tedros Adhanom Ghebreyesusek, eta ur-
tero “milaka gazteren bizitza salbatuko” 
duela. “Denbora asko daramagu paludis-
moaren kontrako txerto eraginkor baten 
zain eta orain, lehen aldiz, halako txerto 
bat daukagu, erabilera orokorrerako go-
mendatua”.

Zehazki, OMEk gomendatu du txerto 
hori erabiltzea Saharaz azpiko Afrikako 
haurren artean, Plasmodium falcicarium 

parasitoaren transmisio ertain edo altua 
dagoen tokietan. Parasito hori eltxoen 
bidez igarotzen da. Txertoa GlaxoSmith-
Kline farmazeutikak egin du, Erresuma 
Batuko Brentforden egoitza duen multi-
nazional kotizatua. Mosquirix izango da 
bere izen komertziala.

Azaldu dutenez, 2019an proba fasean 
izan zuten Ghana, Kenya eta Malawin, 
eltxoen kontrako oihalen azpian lo egi-
ten ez zuten haurren %90i emanda, eta 
emaitza nagusiena da heriotza eragiten 
duten kasu larrien %30eko gutxitzea 
ekarri duela. OMEren txostenaren ara-
bera, txertoa “errentagarria da” eta pro-

duzitzeko eta kontserbatzeko erraza. 
Lau dosi behar ditu eraginkortasun hori 
lortzeko.

DESBERDINTASUNARI 
LOTUTAKO GAIXOTASUNA
Afrikako erdialdeko eta hegoaldeko he-
rrialdeetan haurren hilkortasun tasa 
handiaren arrazoi nagusietako bat iza-
ten segitzen du malariak, eta Amerikan 
ere oso zabalduta dago –europarrek lu-
rralde hura konkistatzera joatean era-
man zuten–. Europa, baina, 2016an “ma-
lariatik libre” deklaratu zuen OMEk.

Europako hegoaldean endemikoa 
izan zen denbora luzez eta XX. mendera 
arte paludismoa jasaten zuten biztanleak 
ez ziren gutxi, hezegune inguruetako 
herriak husteraino. Intsektizida arrisku-
tsuen erabileraren ondorioz erradika-
tzea lortu bazen ere, 90eko hamarkadan 
berriro zabaldu zen. Nolanahi ere, gaur 
egun kasik ez da kasurik atzematen, pre-
bentzio neurriei esker.

Hala, malariak eragindako heriotza 
gehienak desberdintasunaren ondorio 
direla dela diote askok. Izan ere, oina-
rrizko formazio eta prebentzio neurri 
batzuk hartuz gero, saihestu daiteke, 
baina baliabiderik ez duten eta bizi-bal-
dintza kaskarretan bizi diren Afrikako 
herritar askorentzat ezinezkoa da hori. 
Malariaren Munduko Programaren zu-
zendari den Pedro Alonso mediku ma-
drildarrak berak aitortua du: “Hiltzen 
direnak pobreak dira, desberdintasu-
nari loturiko gaixotasuna da, oinarrizko 
tresna batzuetara sarbiderik ez duen 
jendea da hiltzen dena, intsektizida ba-
tekin igurtzitako moskitera bat kasu”.

Hogei urte dira 2000. urtean eltxoen 
kontrako oihalak erabiltzeko programa 
masiboak hasi zirela Afrikan, eta mala-
riaren transmisioa hein batean eragoztea 
lortu baduten ere, herritar guztiengana 
iristeko zailtasunen ondorioz, oraindik 
etxe askotako amesgaizto dira parasito 
hilgarria dakarkien intsektu hegalariak. 
Horregatik, OMEk onartutako txertoa be-
rri pozgarria da gaixotasunaren kontrako 
borrokan dihardutenentzat. 

  URKO APAOLAZA AVILA

Malariaren aurkako txertoa: 
nola eragingo du?
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Eltxoen kontrako oihalak izan dira azken hogei urteotako tresnarik eraginkorrena malariaren 
transmisioa saihesteko, baina herritar askok ez du hori lortzeko baliabiderik.

2019an proba fasean 
izan zuten, eta emaitza 
nagusiena da heriotza 
eragiten duten kasu 
larrien %30eko 
gutxitzea ekarri duela



HUMANITATEAREN UNE GORENAK EZ HANKA EZ BURU

  ADUR LARREA
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ARITZ GALARRAGA

Egunerokoa

Batzuek irailaren 27a eta beste batzuek azaroaren 20a 
markatuta daukaten bezala egutegian, nik neukan gorri 
deigarriz urriaren 6a. Zer eta Rafael Chirbes idazlearen 

egunkarien lehen alea merkaturatzen zelako. Goizean goizetik 
eskatu nion liburu-dealer partikularrari. Abisatuko zidala iris-
tean. Handik gutxira mezua: “Rafa is in da house”. Noski lehena 
izan nintzen liburua eskuratzen; auskalo hiri osoan. Badut bilo-
bei kontatzeko moduko istorio bat.

Nahiz eta ez dakidan zergatik irakurtzen ditudan idazleen 
egunkariak. Are gustuko ditudan idazleen egunkariak. Idazle 
batzuk bertatik bertara ezagutzearen zaputz antzekoa hartzen 
baitut ez gutxitan. Edo, besterik ez bada, pertsona baten inti-
mitateari egindako ia bortxaketa bat iruditzen zaidalako, are 
egunkaria ez denean traizio bat, idazleak argitaratzeko txukun-
du baitzuen –hil ondoren, hori bai–. Ni ere saiatzen naiz, Marta 
Sanz bezala, bazter uzten egunkariek zakarkeriatik daukatena. 
Eta hartzen ia jolas baten moduan: egin ditudan hipotesiak ezez-
tatuz edo berretsiz, idazlearen izaera imajinatuaren eta egun-
karietan eraikitzen den izaeraren artean. Gauza interesgarriak 
ere badaudelako, beti, lehen lerroetatik: “Behin-behinekotasun 
sentsazioa. Aulkiaren ertzean esertzen naiz jarri beharrean 
erabat, ipurmasailak eroso kokatuz: izateko modu urduri bat”. 
Eta egunkari hauek, hain justu, aspalditik espero nituelako, uda 
aurretik iragarri zituztenetik; are Beniarbeig, Alacanteko etxean 
Chirbesen iloba Manolok eskuizkribuak erakutsi zizkigunetik. 

Literatura genero menostua izan arren, betidanik gogoko 
izan ditut memoriak, oroitzapen bildumak, biografiak, autobio-
grafiak, egunkariak. Hemen aipatu ditugu Carlos Blanco Aguina-
ga –Chirbesen maisua literatura kontuetan–, Iñaki Uriarte, Mi-
guel Sanchez-Ostiz (denak gizonezko, puntu negatiboa). Nahiz 
eta egunkariek beti sortu izan didaten ezinegona; izango da 
idazleen egunerokoak ere gure egunerokoaren antz handiegia 
izan ohi duelako. 

COVID-19 Musukoa baDa!
LABI desegin eta neurri murriztaile 
gehienak bertan behera geratu dira 
EAEn. Musukoaren erabilera ez da 
aldatu, baina normaltasuna itzuli da 
aisialdi eta ostalaritzara. Espazio itxietan 
5.000 ikusentzule bilduko dituzten 
lekuetan, aforoa %80koa izango da.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 
protokolo berria bidali du eskoletara. 
DBHko ikasleek ez dute maskara jantzi 
beharko aire zabalean. Aldiz, Lehen 
Hezkuntzako ikasleek derrigorrez eta 
une oro jarri beharko dute, jarduera 
fisikoetan eta patioan barne.

Aurrez aurre eta online izango da 56. 
Durangoko Azoka, abenduaren 3tik 8ra. 
220 erakusmahai baino gehiago jarriko 
dituzte, eta Ahotsenea, Irudienea, Kabi@, 
Saguganbara eta Szenatokia guneak 
ere itzuliko dira. Segi beharreko osasun 
neurriak aurrerago zehaztuko dituzte.
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EKONOMIA ANALISIA

Hasi berri den urrian berri izatea “merezi” izan duten gertaeretako batzue-
tara mugatuta: Urriak 1: Frantziako gizon batek hamarkada batez drogatu 
du bere emaztea internetez bere gorputz inkontzientea bortxa dezaten 

eskaintzeko, bortxatzaileen artean 24 eta 71 urte bitarteko medikuak, suhiltzai-
leak, kazetariak eta kartzeleroak daude. Urriak 3: AEBetako emakumeen futbol 
ligako jardunaldia bertan behera utzi dute futbolariek, bi gizon entrenatzaileren 
jazarpen sexual eta psikologikoak eta erakundearen axolagabekeria salatzeko. 
Urriak 4: Kongoko Errepublika Demokratikora ebolaren aurka borrokatzera 
joandako Osasunaren Mundu Erakundeko eta UNICEF, Oxfam eta Mugarik Gabe-
ko Medikuak GKEetako 83 gizoni leporatu diete enplegu truke sexua eskatzea, 
bortxatzea eta haurdun utzitako emakumeak abortatzera behartzea. Urriak 5: 
1950-2000 urteen artean Frantziako Eliza Katolikoarekin loturiko erakundee-
tan 330.000 adingabek jasan zituzten sexu gehiegikeriak, gutxienez, 2.900 elizgi-
zonen aldetik, gutxienez. Urriak 6: Venezuelako emakumezkoen futbol selekzio-
ko 24 futbolarik gizonezko selekzionatzaile ohi baten urteetako jazarpen sexual, 
fisiko eta psikologikoa salatu dute publikoki. Urriak 8: bi urteko espetxe zigorra 
Iruñeko taberna bateko gizon jabeari, konorterik gabe zegoen langile zerbitzaria 
bortxatzeagatik. Kasu bakoitzak du bere konplizitate eta babes sarea, adostasun 
aktiboz eta desadostasunen omisio erosoz ehundua.

Gizon auzokideak eta munduaren bazter urrunetako gizonak; gizon eskola-
tuak eta eskolagabeak; kontenplazio-gizonak eta akzio-gizonak; gizon gazteak, 
zaharrak, argalak, lodiak, irribarretsuak, ilunak, atseginak, desatseginak, ezkon-
gabeak, ezkonduak, dibortziatuak, aitak, aitonak, umerik ez dutenak; gizon erli-
jiosoak, agnostikoak, ateoak; herrialde pobretu eta aberastuetako gizon pobretu 
eta aberastuak; ogibide lotsagarridun gizonak eta ogibide miresgarridunak; 
mundu hau aldatu nahi duten gizonak eta mundu hau betikotu nahi dutenak; 
gizon euskaldunak eta erdaldunak; ezkerreko gizonak, zentroko gizonak, eskui-
neko gizonak; gizon matxistak, gizon “apolitikoak”, gizon feministak; ni, zu hura; 
gu, zuek, haiek. 

Gizontasun askotarikoak; gaitz partekatua. 

  ZIGOR OLABARRIA OLEAGA

Gizontasun 
askotarikoak

Tubacexeko akordioaz enpresak egin 
balorazioan, txintik ez borrokaren 
balioaz. Buruen ahotan, akordioa 

ona da Tubacex lehiakorragoa delako 
orain. Auzia ez zen bideragarritasuna, 
errentagarritasuna baizik. Langileek 
arrazoi. Zaharrak berri. Baina gehiago 
ere esan zuten: Tubacex trantsizio eko-
logikorako prestatuagoa dagoela akor-
dioari esker.

Ekoizpenaren kostu ekologikoa ez da 
eztabaidagai izan. Industria oinarri izan 
duen bailararen etorkizun ekonomiko 
eta sozialak ekoizpen eredua auzitan jar-
tzea eskatzen duela, ezta ere. Trantsi-
zioaren premiaz hitz egin eta erabakiak 
hartuko badira, ez da izango Tubacexeko 
eta gainontzeko multinazionalen erren-
tagarritasuna ziurtatuko duen irtenbidea 
bilatzeko.

Enpresak esandakotik, krisi energe-
tikoaren kostuak (ere) langileen bizkar 
jarriko dituztela iragar liteke. EAJ-PSE-
ren gobernua berekin izan du enpresak 
helburu horretan, eta hasierako asmoak 
aldatu arren, lortu du neurri handi ba-
tean. Ekoizpen kostuak %18 igo dira urte 
betean Espainiako Estatuan. Soldatak lau 
urterako izoztuz, lanaldia luzatuz eta lan-
gile kopurua txikituz, langileen gain jarri 
dira krisi energetikoaren ondorioak.

Ez gaitezen okertu, arazoa ez da bo-
rroka eredugarri baten ondorioz Tuba-
cexeko batzordeak sinatu duen akordioa. 
Kapitalak boterea du erabakitzeko guk 
ordainduko ditugula berak sortzen eta 
elikatzen dituen krisiak. Legeak neurri-
ra, politika alde eta gobernuak ondoan 
edukitzeak ematen dion boterea du krisi 
honetan ere. Aiaraldean inolako konple-
xurik gabe borrokatu dira botere hori 
mugatzeko. Aberastasunaren banake-
taz, lanaldiaren murrizketaz, pribatuaren 
kontrol sozialaz edota ekonomian behar-
beharrezkoa den esku-hartze publikoaz 
konplexurik gabe aritzea, hori ere izango 
da bidea ezarritako normaltasunari be-
rria deitzen hasteko. 

Normaltasun 
berria

AINHOA ETXAIDE 
AMORRORTU
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ASUNCIÓN: 

Corcuerak baditu gauza batzuk, nik 
dakidala, hil zen postari hura, bonba 

lehertu zitzaiona.
MANGLANO: 

Hori jende gutxik daki, ezta?
ASUNCIÓN: 

Gutxik. Talde hark ongi funtzionatzen 
zuen maila horretan.

 (...)

MANGLANO: 

Gertatzen dena da, bada noski, ez duzula 
kontuan hartu behar... eta, kontzientzia 
iraultzen badizu ere, Estatua defendatu, 

erakundea defendatu, baina... jode!

ASUNCIÓN: 

Karta hauek beraiek bidalitakoak ziren, 
eta postari batek paketea buzoira 

sartzeko tolestu zuenean, lehertu egin 
zitzaion eta hil egin zen.

50.540 

13

euroko emaitza ekarri 
die Ipar Euskal Herriko 61 

elkarteri Euskok. Euskal 
Moneta erakundeak azaldu 
duenez, %3ko emaitzaren 
sistema Chiemgauer-eko 

tokiko moneta ezagutzeko 
Alemaniara egindako bidaiatik 

ekarri zuten.

 milioi lagunek ura 
eskuratzeko zailtasunak 

pairatuko dituzte hemendik 
30 urtera. Ur erreserbak 

ttipituz doaz: urtero 
zentimetro batez apaltzen 

da zorupeko heina.

ABC egunkariak argitaratu du 1994an CESIDen egoitzan Antoni Asunción 
Espainiako Barne ministro dimititu berriak eta Emilio Alonso Manglano generalak 

izan zuten elkarrizketaren transkribaketa. Elkarrizketa horretan Asunciónek 
aipatu zuen 1989an Oreretan gutun-bonba batek hil zuen José Antonio Cardosa 

postariaren kasuaren atzean José Luis Corcuera zegoela, garai hartan Barne ministro 
zena. Testigantza honek agerian jarri du beste behin 80ko hamarkada osoan zehar 

Espainiako Barne saila guda zikinean inplikatuta egon zela eta gutun-bonbak erabili 
zituela HBko militanteen kontra. Izan ere, Cardosa postariari eskutan lehertu zitzaion 

gutuna HBko kide Ildefonso Salazar Uriarteri zuzendua zegoen.

 urteko kartzela zigorrera 
kondenatu dute Domenico 
Lucano, Italiako herri bateko 

alkate ohia. Delitua: biztanlerik 
gabe geratzen ari zen 

herriko etxe hutsak Europako 
funtsekin birgaitzea, eta 

migratzaileei bertan bizitzen 
jartzeko aukera ematea.

5.000
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DIANA FRANCO

TEKNOLOGIA

Alternatibaren 
zentzuaren bila

Iraileko azken astean, The Wall Street 
Journal egunkarian egindako ikerketa 
batean argitaratu zen Facebookek bada-

kiela Instagram gazteentzako kaltegarria 
dela. Instagram Facebook enpresaren pla-
taforma bat da.

Instagram plataformaren negozio ere-
dua publizitatean oinarritzen da. Insta-
gramek, pertsonak dituzten jokabideak 
aztertuz publiko targetak sortzen ditu pla-
taformaren erabiltzaileekin, plataforma 
publizitate bide bezala erabili nahi du-
ten enpresentzat. Instagram ekosisteman 
influenzerrak bizilagun garrantzitsuak 
dira. Instagramek eta influenzerrak diren 
saltzaile kontzeptu berriztu honek elka-
rrentzako onuragarria den sinbiosia sortu 
dute. Algoritmoek gobernatutako mundu 
horretan izan dezakegun eragina eta jaso 
dezakeguna gehienbat Instagramen eta in-
fluenzerren interesek dago baldintzatuta. 
Sare sozial izenaren ordez, promozio sa-
rea izendatu beharko litzatekeela deritzot.

Pixkanaka-pixkanaka ulertzen joan 
naiz sare sozialak bezala ezagutzen di-
tugun plataformek (Facebook, Twitter, 
Twitch, Tiktok, Instagram...) ezin dutela 
gizartearen ideia errepresentatu. Mugak 
dituztela. Gizartearen ideia ezin irudikatu 
horretan plataforma hauek gizabanakoen 
jokabideen agregazioak aztertzen dituzte. 
Eta gizabanakoez osaturiko “gizarte” ba-
ten ideia helarazten digute. Baina gizartea 
banakakoen loturak eta karakterizazioak 
baino gauza konplexuagoa da. Gizartea 
eta merkatua gauza ezberdinak dira, eta 
azken urteetan dugun teknologiak, mer-
katuaren zerbitzura egonik, ez digu beste 
moduko teknologia batzuk pentsatzeko 
aukera dagoenik ere ikustarazi. Gaur egun 
ditugun promozio sare hauen alternati-
bak sortu nahi izango bagenitu, teknolo-
gia beste modu batean pentsatu behar-
ko genuke, eta horregatik, pentsamendu 
ezberdin horretara bideratuko gaituen 
alternatibaren zentzua bilatzea da egun 
dugun erronka handienetarikoa teknolo-
giak garatzerako orduan. 

GORABEHERAK

Gay eta lesbianak “sendatzeko” 
terapiak, debekatuta. 
Frantziako Kongresuak onartutako lege 
proposamenaren arabera, “terapia” horiek egiten 
dituztenek bi urteko kartzela zigorra eta 30.000 
euroko isuna jaso ditzakete. Lege proposamena 
Senatuak onartu behar du orain.

  AXIER LOPEZ

Nork ospatzen du konkista? 

Hispanitatearen Eguna heldu da, 
Arrazaren Eguna. Hego Euskal 
Herrian herritar gehienak ez 

doaz lanera, “jai eguna” delako, Es-
painian soldaduak eta tankeak kale-
ra ateratzen dituzte eta Ameriketan 
Espainiako armada horren zerbitzu-
ra aritu zirenen omenezko estatuak 
eraisten jarraitzen dute. Eta ohiturei 
jarraituz, Espainiako eskuinek ezta-
baida piztu dute Kristobal Kolonen 
egunerokotik aterata diruditen hain-
bat adierazpenekin. 

Ohikoa da konkistaren gaia jorra-
tzea iraganeko zerbait bezala baili-
tzan, baina amon-aitonak zaintzen 
ari direnaren jatorri azal koloreari 
begiratuz gero, erraz heltzen da ko-
lonitatearen katearen azken begira. 
Diskurtso inperialistak ez dira iraga-
narekiko nostalgiak bultzatuta erabil-
tzen, hemen eta orain politika egiteko 
baizik. 

Bien bitartean, euskaldunok, herri 
gisa dagozkigun eskubideak ukatuak 
ditugun heinean, erosoagoa zaigu Es-
painia eta Frantziaren proiektu in-
perialak munduan barrena eginda-
ko astakeriak salatzea. Gu ere herri 
zapaldua garelako, nahiz eta herriko 
seme kuttunak diren Espainiako Inpe-

rio horren beraren babespean dirua, 
boterea eta ospea lortu dituzten asko. 
Arrazoia sinplea da: kolonizatzailerik 
ez da hemen, “guk” ez baitugu ezer 
konkistatu. Menderik mende testuin-
guruari egokitzen asmatu duen herria 
da “gurea”, salbuespen gutxi batzuk 
kenduta, mundura zabalik aritu diren 
enpresariz, merkatariz, humanistaz 
eta munduko nabigatzailerik onenez 
josia. Denak gizonak, denak zuriak, 
denak “gureak”. 

Gure burua ulertzeko ikuskera 
bitarra tresna kamutsa dela irakatsi 
digu feminismoak. Ezkerreko mili-
tantea eta matxista izan gaitezke aldi 
berean, erasotzaile eta biktima, zapal-
dua eta zapaltzailea. Ispilu aurrean 
jarri eta norberaren ahuldade eta pri-
bilegioei parez pare begiratzea arike-
ta osasuntsua da, “besteen pare” izan 
nahiak edo tradizioak ezkutarazten 
dituenak hobeto argitzeko.

Mendeurren garaiotan, Sevillan 
esklaboen salerosketan edo Espai-
niako Inperioarentzat lur eta baliabi-
de gehiago bereganatzen aritu ziren 
euskaldunen artean euskaraz mintzo 
zirela azpimarratzea interesgarria-
goa zaigu, halere. Herri bat garelako. 
Herri negazionista, akaso? 

NAZIOARTEA

Irain eta mehatxu matxistak 
Osasunako jokalariari. 
Osasuna B taldeko Karolina Sarasua 17 urteko 
futbolariak salatu du irain eta mehatxu sexualak 
egin zizkiotela bost gizon gaztek, partidu osoan 
zehar: “Bortxatu egingo zaitut, zure talde guztia 
bortxatuko dugu, igo kamiseta eta erakutsi titiak...”.
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MUNDUA / Munduko haur eta nerabeen buru osasunaz 
Haurren egoera munduan txostena argitaratu du Unicefek, 
eta datu esanguratsuak azaleratu ditu: batez beste zazpi 
nerabetik batek gaixotasunen bat du diagnostikatuta. Halaber, 
suizidioa da adin tarte horretako bosgarren heriotza kausa.

Haurren egoera munduan 
2021 

  UNICEF

Euskaraz Damolat Itzalaldia
Iaz sorturiko Azterketak Euskaraz 
kolektiboa harremanetan jarri da Jean-
Michel Blanquer Frantziako Hezkuntza 
ministroarekin. Ikasleek baxoa eta 
brebeta euskaraz pasatu ahal izatea eta 
irakasleek euskaraz zuzendu ahal izatea 
eskatuz gutuna idatzi diote.

Ingurune ez euskaldunetan euskararen 
eta euskarazko kulturaren transmisioan 
gazteek aktiboki parte hartzeko 
helburuz abiatu du AEK-k Damolat 
proiektua. Nerabeek eurek beraien 
euskarazko erreferenteak topatzea da 
asmoa.

Inoizko itzalaldirik handiena izan zuten 
Facebook, Instagram eta WhatsApp 
plataformek. Sei orduz horietara sartu 
ezinik egon zen jendea urriaren 4an. 
Mark Zuckerberg jabeak adierazi du 
“zerbitzarien konfigurazio aldaketan 
egondako akatsak” eragin zuela arazoa.
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Kriptodiruak biderkatuz eta klima 
larrialdia saihestezina bihurtzen 
ari zaizkigun honetan, ezinbeste-

koa zaigu moneta hauek ingurumenean 
ondorioztaturikoa azaltzea. Bi hitzez la-
burbildu daiteke esfera birtualak mun-
du errealean eragindakoa: katastrofe 
ekologikoa. Hain zuzen, sekulako ener-
gia behar du kriptodiruak aitzina egin 
ahal izateko. Konparazione, urte batez 
bitcoinak bideratzeko behar duen ener-
gia Zeelanda-Berriak edo Norvegiak ur-
tean kontsumiturikoaren heinekoa da, 
Cambridgeko Unibertsitatearen kalku-
luen arabera. Bitcoin transakzio batek 
735.121 visa transakzioren kostu eko-
logikoa du, beti ere unibertsitate honek 
sorturiko Cambridge Bitcoin Electricity 
Consumption Index indizearen arabera.

ARGIAren 2748. aleko “Burbuila leher-
tu daitekeela jakin arren, bitcoina mo-
neta ofizial bihurtu du El Salvadorrek” 
erreportajean bitcoinaz eta orokorkiago 
kriptodiruaz aritu ginen, El Salvador he-
rriak moneta ofizial gisa izendatu iza-
na estakuru harturik. Ekonomiaren eta 
geopolitikaren ikuspuntutik begiratu-
rik, ondokorako utzi genuen ekologikoki 
aztertzekoa, moneta birtualek dakarten 
hondamen ekologikoa ezin dezakegula-
ko bi lerroz laburbildu. Bitcoinaren –eta 
beste kriptodiru gehienen– funtsa eta 
funtzinamendua bera dira arazo. Hain zu-
zen, eremu birtualean eta kontrolatzeko 
eragilerik gabekoa izanik –estatuen eta 

hauen banku zentralen kontrolak saihes-
tea zuten sortzaileek helburu– bestelako 
segurtasun sistema bat dute planteatu-
rik, kalkulu matematikoen asmatzean 
datzana. Algoritmoen bidez segurtatzen 
da iruzurrik ez egotea: bitcoin bat eros-
terakoan, kriptodiruaren sareko kideek 
–meatzari deitutakoek– jasotzen dute 
informazioa, ahal bezain laster asmatu 
beharreko kalkulu matematiko bate-
kin –proff of work edo “lanaren froga” 
deitutakoa–. Egun eta gau pizturik eta 
aktibitatean dabiltzan milaka ordena-
gailuk dute meatzari-en betebeharra se-
gurtatzen –kopuru zehatza ezezaguna 
izanik ere, milioi bat ordenagailu badi-
rela diote eremu birtual hau hurbiletik 
segitzen dabiltzanek–. Hori horrela, ur-
tean Google baino hamar aldiz gehiago 
elektrizitate behar dute bitcoinek: 128 
TWh urtean, Googlek 12,2 TWh behar 
dituenean.

Okerrena: arazoa larrituz doala, 
pentsatua izan den modura, geroz eta 
erakargarriagoa izan eta geroz eta elek-
trizitate gehiago galdetzen duelako. “Bit-
coinaren energia-gastua estuki lotuta 
dago haren truke-balioari: balioa bost 
aldiz handitu zaio urtebetean, eta ho-
rrek meatzari berriak erakartzen ditu, 
gero eta ordenagailu ahaltsuagoekin 
gainera”, irakurri daiteke Reporterre 
komunikabideko Le bitcoin, monnaie 
virtuelle mais gouffre environnemental 
réel (“Bitcoina, moneta birtuala baina 

ingurumenarentzako amildegi erreala”) 
artikuluan. Bitcoinaren sortzaileak hala 
erabakirik, meatzari kopurua emenda-
tu arau zailtzen da asmatu beharreko 
kalkulua, horretarako geroz eta tekno-
logia ahaltsuagoak ukaitera behartuz. 
2008an, moneta sortu zutenean ordena-
gailu klasiko bat nahikoa baldin bazen, 
gaur egun anitzez teknologia eragiko-
rragoak behar dira.

“MEATZARIEN BASERRIAK”: 
ENERGIA JALE IKARAGARRIAK
Benetako industria bilakaturik da proff 
of work edo “lanaren froga” deituriko 
fasea. Kalkuluak asmatzeko makineria 
geroz eta indartsuagoak dituzte, kostu 
ekologiko ikaragarri handiak eraginez. 
Handienetarikoa, AEBetako Texasen ko-
katuriko Northern Data izenekoa dugu, 
milaka ordenagailuz beterik den “base-
rri” edo hangar bat, eta Energy.gov web-
gunearen kalkuluei segi, urtean 1 GWh 
kontsumitzen duena –3,1 milioi plaka 
fotovoltaikok ekoiztutakoaren heina–. 

Ordenagailu hauek guztiek berota-
suna eragiten dute eta hozketa sistema 
berezi baten beharra dute tenperatura 
hotza segurtatzeko eta horrela ordena-
gailu eta zerbitzarietan gain-beroketak 
sortutako arazoak ekiditeko. Ezaguna da 
hozketa sistema ere dugula ingurume-
narentzat kaltegarria. Ekoizpenak elek-
trizitate faktura handiak ondorioztatzen 
dituelako, energia merkea duten herrie-

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Beste milaka kriptodiruen gisara, esfera numerikoan trukaturiko moneta dugu 
bitcoina. Diru hauek bideratu espekulazio arriskutsuaz gain, ingurumenean 
eragindako kalteak dira deitoragarriak. Bitcoinaren funtzionamendua bera 
dugu problematikoa, aitzina egin ahal izateko milaka eta milaka ordenagailu 
dabiltzalako gau eta egun pizturik. Eman dezagun, Google bilaketa zerbitzuak 
baino hamar aldiz elektrizitate gehiago behar ditu bitcoinak. Klima larrialdiaren 
testuinguruan are jasangaitzagoa dugu errealitate birtual erreal hau. 

BITCOINA MONETA BIRTUALA 
BADA ERE, INGURUMENEAN 
ERAGINDAKO KALTEA ERREALA DA
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tara edota herri hotzetara deslokaliza-
tzen dituzte “meatzari-en baserriak”. 
Orain arte –hots, aurtengo iraila arte, 
kriptodiruak debekatu eta meatzaritza  
ilegalizatu arte– Txina izan da bitcoi-
naren el dorado-a, ikatz-meategi kutsa-
korretan oinarriturik. Meatzaritza-ren 
%65 eta %80 artean bertan ekoiztua 
dela kalkulatzen da.

Hondamendi ekologikoa ezin gordea 
dutela, Glasgow hirian azaroan iraga-
nen den COP26 Nazio Batuen Konferen-
tziarako nahi lukete akordio bat adostu 
kriptodiruaren esparruko eragileek –
beti bezala, arazoa berdez pintatzeko 
gisan–. Bide ezberdinak dituzte jorratu-
rik: energia berriztagarriena, zein kar-
bono isurketak konpentsatzeko karbono 
kredituena. Pierre Boulet informatika-

riarentzat greenwashing logikan gara: 
“Energia deskarbonizatua erabiltzen 
bada ere, beste gauza batzuetarako balio 
lezakeen energia da. Meatzaritza-rako 
hartutako energia horrek egitura berriak 
eraikitzea sustatzen du, energia gehiago 
sortzeko”. Iritzi bera du Jean-Paul De-
lahaye irakasleak ere: “Batzuetan zen-
tralak, eguzki-panelak, turbina eolikoak 
edo beste batzuk sortzea bultzatzen du 
meatzari-en eskariak, beti ere kalkuluen 
kalkulatzeko bakarrik erabilgarriak di-
renak”. Korii komunikabideko En quête 
de respectabilité, le bitcoin se tourne vers 
le nucléaire (“Errespetagarritasunaren 
izenean, nuklearraren hautua egin du 
bitcoinak”) artikuluan argiki azaldua da 
AEBetako zentral nuklearrekin hitzar-
menak pasatzen dabiltzala meatzaritza-

ren arloko eragileak. Definizioz ener-
gia berdea da nuklearra, karbonorik ez 
duelako ondorioztatzen –baina ez dira 
hain berde ondorioztaturiko hondarki-
nak eta istripu nuklearrak–. Erran gabe 
doa, ordenagailu eta bestelako material 
informatikoa ere dela ekologikoki kal-
tegarria, besteak beste, hauetan diren 
lehengai mineralen ustiapenak sekulako 
kutsadura eragiten duelako, erabilitako 
produktu kimikoengatik.  

Moneta birtualen erabilpena  gutxien-
go ttipi baten errealitatea deino hitz egin 
dezakegu gehiegi larritu gabe. Baina gara-
penak segituz gero, laster eramangaitza 
bihurtuko litzaiguke: orokortzeak eska-
tuko luke zortzi aldiz Frantziako energia 
kontsumoa edota bi aldiz AEBena, Institut 
Mines Télécom institutoaren arabera. 

Hernani 23, 20004 Donostia  ·  943 420 624  ·  zinkunegioptika.com

Egurrezkoak
Eskuz landuak banan-banan

Jasangarriak
Arinak eta erresistenteak

Kalitate handiko eguzki-lenteak

ORDENAGAILUAK.   
Bitcoinaz bideratu transakzioak 
segurrak direla bermatzeko 
kalkuluak asmatzen dabiltza 
ordenagailuak, elektrizitatearen 
kontsumo erraldoiak 
ondorioztatuz.
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Ana Sarobe
PENTSIO DUINEN BORROKAN

EZ DUT ERRESIDENTZIA 
BATERA JOAN NAHI

Arantzan hazi zinen, ikasketak 
egitera atera zinen herritik. Nola 
gogoratzen duzu garai hura?
Ni Arantzan jaio nintzen. Lau senide 
gara eta laurak jaio ginen etxean. Eta 
lauoi eman ziguten gurasoek ikasteko 
aukera. Herrian ikasi genuen ahal izan 
genuen arte, baina garai hartan Aran-
tzan ezin zen batxilergoa egin. Osaba 
bat nuen Oronoz Mugairin eta han ba-
zen nesken ikastetxe bat. Hara joan 
nintzen. Ez zen eskola ofiziala, libretik 
zen. Eskolak bertan ematen zizkiguten 
eta Iruñean egiten genituen azterketak. 
Batxilergoa bukatu berria nintzela, han 
bertan irakasle ikasketak irakasten hasi 
ziren. Hasi nintzen, eta lehen bi mailak 
bertan ikasi nituen. Baina hiru ikaskide 
baino ez ginen gelditu hirugarren mai-
lan, eta mojek esan ziguten ezin zute-
la segi; Iruñera etorri beharko genuela 
ikastera. Eta halaxe etorri ginen. 

Iruñean nintzela, Jorge Cortes Izal 
ezagutu nuen. Iruñeko ikastolen sortzai-
leetako bat izan zen. Bera ez zen euskal-
duna, baina oso euskaltzalea zen. Bere 
seme zaharrena Arantzako baserri ba-
tean zegoen euskara ikasten, eta haren 
bitartez jakin zuen irakasle ikasketak 
bukatu berri nituela. Ez bat eta ez bi, 
etxera etorri zitzaidan bila. 

Eta ikastoletan lanean hasi zinen.
Garai hartan Donostian erresidentzia bat 
zegoen, eta ikastoletako irakasle izango 
ziren emakume euskaldunak batzen gi-
nen han. Batzuk irakasletza ikasten ari 
ziren bertan, eta beste batzuk dagoeneko 
ikastoletan praktikak egiten ari ziren. Ha-
raxe iritsi nintzen ni ere, 1967ko irailean. 
Antigua auzoko Matia kalean bizi ginen, bi 
etxetan. Niri Hernaniko ikastola egokitu 
zitzaidan, Urumea izenekoa, eta ikasturte 
osoan zehar ibili nintzen han, gelaz gela. 

Gozamena zen. Garai hartako ikastola 
erabat desberdina zen beste eskolekiko! 
Neska eta mutilak batera egoten ziren... 
Oso desberdina zen. Pakita Arregi genuen 
arduradun, eta arratsaldetan bilerak eta 
formakuntzak izaten genituen. Kontxita 
Beitia etortzen zitzaigun eta euskararen 
gramatikari buruzko eskolak eman ziz-
kigun, [Joxemiel] Barandiaran ere etorri 
zen, [Jose Antonio] Urbeltz ere bai...

Garai horretan Ez Dok Hamairu mo-
dan zegoen! Eta pentsa, auzo hartan, 
neska euskaldun kuadrilla hura... Bat 
honekin ateratzen zen, bestea hango ha-
rekin, eta kontzertu guztietara joaten 
ginen! Zoragarri ibili ginen. Sekulako 
oroitzapenak ditut orduko Donostia-
koak. Baina handik Iruñera etorri nin-
tzen, garaiko ikastola bakarrera. Urte 
batzuk lanean eman eta gero ezkondu 
egin nintzen. Larunbat batean kurtsoa 
bukatu eta astelehenean ezkondu.

Arantzarra da, izatez, baina Iruñean bizi da. Gazteluko plazan egin 
dugu hitzordua. Kafea eskuan, dozena erdi pertsonak agurtu dute, 
elkarrizketa egin bitartean. Elkarrizketa bukatu, argazkiak atera, eta 

berriz hasteko gogoz agurtu gara gu ere.

  MIREN ARTETXE SARASOLA       DANI BLANCO
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Zer aldatu zuen horrek?
Nik 22 urte nituen eta alargun bate-
kin ezkondu nintzen. Berak bi alaba 
txiki zituen. Haiek beso zabalik hartu 
ninduten eta poz-pozik nengoen. Oso 
erromantikoa zen dena. Eta orduan 
lana utzi behar nuela esan zidan. Eta 
lana utzi nuen, gogoz kontra. Orduan 
oraindik dote sistema zegoen. Franko-
ren garaia zen, eta gerra ondorenean 
emakumeak etxeko lanetarako ziren, 
senarra eta seme-alabak zaintzeko. 
Orduko mezuak ziren senarra etxe-
ra etortzerako ongi apainduta egon 
behar zenuela. Ilea kizkurtzeko erru-
loak kenduta, eta irribarretsu. Senarra 
nekatuta etorriko zela, eta ordurako 
seme-alabak ere gobernatuta eduki 
behar zenituela. Sexu aldetik ere, se-
narraren nahien menera egon behar 
zenuen. Horretaraino ez nintzen iris-
ten, noski. Nik halako matxis-
moa ez nuen sekula ikusi 
etxean. Gure gurasoak 
oso irekiak ziren, zen-
tzu horretan. Amatxi 
bai. Amatxi etxera 
etortzen zenean, 
neskei esaten zigun 
mahaia jasotzeko, 
edo hau ala beste 
egiteko, eta gure gu-
rasoek kontra egiten 
zioten ordurako. Baina 
nik lana utzi nuen. Hain zen 
erromantikoa dena!

Gurasoak oso irekiak izan 
zenituen, beraz?
Bai. Zentzu guztietan. Gure gurasoak 
asko mugitzekoak izan dira, adibidez. 
Arantzatik hondartzara joaten ginen 
batzuetan, Hendaiara. Ama eta amatxi 
oso jostun onak ziren eta haiek egin-
dako bainu-jantzi batez oroitzen naiz. 
Bolantedun bat. Herritik hiru okin ate-
ratzen ziren goizetan, eta Igantziko 
bentaraino horietako batekin joaten 
ginen, autoaren atzealdean, artilez-
ko zakuen gainean eserita. Han Baz-
tanesa autobusa hartzen genuen, eta 
Irunera eramaten gintuen. Handik au-
tobusez edo topoz Hendaiara. Garai 
hartan inor ez zen mugitzen! Eta gu 
han ibiltzen ginen. Arantzan bertan 
mendira ere joaten ginen, gurasoek 
lana bukatzen zutenean. Guk oso bizi 
ona izan dugu. Etxean ez zegoen di-
rurik, baina ikastera bidali gintuzten, 
bi ahizpak eta bi anaiak. Gazteenak 
ez zuen ikasi nahi izan, baina lauroi 

eman ziguten aukera. Ez zuten be-
reizkuntzarik egiten. Bereizkuntzak 
ezkondu ondoren sumatu nituen nik.

“Ezkondu eta gero, nekeak”.
Bai horixe. 23 urte nituela jaio zen 
gure semea. 23 urte nituen eta hiru 
ume. Eta handik urte batzuetara be-
reizi ginen. Kasko gogorra eta baiko-
rra naiz, eta ezkonduta nengoela ere 
nire bidea bilatzen jakin nuen, hemen-
dik ezin bazen, handik. 1987an EGA 
atera nuen eta AEKn hasi nintzen la-
nean. Etxeko lanez gain, hori. Baina 
berdin zitzaidan. Pozez txoratzen joa-
ten nintzen. Hamabost urtez egon nin-
tzen AEKn lanean, Tuteran, Corellan, 
Argedasen, Donibane Lohizunen... 
Horrek arnasa eman zidan. Baina se-
me-alabak hazi ziren, seme gazteena 
ere etxetik joan zen… Eta 22 urte ez-

konduta egon eta gero, bereizi 
egin nintzen. Maletak hartu 

eta ospa. Gurasoen etxera 
itzuli nintzen. Ez neu-

kan ezer! 
Berriz hasi nin-

tzen Iruñean AEKn 
lanean, eta horrela-
xe segi nuen aurre-
ra. Gustura segituko 

nukeen bertan lanean. 
Baina etorkizunaz pen-

tsatzen hasi nintzen. Nire 
bizitza aurrera aterako ba-

nuen, pentsio duina behar nuen, 
eta oso egoera kaxkarra aurreikusten 
nuen horrela jarraituta. Orduan lanez 
aldatzea erabaki nuen. Udal ikasto-
letan hasi nintzen lanean. 54 urtere-
kin oposizioak egin nituen eta plaza 
atera nuen. Eta eskola publikoan egin 
ditut azken urteak. 70 urte bete arte 
egin dut lan, ordainsari duin samar 
bat eduki ahal izateko, eta azken bost 
ikasturteak LABen eman ditut, sindi-
kalgintzan. 

Pentsioarekiko kezka propioa, 
eremu politikora eraman zenuen 
gero.
Erretiroa hartu baino lehen ikusi nuen 
pentsionisten kontua lotsagarri ze-
goela. Orduan erabaki nuen pentsio-
nista gisa LABen borrokan jarraitzea, 
lehenik. Gero Onekan sartu nintzen 
buru-belarri. Erkidegoan bazegoen, 
eta guk hemen ere sortzea erabaki ge-
nuen.

Beharrezkoa da. Pentsioen kontua 
pila bat aldatzen ari da. Lehen kotiza-

22 urte nituen eta 
alargun batekin ezkondu 

nintzen. Berak bi alaba 
txiki zituen. Haiek beso 

zabalik hartu ninduten. Oso 
erromantikoa zen dena. Eta 

orduan lana utzi behar 
nuela esan zidan”

Ana 
Sarobe 

Mitxelena
ARANTZA, 1948

Oneka Euskal Herriko Emaku-
me Pentsiodunen Plataforma-
ko kide da. Ikastoletako eta 
AEK-ko irakasle izandakoa, LAB 
sindikatuko liberatu izandakoa, 
borrokalaria, lehen eta orain.
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tutako azken hamabost urteetakoarekin 
pentsio duina izan zenezakeen. Orain ez 
da nahikoa. Gero eta okerrago dago. Eta 
ez gara konturatzen. Guk Iruñean aste-
lehenero egiten ditugu elkarretaratzeak, 
udaletxe plazan. Batzuetan etortzen dira 
pentsiodunak ez direnak ere, hainbat 
mugimendu sozialetatik ere badirudi 
guri babesa ematera etortzen direla. 
Baina guri babesa eman ez, haien esku-
bideen alde egiten ari gara. Gazteek ere 
egiten ari garenak haiekin zerikusirik ez 
balu bezala begiratzen digute. Ez zarete 
ohartzen zuei ere iritsiko zaizuela, eta 
hau okerrera doala. Eurora pasatu gine-
nean, mileuristak ziren gutxi kobratzen 
zutenak. Eta orain ikasketadun jendeak 
irabazten du hori baino gutxiago lanaldi 
osoan lan eginda. Aberatsak gero eta 
aberatsago dira, pobreak pobreago, eta 
lehen bezalaxe, gaztea ez da betirako 
gazte. Gaur egungo soldatekin eta gaur 
egungo legeekin askok miseria jasoko 
dute pentsioan. Pentsioen arazoa inore-
na izango bada, gazteona da. Zuena, eta 
emakumeena.

Zergatik emakumeena? Zergatik 
da beharrezkoa Oneka Euskal 
Emakume Pentsionisten Plataforma?
Begira, elkarretaratzeak egiten hasi gi-
nenean emakume oso gutxi elkartzen 
ginen. Bazirudien ez zela gure arazoa. 
Joaten ginen emakumeok gizonei galde-
tzen genien ea emazteak haien bazka-
riak prestatzen utzi ote zituzten –zeren 

noski, arratsaldetan egiten genuenean, 
askoz emakume gehiago elkartzen gi-
nen–. Orain gero eta gehiago gara, zo-
rionez. Horietako asko, pentsio gabeak. 
Izan ere, gaur egun 100.000 bat ema-
kume daude Euskal Herrian pentsiorik 
kobratzen ez dutenak. Pentsiorik gabe! 
Senarra izanez gero hura hiltzean ko-
bratuko dute batzuek alargun gisa dago-
kiena, baina ez haiena. Nik ez dut esaten 
etxeko lana ordaindu behar denik, bai-
na jubilatzen zarenean etxean hainbes-
te urtez egindako lana kontuan hartu 
beharko litzatekeela bai. Guk 1.200 eu-
roko gutxieneko soldata eskatzen dugu, 
eta 1080 euroko gutxieneko pentsioa, 
kotizatu ala ez. 

Izan ere, gaur egun nork hartzen 
ditu murrizketak? Askotan emazteak. 
Bikote batean bietako bat etxean geldi-
tzen bada nor gelditzen da? Emaztea. 
Eta esaten da bat dela lan egiten duena 
eta besteak ez duela lanik egiten. Bai? 
Gelditu zaitez zu etxean, eta erranen 
didazu! Etxeko lana 24 ordukoa da. 
Eta horietako batzuetan lasai egongo 
zara, baina beste askotan ez. Gizarteak 
gauzak behar den bezala egingo balitu, 
kontziliaziorako aukera gehiago egongo 
lirateke, eta gizartea hain matxista ez 
balitz, emakumeek ez lukete etxeko lan 
kargaz arduratu beharko, ez lituzkete 
murrizketa ia guztiak hartuko, eta ez li-
tzateke pentsioen esparruan ere halako 
arrakalarik egongo. Baina daukaguna 
daukagu. 

GUTXIENEKO 
PENTSIOA, 

KOTIZATU ALA EZ 
“Kotizatu ala ez kotizatu pentsioa 
jasotzearen ideia arraroa egiten 
zaio bati baino gehiagori, gizon 
zein emakume izan. Lanik egin ez 
eta pentsioa kobratu? Ez barkatu, 
kotizatu ez eta pentsioa kobratu. 
Ez da gauza bera. Diskurtsoak eta 
sinesmenak ere indarkeria izan 
daitezke. Ezkondutako emakume 
askori sentiarazi zaie gizonaren 
kontura bizi izan direla. Eta ho-
rrek sekulako ondorioak ditu. 
Gainera, sistemak berak hori iku-
sarazten du: jubilatzeko garaian 
gizonak pentsioa jasoko du, eta 
emakumeak ez. Emakumeak jaso-
ko duen bakarra gizona hiltzean 
bere gizonak egindako lanagatik 
dagokion alargun pentsioa izango 
da. Bizirik zela gizonak jasotzen 
zuen pentsioa baino txikiagoa, 
gainera. Eta ezkongabeak? Zenbat 
emakume egon dira baserrietan, 
ahizpak, anaiak, ilobak eta in-
guruko guztiak zaindu eta gero, 
erretiro garaia iritsi eta pentsiorik 
kobratu ez dutenak? Jende asko 
dago horrela, lan ez erregulatua 
edo ez ordaindua egin izan dute-
nak urtetan. Baserrietako ezkon-
gabeak, sexu langileak, mojak...".

Emakumeen dohaineko lanetik dirua 
aurreztu, eta gero haiei banatu ez.
Esaten da estatuko barne produktu gor-
dinaren %30 emakumeek musu-truk 
egindako lanari dagokiola. Eta horre-
taz ez bagara ohartzen eta ez badugu 
aldaketa eskatzen horrelaxe jarraituko 
du. Pandemiak errealitatea ikusaraz-
teko balio izan du. Orain arte inoiz ez 
da hitz egin zaintzari buruz, eta bat ba-
tean denoi interesatu zaigu. Zer gertatu 
da? Haurrak eskola gabe gelditu dire-
la, etxean egon behar zutela, gurasoak 
lanean zeudela eta ez zeukatela nork 
zaindu. Normala iruditzen zaigu kalean 
adineko emakumeak ikustea umeak 
zaintzen. Haiek haien seme-alabak hazi 
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dituzte nahikoa lan eginda, eta orain 
hirurogeita hamar urterekin ume-zain. 
Asko eta asko haurrak eskolara erama-
ten eta jasotzen, eguna joan eta eguna 
etorri. Pandemian, arrisku-talde izenda-
tu gintuzten horretan, ezinezkoa bihurtu 
zen hori. Eta hor antzeman zen hutsu-
nea. Hor zerbait gaizki dago.

Bizi guztia besteak zaintzen, eta 
zahartzaroan nork zainduko gaituen 
kezka.
Zaintzarena oso gaizki antolatuta dago. 
Emakumeek dohainik egiten duten hori 
lan merkatura ateratzean ere, zaintza 
lanak ez dira behar bezain ondo egiten. 
Ikusi besterik ez dago pandemia garaian 
zenbat adineko hil diren egoitzetan. 
Orain arte erresidentziei buruz ez da 
hitz egin izan. Emakumeak direlako lan-
gile gehienak, eta bertan daudenak ere 
bai. Hori ere konpondu beharra dago. 
Nik ez dut nahi egoitza batean buka-
tu. IMSERSOren inkesta baten arabera 
adinekoen ia hamarretik bederatzik ez 
dugu horrelako leku batera joan nahi. 
Batzuetan ezinbestekoa da, inor ez dau-
kazulako zaintzeko eta oso gaizki zaude-
lako. Baina kasu horietan ere, ezin al di-
tugu adinekoak hobeto zaindu? Egoitzak 
hiritik kanpo egon behar dira, kartzelak 
bezalaxe? 

Nola irudikatzen duzu zure 
zahartzaroa?
Nik ez dut erresidentzia batera joan nahi. 
Onekarekin bi aldiz izan gara Nafarroa-
ko Parlamentuan, eta bietako batean 
horixe esan nuen. Galdetu behar digu-
zue zer nahi dugun guk. Etxerako Arreta 
Zerbitzua badago. Joseba Asironen al-
katetza garaian publikoa zena, Enrique 
Mayak pribatizatu du. Gehienez ere bi 
ordu dira egunean, eta hori askorentzat 
ez da nahikoa. Zerbitzu horrek doakoa 
beharko luke, eta askoz zabalagoa. Nik 
hemen bizi nahi dut, Iruñeko Alde Zaha-
rrean. Orain bizi naizen etxean ez dut 
igogailurik, baina momentuz ondo nago. 
Karrikara jaisten naiz, itzuli bat egiten 
dut auzoan zehar… Istorio piloa dut he-
men, nire jendea hemen dago, ezagun 
batekin topo egiten dut orain, gero bes-
te batekin... Bakoitzak aukeratu behar 
luke non eta nola bizi nahi duen. Batzuk 
adinekoentzako etxebizitza kooperati-
boak sortu nahi dituzte. Nik, haiei haien 
modura bizitzea opa diet, baina nik ez 
nuke nahi. Ez dut zaharrez inguratuta 
bizi nahi. Inguruan zaharrak, gazteak eta 
adin guztietakoak nahi ditut nik, gizar-

tean denetik dagoen bezalaxe. Nire de-
sioa hori da. Oraingoz ondo nago, baina 
laguntza beharko dut, eta ez dakit jaso 
ahal izango dudan. Ondo legoke auzoe-
tan eguneko zentroak jartzea. Izan or-
dez erresidentzia gutxi, handiak, ehunka 
pertsonarentzako pentsatuak eta auzoe-
tatik kanpo, izan daitezela txikiak, asko 
eta auzoetan bertan. Adinekoen autono-
mia bultza dezatela, edo behintzat ez gu-
txitu! Orain hasiak dira Pertsonan Zen-
tratutako Arreta asmo horrekin lanean, 
baina orokorrean, hobetzeko asko dago.

Zaharren iritzia, ordea, ez dirudi 
askori interesatzen zaionik…
Gure ahotsa ez da entzuten. Ez dago 

medioetan, ez dago botere guneetan, 
eta militantzia esparruan ere ez. Adin 
batetik aurrera ez duzu balio, eta zure 
ahotsak ez du entzulerik. Erretiroa eta 
gero linbora pasatzen zara zuzenean. 
Lehen borrokan aritu ginen berberak 
gara. Lehen kalean geunden, orain ere 
bai, eta horrela jarraituko dugu ahal du-
gun arte. Gauzak ez daudelako ongi. Jen-
dea ez delako ausartzen borrokatzera. 
Guk hiru urte daramatzagu elkarretara-
tzeak egiten, astez aste. Gero eta gehiago 
entzuten da pentsioen gaia eta gehiago 
deitzen digute handik eta hemendik. Ez 
digu inork gure iritzirik galdetu. Baina 
asmatu dugu gure iritzia entzunarazten. 
Horretarako behintzat balio izan du. 
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Naziogintzarako 
ekinbidea behar

Gure ahalegin kolektiboa Euskal He-
rria nazio libre eta demokratiko 
moduan antolatzeko bidean jarri 

behar dugu euskaldunok. Eta oraindik 
orain ez gabiltza bide horretan.

Zer gara etxe barruan eta zer gara 
munduaren aurrean. Horra hor erantzun 
beharreko bi premisa. Elkarlotuak biak. 

Gure izaera kolektiboa definitzerako 
orduan, euskara da euskaldunon norta-
sunaren muina, zalantzarik gabe. Nazio 
propioa antolatzeko gauza izango baga-
ra, euskara da, beraz, gure naziotasuna-
ren klabea. Hortik aurrera, bagara gauza 
mundu problematiko honetan ezinbeste-
ko diren aldaketa sakonak burutzen gure 
ekarpen baikorra egiteko. Euskararen 
komunitatea gaur egun, lurralde desber-
dinetan sakabanatua, edota egitura poli-
tiko eta erakunde desberdin eta arrotzen 
mende aurkitu arren ere, gizarte eredu 
berriztagarriak bultzatu eta eraikitzeko 
gauza den komunitatea da. Ez dugulako 
monarkia anakronikoen edota erakun-
de zurrunduen hipotekarik gure baitan. 
Eta bereziki azken hamarkadetan mun-
duan diren proposamen, pentsamolde 
eta ekinbiderik aurrerazaleenei bidea 
zabaldu diegulako gurean. 

Bada garaia gure kabuz ekinbidea ma-
rrazteko. Euskara da gure territorio libre  
bakarra, esan zuen behin, kartzelan zeu-
katela, gutariko batek. Bada abiapuntu 
bat, nazio librea eraikitzeko ekinbidean. 
Askatasun apurra hobea da kartzela itxia 
baino, ados. Autonomia modu bat beti da 

zerbait, erabateko itxikeria zentraliza-
tuaren aldean, konforme. Alderdi politi-
koak beharrezkoak ditugu gure herrian 
berezko diren korronte ideologiko des-
berdin edota kontrajarriei moldea eta 
bidea eskaintzeko, bai. Baina horiekin 
guztiekin ere, ez dugu aurrerabide han-
dirik lortuko Euskal Herria nazio librea 
egiteko bidean, ez badugu horretarako 
estrategia propioa definitzen eta horren 
inguruan ekinbide partekatua garatzen. 
Auzokoaren ortuan landatzen ditugun 
fruitu eta lorerik ederrenez  ere ezingo 
gara sekula  jabetu, besteen lurraldea 
edertzeko izango direlako beti, gure lu-
rreko landare propioak ihartzen ikusten 
ditugun bitartean. Belarki inbaditzailea 
sartu ziguten aspaldi gure ortuetan, eta 
bertoko lorerik ederrenak baztertu eta 

zapuzten ditu. Horixe bera ari zaigu ger-
tatzen orain, hain zuzen ere.

Euskara bada gure territorio librea, 
landu dezagun euskara Euskal Herriko 
lurralde guztietan, baita diasporan ere. 
Eraiki dezagun nazio librea euskara ar-
datz hartuta. Erabakitasun osoz. Arrazoia 
Arnas Dezagun ekimenekoek euskara 
ume guztien ondasun bihurtzea eskatzen 
dutenean, eta haur euskal hiztunak ez 
sakabanatzeko eskatzen dutenean. Une 
honetan ezinbestekoa zaigu euskal hiztu-
nen eta euskararen erabileraren guneen 
sendotzea eta trinkotzea. Une honetan 
Euskal Herriaren lurralde bereizi guztie-
tan eta bakoitzean euskara hizkuntza ofi-
ziala bihurtzea erreklamatu behar dugu 
indar osoz.  

Zer garen etxe barruan eta mundua-
ren aurrean, horra hasieran aipatu dugu-
na. Une honetan Euskal Herriaren irudi 
oso lausotua eskaintzen ari gara mundu-
ra. Munduak ez daki zer garen, non gau-
den, zer egin nahi dugun eta nola. Agian 
badakite gure lurretan paisaia ederrak 
dauzkagula, museo ikusgarriak eta gas-
tronomia bikaina eskaintzen ditugula, eta 
atzerritar turismo-zaleen definizioan, les 
basques bondissants izan gaitezke. Kan-
pora bidaltzen dituzten presentazio-txar-
tel guztietan, gure gobernariek ahaztu 
egiten dute munduari eskaintzeko dau-
kagun ondasun preziatuena euskara bera 
dela. Gure herrietako paisaia goitik behe-
ra aldatu behar dugu, euskara izan dadin 
herri honen nortasun agiria. 

Euskara bada gure 
territorio librea, 
landu dezagun 

euskara Euskal Herriko 
lurralde guztietan
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Adeitsu eta adikor

Adikorra eta adeitsua izatearen ga-
rrantziaz hausnartzen zuen arti-
kulu batekin egin nuen topo uda 

honetan. Atsegina eta, zenbaitentzat, xa-
loa izan litekeen izenburupean, politikaz 
aritzen zen Santiago Alba Rico, egune-
roko keinu txikien politikaz. Azalpen fin 
eta landuaren ostean, gaur egun ingu-
rukoekin adeitsua izatea ia iraultzailea 
dela ondorioztatu zuen. 

Hau irakurtzen ari zaren horrek ondo 
dakizu aferaz. Zenbat bider ez al zaizu 
gertatu hitz edo erantzun edo keinu 
txarren bat hainbat egunetan gora eta 
behera eta bueltaka marmarrez ibili du-
zula? Seguru ondo baino hobeto gogo-
ratzen duzula, atzo bertan izan balitz 
bezala, ezezagun edo ezagun hark utzi 
zizun gorpuzkera txarra, duela urteak 
izan bazen ere. Eta inoiz jende aurrean 
lan egin baduzu, askoz hobeto dakizu 
zertaz ari naizen.

Pentsa egizu momentu batez zenbat 
jenderekin daukagun egunez egun ha-
rremana, lagun eta senideez gain: eros-
ketak egiten ditugunean, lanean gau-
dela, harreman telefoniko eta birtualen 
bitartez, leihatiletan, garraio publikoan, 
zebrabideak pasatzen ditugunean, ta-
bernetan gabiltzala.

Gure bizitza harreman handietan eus-

ten da, baina bizitza hori harreman txi-
kien sarean doa ehuntzen. Keinu txiki 
horiek ez dute mundua aldaraziko, baina 
mundua jasateko balio digute. Are gehia-
go, keinu txiki horiexek izaten dira maiz 
gizatasunean berriro sinestea posible 
egiten dutenak. 

Hala ere, gero eta bortitzagoa den 
mundu eta jendarte honetan, gizatasu-
nez biluzten gaituen kapitalismo basati 
honetan, gu geu kontsumo objektu bihur-
tu garen honetan, gero eta gehiagotan 
bihurtzen ditugu pertsonak inoren frus-
trazioen askapenerako objektu. Sare so-
zialetatik edo gure kaleetatik bueltatxo 
bat eman eta trolifikatutako jendartea 
topatzen dugu.

Adikortasuna. Aditu (latinezko audire-
tik): entzun, kasu egin (adi!), ulertu. Mo-
dan dagoen “entzumen aktibo” delakoa 
gure aditz zaharrak adierazten du aspal-
ditik. Baina gu, zenbat eta konektatuago, 
orduan eta gorrago. Ez dugu ulertzen, 
ulertu nahi ez dugulako. Bestea ulertzeak, 
benetan aditzeak, elkarrizketara eroaten 
gaituelako, eta gu ondo eroso gaude gure 
bakarrizketan, aurrekoaren gainean ze-
lan nagusitu helburu bakartzat. 

Adeitasuna eta adikortasuna ahulezi 
zantzu moduan ulertzen dira, gainera. 
Baina gogortasuna ez da neurtzen bes-

teak tratatzen ditugun moduaz, besteen 
tratua kudeatzen dugun eraz baino. Eta 
ez txarto ulertu, ez naiz ari beste masaila 
eskaintzeko amarruaz. 

Asko gara mundu hau aldatu nahi ge-
nukeenak. Geure buruari galdetu behar-
ko genioke, berba potolo eta anpulosoe-
tatik jaisten garenean, zer geratzen ote 
den. Sumintzen naute iraultzaile mozo-
rroaz, gogortasuna erakusteko aitzakia-
pean, ezezagunak desatsegin tratatzen 
dituzten horiek. Harritzen nau zelan 
zenbaitek gaizkitzen dituzten balizko 
lagunak ezkutuko tiraniaz. Sama egingo 
nuke euretako batzuk kapazak direla 
zaintza eta zaintza sareen inguruan teo-
rizatzeko, hankak norbaiten lepo gai-
nean deskantsatzen dituzten bitartean. 

Mozorro horretan biltzen dira, goxo 
eta epel, askoren begietara zilegitasu-
na ematen diela jakitun. Ze kaltegarria 
den edozer zilegi dutela uste dutenen zi-
nismoa, ze mingarria aurpegi bikoitzen 
hipokresia. Zure aurrean hirugarren bat 
larrutzen badute ez izan zalantzarik: la-
rrututako hurrengoa zeu izango zara.

Ingurukoekin adeikorra izatea ia 
iraultzailea da, baina, jendartea irau-
li nahi omen duten inguruko batzuek 
jendarte hori jende barik ulertzen dute, 
antza. 
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Erreforma gelditu

Nagusikeria

Duela 20-25 urte Saramago zenak 
ideia bat jarri zuen zirkulazioan: 
gure gizarteak ez dira demokra-

tikoak, inork ez dituelako benetan au-
keratzen agintzen dutenak. Politikariak 
bai, baina botere erreala dutenak ez dira 
hauteskundeetara aurkezten. Sarama-
gok ez ezik, ez daukat dudarik orduan 
ere askok jakingo zuela horrenbeste; 
baina ideia potentea suertatu zen, be-
giak ireki zizkigun askori. Zerbait sus-
matu baina gure susmoari hitzak jartzen 
ez genekienoi, batez ere. Jende arrunta-
ri, alegia. Horrenbeste zor diogu idazle 
portugaldarrari.

Kilowataren prezioa gora eta gora ari 
da. Argigarria izan da hau ere: gober-
nuak igoera galarazteko zenbait neurri 
iragarri (tartean konpainia elektrikoen 
mozkinen poltsan eskua hala-nola sar-
tu), eta hurrengo egunean elektrikoek 
prezioa igo dute berriz: gobernuaren 
neurriek zenbateko galera sorraraziko 
dieten kalkulatu, eta horrenbeste. Gar-
bi gelditu da nork jartzen dion prezioa 
argiari. Konpainia elektrikoek agintzen 
dute, prezioak jartzeko dagoen sistema 
konplexu eta ulergaitz bati esker. Gober-
nuak bigarren mailako eragileak baino 
ez dira.

Duela astebete edo, sare sozialetatik 
edo horrelakoetatik dabilen zerrenda 
bat erakutsi didate. Bertan ageri dira 
kargu politikoa inoiz eduki eta gaur 

egun, politika utzita, konpainia elektri-
koetan kargua daukaten morroi dozena 
pare bat, hiru ez badira.

Alegia, Saramagok orain 25 urte asmo 
errebelatzaileaz esaten zuena, gaur egun 
ikusi nahi duenaren bistan dago.

Duela urte batzuk banku sistema 
erreskatatzeko milioi mordo bat eman 
zen. Analista ekonomiko batzuek esa-
ten zutenez, Estatuak bonoen bidez bil-
du zuen bankuak erreskatatzeko behar 
zuen dirua, zeinaren jatorria… pen-
tsioen itsulapikoa baitzen. Diru hori ez 
zen inoiz itzuli.

Gaur ministro bat etortzen zaigu esa-
tera pentsioen sistema defizitarioa dela, 
eta irtenbide bakarra dela urte gehiago 
lan egitea eta pentsio txikiagoa kobra-
tzea. Terrenoa prestatzeko asmoz bou-
tade bat ere bota du: hirurogeita hama-
bost urtera arte lan egin behar dela.

Hori esaten digun ministroak kargu ga-
rrantzizkoak eduki ditu banku sisteman; 
hara itzuliko da, ausaz, ministro izatea-
ri uzten dionean. Zero askotako soldata 
edukiko du, eta, nork daki, agian pentsio 
erraldoi eta blindatu bat ere bai, aurrezki 
kutxak hondora zihoazenean beren ku-
deatzaileek (hondoratzearen erantzuleak) 
zuten bezala. Ez zait iruditzen hirurogeita 
hamabostak bete arte lan egingo duenik. 

Madrilen zaudeten euskal ordezkariak, 
entzun: erreforma hau ez baduzue geldi-
tzen, ez zaituztegu inoiz barkatuko. 

Herriko atso autubatzaileek begira-
daz goitik behera egiten ziguten 
errepasoa: “egoki” jantzita geun-

den, ondo orraztuta, zapatak lustrez ondo 
garbituta generamatzan… Kontrol sozia-
lerako begirada gaiztoak ziren, bakoitza 
bere lekuan kokatzeko, eta bakoitzari eti-
keta bat jartzeko. Ondo/gaizki, onarpe-
na/destaina, irribarrea/bekozkoa. Mora-
laren zaintzaileak, zentsore eta inkisizio 
bihurtuta, txutxumutxua zabaltzeko beti 
prest. Nagusikeria morala.

Jaurtitzen zizkiguten begiradak er-
di-disimuluan egindakoak izaten ziren. 
Nahiz eta guk ederki genekien epaiketa 

zorrotza eta gupidagabea jasaten genbil-
tzala. Eurak egia moralaren jabe ziren, 
besteon gainetik kokatzen zuten euren 
burua.

Esango nuke, zahar klasista eta mo-
ralaren zaintzaile horiek denborarekin 
desagertzen dabiltzala, edo, beharbada, 
egindako epaiek inportantzia galdu dute-
la. Baina erreleboa lortu dute: gazteagoa, 
kulturetagoa, “nik badakit, zuk ez” esanez 
lez begiratzen duena, besteen arrazoiak 
entzuten ez dituena. Beti gainetik begi-
ratu, besteok klasifikatu nagusikeria mo-
ralaz, sudurra gorago. Modernoak ustez, 
baina autubatzaileak lakoak. 
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RUBEN SÁNCHEZ 
BAKAIKOA
EUSKARA IRAKASLEA

Jonan

Urriaren 3an ari naiz testu hau idaz-
ten. Lerrok pantailaratzen ari nai-
zelarik, LABIk indarrean darrai. 

Asteartean esperokoa da bere buruaz 
beste egingo duela, eta azkenean EAEn 
ere, Nafarroan eta Iparraldean bezala, 
anormaltasun normalago baten bidean 
urrats bat etorkizunera emango duela 
euskal gizarteak.

Eta gauzak horrela, zutabe honetatik, 
Euskal Herriari (batez ere EAEko za-
tiari) porra erraldoi batean parte hartu 
dezan proposatzen diot: zein izango da 
Jonan Fernándezen hurrengo besaulkia? 

Papisten eta negazionisten artean ko-
katu garen herritar despistatuok, faltan 
bota dugu azken urte eta erdian osasun-
gintza publikoa indartu, zaindu eta gara-
tzeko eskaera soziala: batzuek edozein 
neurri (baina batez ere musukoa eta 
txertoa) jarri dute borrokaren jomuga, 
beste batzuek edozein neurriri men egin 
eta kritikarik txikiena negazionisten sal-
dora bidaltzeko aitzakia bihurtu dute.

Eta gauzak horrela, Jonan Fernán-
dez LABI zientifikoaren koordinatzaile, 
lehendakariaren aholkulari eta pande-
miaren eszena-toki ezberdinak jasotzen 

dituen Biziberri dokumentuaren ardu-
radun izatea egokitu zaigu EAEn. Eta 
iruditzen zait oso hautagai ona izan dela 
zinez, LABIk izan duen funtziorako.

Izan ere, LABI batez ere birusaren 
kontrako gerraren propaganda bulegoa 
izan da. Eta gerran dagoen herri batek 
ezin du onartu ezkortasunik, etsipenik, 
zalantzarik. Berdin da zein neurri har-
tu diren, esan dena lehen eta egin dena 

ondoren bi diren edo datuak manipu-
latu (behar izan) diren... Hain da luzea 
zerrenda: (EAEk eskura ez zeuzkanean) 
test eta musukoen eraginkortasuna hu-
tsaren hurrengotzat jo eta handik hila-
bete batzuetara denaren oinarri; txer-
taketa hasi zenean Espainiar Estatuko 
komunitate motelena izan eta bigarren 
dosiaren estrategia saldu; zahar-etxeen 
egoera ezkutatu; birusaren kontrako 
gerraren aitzakian gizartearen kontrol 
sozio-politikoa eta puritanismoa area-
gotu...

Horregatik, Leitzaran autobidearen 
kontrako ekintzaile, HBko zinegotzi, 
Elkarri-Baketik-Gogora-ren arduradun 
eta lehendakariaren aholkulari izan den 
Jonan Fernández izan da hautagai ego-
kiena: birusa beharbada ez hainbeste, 
baina EAEko gizartea ezin hobeki eza-
gutzen du. Izan ere, politikarien funtzioa 
arazoei nola heldu pentsatzea bada ere, 
ez ote da garrantzitsuagoa gizarteari 
nola azaldu/saldu asmatzea?

Orain ez dezala euskal gizarteak 
behar larririk izan Jonanen beharra iza-
teko, hurrengoa besaulki lasaiago bat 
opa diot. 

Euskal Herriari (batez 
ere EAEko zatiari) 

porra erraldoi batean 
parte hartu dezan 
proposatzen diot: 

zein izango da Jonan 
Fernándezen hurrengo 

besaulkia?
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  JUNE FERNÁNDEZ       SHU OTERO

Gizonei profesionaltasuna es-
katzen zaie. Kitto. Guri baita 
erakargarriak izatea ere”. Ho-
rrelako esaldi gordinak bota di-
tuzte Naiara Vinken doktoretza 

tesian parte hartu duten Espainiako Esta-
tuko telebistetako emakumezko aurkezle 
eta berriemaileek. Vink kazetari bilbota-
rra da eta ikerketa lan horren bidez, bere 
ibilbidean lehenengo pertsonan sentitu 
duena frogatu du: tirania estetiko hete-
ropatriarkalak telebistako emakumezko 
profesionalen lan garapena baldintzatzen 
duela.

Pantaila aurrean agertzen zaizkigun gi-
zonen gorputzak askotarikoak dira. Zaila 
da, ordea, gazte-argala-liraina kanonean 
sartzen ez diren emakume aurkezleak 
topatzea. Ikusleontzat hain agerikoa den 
kontraste horren inguruan ez dago, ordea, 
eztabaida handirik telebista kateen ba-
rruan. “Idatzia ez dagoen araua da, denek 
ezagutzen dutena, baina inork aipatzen 
ez duena”, azaldu du Vinkek. Gizartean 

oso errotua dagoen inertzia aldaezina dela 
diote elkarrizketatuek, baina hausnarke-
tan sakondu ahala, bidegabea, kezkagarria 
eta frustragarria dela onartu dute. 

ARGIArekin solasean, Vinkek onartu 
badu ere ETBko egoera La Sexta edo Te-
lecinco-koa baino lausoagoa dela, nabar-
mendu du “telebista irudia da” mantraren 
izenean, gurean ere emakumezko aurkez-
leak oso makillatuak, takoidun oinetakoe-
kin eta arropa estuarekin agertzen direla 
kamera aurrean. ETBko berriemaile batek 
tesirako kontatu zion ilea egunero lisatze-
ko agindu diotela. “Eta pantaila aurrean 
agertzen diren emakume lodiak umore 
saioetan ari dira”, gaineratu du.

Presio horrek emakumeen lan aukerak 
baldintzatzen ditu, erredakzioetara heldu 
aurretik ere. Euskal Herriko Unibertsita-
teko kazetaritza ikasleei inkesta egin zien 
Vinkek. Haien burua telebistan lan egiten 
ikusten ez zutenen artean, zergatia galde-
tzerakoan kanon estetikoa ez zutela bete-
tzen erantzun zutenen %100 neskak ziren. 

Naiara Vink EHUko ikerlariaren doktoretza tesiak 
agerian utzi du Espainiako Estatuko emakumezko 

berriemaile eta aurkezleek bizi duten presio estetiko 
sexista. Zein da egoera Euskal Telebistan eta nola 

irauli daiteke? Sei euskal kazetariri bota diegu galdera.

Kamera aurrean

Gaztea, argala eta 
liraina izan behar duzu... 
emakumezkoa bazara
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LIRAINTASUNAREN TRANPA
Estitxu Fernandez Maritxalar ET-
B1eko aurpegi ospetsuenetariko 
bat izan zen 2000 eta 2012 urteen 
artean. Bertsolaritzatik egin zuen 
salto telebistara. Plazetan erakus-
ten zuen komunikatzeko errazta-
suna ikusita, 1998an Tipi Tapa te-
lebistakoek albistegiak aurkeztea 
proposatu zioten. Hurrengo urtean, 
ETB1eko Bertatik bertara saioan 
parte hartu zuen gonbidatu gisa eta 
hortik aurrera telebistako aurkezle 
karrera oparoa ondu zuen. 

“Hasieran, 22 urterekin, ez nin-
tzen oso kontziente zer gertatzen 
zen irudiarekin. Tipi Tapan gerri-
tik gora ikusten zitzaidanez, beti-
ko bakeroak eta botak neramatzan 
mahai azpian. Herriko festei bu-
ruzko saioak eta Sorginen Laratza 
bezalako gaueko showak aurkez-
ten hasi nintzenean sentitu nuen 
presioa. Arropa aukeratzen zidaten, 
oso festiboa eta dotorea, batzuetan 
eskotearekin, beti takoiekin. Oso 
deseroso zitzaizkidan”. 

Edertasunaren tranpa deskri-
batu du Vinkek tesian: neska lirai-
nek aukera izango dute telebistan 
lan egiteko, baina frogatu beharko 
dute aurpegi polita baino gehiago 
direla. “Beti entzun dut hori, beste 
aurkezle batzuekiko, eta min egiten 
zidan. "Nik ez nuen Kazetaritza ti-
tulurik (Psikologia ikasi nuen) eta 
kazetaritza ‘ez serioa’ egiten nuen. 
Iruzurti sindromea itzela zen”, azal-
du du Fernandezek. Azken urteetan 
Kirolak aurkeztea egokitu zitzaion, 
nahiz eta aditua ez izan. “Ordurako, 
telebistan eskarmentu handia nuen, 
eta EITBn plaza lortu nuen, baina 
hala ere inoiz baino txikiago sentitu 
nintzen”.

Oso fresko ditu gutxiespen begi-
rada eta komentarioak eta, bereziki, 
emakumeen arteko lehia. “Ni hasi 
nintzen garaian, ia denak ziren gi-
zonak. Uste nuen ni hobeto konpon-
tzen nintzela haiekin, baina ez zen 
hori, baizik eta emakume lirainak 
niretzat mehatxu zirela eta baita ni 
beste emakumeentzat ere. Jazarpen 
bortitza bizi izan dut”.

Leire Madariaga [asmatutako 
izena, hark hala eskatuta] EITBko 
hainbat saiotako tertuliakide eta 
analista politikoa da. Kanon estetiko 
sexista betetzeagatik albo-kateak 
sumatu ditu: “Zure iritziek gutxia-

go balio dute, Barbie ilehoria bai-
no ez zarelako. Bikoitza egin behar 
duzu besteen errespetua lortzeko”. 
Gogoan du Televisión Españolan 
(TVE) ezagutu duen bazterketa kasu 
bat: magazin bateko zuzendariak 
ez zion tertuliakide izateko auke-
ra eman nahi adinekoa, ilezuria eta 
potoloa zen emakumezko analista 
bikain bati. “Emakume horren gai-
tasuna ezagutzen zutenak tematu 
ziren eta zuzendariak onartu behar 
izan zuen fitxaketa paregabea izan 
zela”. Doktoretza tesian parte har-
tu dutenek kontatu dituzte kanon 
sexista ez betetzeagatik erredakzio 
barruko lanetara bideratuak izan 
diren emakumeen historiak eta zo-
koratze horrek haien autoestimuan 
utzi duen zauria. 

Jasone Agirre ETBko albiste-
gietan berriemailea izan da 1991 
urtetik Eusko Legebiltzarreko par-
lamentari hautatua izan den arte. 
Erredakzio Kontseiluaren sortzai-
leetako bat izan zen eta Berdinta-
sun Batzordeko kidea ere izan da. 
Bere esanetan, “jakina da kamera 
aurreko probetan planta ona iza-
teak puntu gehiago emango dizu-
la. Gizon eder batek ere abantailak 
dauzka, baina baremoa bestelakoa 
da”. Haatik, irudi exijentzia ederta-
sunaz eta genero estereotipoez ha-
rago doala azpimarratu du. Gogoan 
du “borroka itxura” zuen lankide 
bati ez ziotela kontratua berriztu 
eta urteetara jakin zuela hori izan 
zela arrazoia. “Hark pentsatu zuen 
ez zuela bere lana ondo egiten”. 
Estetika “alaiegia” duen emakume 
gaztea trafikoa edo jaiak kontatzen 
jarriko dute. “Eguraldia aurkezte-
ko aukeratu dituzte lirainak ez di-
ren gizonak; emakumeek, ordea, 
ederrak eta gorputz finekoak izan 
behar dute”.

INORK EZ ZAITU BEHARTZEN?
Ana Urrutia kazetaria 1999 urte-
tik ari da Eguraldia aurkezten, bai-
ta bestelako entretenimendu saio 
ugari ere. Horrez gain, EITBko talde 
feministako kidea da, erredakzioko 
zein ekoiztetxeetako hainbat langi-
lek sortu duten lobby modukoaren 
kidea. “Orain dela 20 urte bezala ja-
rraitzen dugu: gizon heldu eta lodi 
batek prime-time-ko saioa aurkeztu 
dezake, eta emakume baten kasuan 
pentsaezina da. Kirolak aurkeztuko 

Eta telebista 
alternatiboetan, zer?

Hamaika TBko aurkezlea eta edukien 
eta komunikazioko arduraduna da 
Ekhiñe Atorrasagasti. “Joko zelai 

patriarkal horretan arau asko hautsi di-
tugu”, adierazi du. Lantaldeko kide guz-
tiek dute eskarmentua pantaila aurrean 
eta atzean, eta horrek hierarkiak hautsi 
eta emakumeen ahalduntzea sustatu du. 
Vinken ikerketak berretsi duen hipote-
si bat bota du. “Ziur naiz beste kateetan 
gizon gehiago direla aurkezle eta editore 
emakumeak baino. Oso desberdina da 
beste batek idatzitakoa telepromterrean 
irakurtzea. Nik aukera izan dut edukiak 
zuzentzeko, garapen osoa emateko eta 
lantaldeak osatzeko”. 

Hamaika TBn onartua dago kazetari eta 
kolaboratzaileek nahi duten bezala ager-
tzeko askatasuna dutela: “Gizonek hauts 
batzuk botatzen dituzte eta kito. Nik begiak 
bakarrik makillatzen ditut, beste emakume 
batzuek ezpainak ere bai”. Baliabide falta-
gatik ez dute estilistarik, ileapaintzaile edo 
makillatzaile profesionalik. “Guk kudea-
tzen ditugu lan horiek. Horrek eztabaida 
interesgarriak piztu ditu: ea argiztapena 
hobetuz makillajea kendu daitekeen, baina 
baita ere zer garrantzi eman behar diegun 
lan sektore ikusezin eta feminizatu horiei”.

Halere, zaila da estetikaren tiraniaz 
guztiz askatzea: “Norberak bere burua 
ispiluan begiratzen duenean, egoera emo-
zionalaren arabera, segurtasun-gabezia 
batzuk agertuko dira. Horri eransten ba-
diozu telebistak dakarren difusioa, bel-
durrak eta une txarrak biderkatzen dira. 
Edukiak ondo landu dituzu, baina dese-
roso agertuko zara ezpain gainean ileak 
dituzulako edo gizendu zarelako”. Beste 
buruhauste potolo bat da telebistak da-
karren presio estetiko horrek emakume 
kolaboratzaileak aurkitzeko zailtasuna 
areagotzen duela. 

“Misoginia euri azidoa da. Hedabide 
alternatiboan lan egiteagatik babestu-
ta gaudela iruditzen 
zaigu, baina zirimiri 
horrek erretzeko gai-
tasun handia dauka. 
Erronka bat da pan-
taila aurrean aritzeak 
utz dezakeen ajea nola 
zaindu asmatzea”.
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dituen emakumeak kiroletan aditua izan 
behar du, baina baita polita ere, gizonez-
ko audientzia erakartzeko. Eguraldia-n 
ere antzematen da mapen artean mu-
gitzen den emakume sexiaren kontua”. 
Gogoan du casting batera aurkeztu zen 
metereologo eta komunikatzaile bikain 
bat ez zutela aukeratu, argala ez zelako. 

Vinken tesian behin eta berriro ai-
patzen da emakumeek iraungitze-data 
dutela kamera aurrean. Urrutiak 49 urte 
ditu eta nahiago du adinak eman dion 
eskarmentua eta segurtasuna balioan 
jarri, makillaje gelan ezagutzen dituen 
neska gazteen mehatxua sentitu baino. 
“50-60 urte bitarteko emakumezko pro-
fesional paregabeak ditugu, prime-ti-
me-an egon beharko luketenak, baina 
zuzendaritzak ez du apustu hori egin”.

Eguraldi aurkezleak iraultza txiki bat 
sustatu du EITB barruan: takoiei ezetz 
esatea eta tenis-oinetakoekin edo mo-
kasinekin agertzea. “Telebistara heltzen 
zarenean, estilismo taldeak azalduko 
dizu takoiek irudia hobetzen dutela, 
arropa hobeto geratuko zaizula… Gaz-
te zarenean, gorputzak jasaten du, bai-
na gerora kalte fisikoa sumatzen duzu, 
orkatiletan, oinetako artikulazioetan… 
Gainera, kaleko jendeak ez du ulertzen 
zergatik daramatzagun hain takoi al-
tuak”. Harro dago, bere borrokari esker 
beste lankide asko hasi direlako zapata 
lauak eskatzen. Zuzendariek ez diote 
kargu hartu eta iruditzen zaio horrek 
frogatzen duela norberak barne-lan-
keta bat egin behar duela ez idatzitako 
arauak apurtzeko. 

Naiara Vinkek elkarrizketatu dituen 
kazetari askok adierazi dute kamera au-
rrean segurtasun handiagoa sentitzen 
dutela takoiak eta makillaje landua da-
ramatenean. Berriemaile batek aitor-
tu du neguko zuzenekoak beroki gabe 

egiten dituela, nahiago duelako polita 
atera nahiz eta hotz izan. Pierre Bordieu 
soziologoaren “indarkeria sinbolikoa” 

kontzeptua darabil ikerlariak azaltzeko 
zapalkuntza ez datorrela soilik kanpotik, 
baizik eta norberak onartzen duela. Ho-
rrela azaldu du Leire Madariaga tertulia-
kideak: “Badirudi zuk aukeratzen duzula 
nola jantzi edo dieta egitea. Baina ez da 
hautu librea: badakizu zer bilatzen duen 
kateak eta hori bete nahi duzu”.

Urrutiak beste tranpa bat identifika-
tu du: “Estilismo taldeak lan paregabea 
egiten du gu orrazten, makillatzen eta 
janzten. Hasieran, zure burua ederra 
ikusteak eta lausenguak jasotzeak se-
gurtasuna ematen dizu. Baina estetika 
horren esklabo bihurtzen zara. Hainbes-
te transformatzen gaituzte, ezen gero 
kalean jendeari kostatzen zaio gu eza-
gutzea”. Behin taberna batean zegoela, 
surf egiten ibili ondoren, norbait entzun 
zuen bere lagunari esaten: “Ana Urrutia 
al da hori? Aurrez aurre ez du ezer ba-
lio!”. Lankide askok botox eta antzeko 

Ana Urrutia
EITBko aurkezlea 

“Orain dela 20 urte bezala 
jarraitzen dugu: gizon 

heldu eta lodi batek 
‘prime-time’-ko saioa 
aurkeztu dezake eta 

emakume baten kasuan 
pentsaezina da”
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tratamenduak egiten dituztela kontatu 
du, baina berak nahiago du “duintasu-
nez zahartzea” eta ispilu aurrean ager-
tzen zaion irudia ere maitatzea.

Vinkek jaso duenez, telebista kaze-
tariei bereziki frustragarria egiten zaie 
estetikari buruzko iruzkin gehiago ja-
sotzea, haien lan jardunari buruzkoak 
baino. Berriemaile batek kontatu du 
behin San Ferminetako talde-bortxake-
tari buruzko zuzeneko oso gogorra egin 
behar izan zuela. “Zuzendariordeak 
Whatsapp bat bidali zidan, nire berokia 
kritikatzeko”. Kazetari horrek gainera-
tu du Galizian ekaitz bortitz baten berri 
eman zuela eta erredakzio buruak be-
larriko entzungailuaren bidez ilekorda 
askatzeko agindu ziola, haizearen efek-
tua ikus zedin. “Ezetz esan nion, ni ez 
naizela atrezzoaren parte eta nire lana 
eroso egin nahi dudala”. 

Estitxu Fernandez Martitxalarri eta 
Leire Madariagari oso gogorra egin zaie 
ingurukoen eta gertukoen ahoan ere 
iruzkin horiek entzutea: “A ze soineko 
polita”, “Txarto makillatu zaituzte”, “Pan-
tailak loditzen zaitu”… “Oso txarto sen-
titzen nintzen, baina ez nekien zer eran-
tzun”, esan du lehenengoak. “Saiatzen 
zara entzungor egiten, baina zure segur-
tasun falta indartzen du”, bigarrenak.

GARDENTASUN ETA 
APUSTU FALTA
EITB Taldeko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako III. Planean (2019-
2022) honakoa irakur daiteke: “Heda-
bideek gure nortasunaren eraikuntzan 
parte hartzen dute eta eragina dute 
gure mundu-ikuskeran eta gure baliorik 
errotuenetan. Generoari dagokionez, 
ideiak eskaintzen dizkigute: zertan da-
tzan gizon izatea eta zertan emakume 
izatea, nola kontsumitu, jantzi, jokatu... 
behar dugun, etab.”. Naiara Vinkek az-
pimarratu du planak ez duela premisa 
hori betetzeko neurri bakar bat ere au-

rreikusi. Ana Urrutiak salatu du Presta-
kuntza eta Berdintasun zuzendariek ez 
dituztela talde feministaren eskaerak 
asetzen: “Planak erakustokira begira 
idazten dituzte, baina ez dago telebista-
ko egiturak aldatzeko asmorik”. 

Berdintasun planaren helburuen ar-
tean badago, halaber, “diskriminaziorik 
gabeko lan-ingurumena zaindu, sendo-
tu eta segurtatzea”. Aitzitik, doktore-
tza tesian parte hartu duten kazetariek 
printzipio horren aurkako egoera bat 
aipatu dute: emakumeek askoz denbora 
gehiago eman behar dutela haien irudia 
zaintzen. Aurkezleen kasuan, gizonak 
ordu laurden, eta emakumeek ordubete 
baino gehiago. 

Berriemaileek haien estilismoaren 
ardura dute eta haien soldatarekin or-
daindu behar dituzte arropa, makillajea 
eta tratamendu estetikoak. Jasone Agi-
rrek egoera hori “karga” bezala gogo-
ratzen du, egun politikagintzan ere bizi 
duela gaineratu badu ere. “Andrazkoen 
janzkera eta makillajea esklaboagoa da. 
Gizonek, orain dela gutxi arte, gorba-
ta jaka amerikarraren poltsikoan sartu 
besterik ez zuten egiten”.

Lan baldintzak egonkortzen diren 
heinean presio estetikoa lausotzen dela 
ondorioztatu du Vinkek tesian eta elka-

ETBko albistegietako aurkezleen aurkezpen argazkia. Naiara Vink tesi egilearen ustez, EITBk Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Planean jasotzen duena betetzeko neurririk ez du aurreikusi.

Berriemaileak 
San Ferminetako 

talde-bortxaketaz 
zuzeneko gogorra egin du: 

“Zuzendariordeak 
Whatsappa bidali zidan, 

nire berokia kritikatzeko”
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rrizketatu guztiek berretsi dute. “Gaztea 
zarenean eta lan kontraturik ez duzu-
nean, dena onartzen duzu. Aldi baterako 
aurkezle bati entzun diot: ‘Ni nire iru-
diagatik bizi naiz’”, esan du Agirrek. 

Berdintasun plan berriak jasotzen 
du “genero-ikuspegia txertatzea enpre-
sa hornitzaileekin egiten diren hitzar-
menen pleguetan eta kontratazioetan”, 
baina baliabide faltaren aitzakiarekin, 

ekoiztetxeetako langileek ez dute ber-
dintasunari buruzko egitasmoetan 
parte hartzen. Tesian zein erreporta-
je honetan parte hartu duten kazeta-
ri gehienek argi daukate kontrol falta 
horrek kontratazioetan eta eguneroko 
jarreretan tirania estetiko sexista man-
tentzea errazten duela.  

Agirreren aburuz, hausnarketa ko-
lektiboa zabaldu behar da, erredakzioko 

zein ekoiztetxeeko kontratazio proze-
suetan irudiak izan behar duen garran-
tzia gardentasunez eta sexismo barik ja-
sotzeko. “Zer itxura da egokia hedabide 
publiko batean? Zapatilen alde egiteak 
freskotasuna eta identifikazioa indar-
tu dezake? Arau ez idatzietatik arauak 

idaztera pasa behar dugu”. Ildo berean, 
Vinkek berdintasun politikek auzi kon-
kretuak lantzearen beharra adierazi du: 
“Zergatik ezin du emakume batek gizo-
nak daraman makillaje hautsa besterik 
ez erabili? Zergatik egon behar dute 
emakumeek ilea orrazten gizonek kaze-
taritza egiten duten bitartean?”. 

ETBn ‘Eguraldia’ saioa aurkezten duten esatariak. 

Naiara Vink
tesiaren egilea 

“Zergatik egon behar dute 
emakumeek ilea orrazten 

gizonek kazetaritza egiten 
duten bitartean?”
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  AMAIA LEKUNBERRI ANSOLA       DANI BLANCO

Edgar de León
“Komunitate 
indigenen kontsulta 
eskubidea etengabe 
urratzen da”

T ransnazionalak, oligarkia eta pro-
testa sozialaren kriminalizazioa. 
Guatemalaren kasua txostenak 
lurraldearen defentsan ari diren 

pertsonen kriminalizazioa du mintzagai. 
Bertan azaltzen denez, kriminalizazioa 
enpresa transnazionalen eta oligarkien 
mesedetan artikulatutako estrategia da, 
eta xede argia dauka: goi-klasearen eta 
eliteen interes politikoak eta ekonomi-
koak babestea. Hego eta Erdialdeko Ame-
rikaren luze-zabalean hedatutako prakti-
ka izan arren, Guatemalan ardaztu dute 
txostena, ulerturik herrialde horretako 
kasua paradigmatikoa dela, eta hortaz, 
argigarri suerta daitekeela orokortua den 
estrategia ulertzeko. 

Gaur egungo kriminalizazioak tes-
tuinguruan jartzeko, zenbait urte atzera 
egiten du txostenak. Hain zuzen ere, Ge-
rra Hotzaren baitan 1960tik 1996ra arte 
iraun zuen gudari akabera eman zioten 
Bake Akordioetaraino. Ia lau hamarkadaz 
luzatutako gudan, Nikaraguako Iraultza 
Sandinistaren garaipenaren ondoko ga-

raiak izango ziren bortitzenak; sandinis-
ten garaipenak Guatemalako gerrillarien-
gan eragin zezakeen indartzea ahultzeko, 
Fernando Romeo Lucas Garcíaren go-
bernuak “lur suntsitua” zeritzon politika 
abiatu zuen maiak nagusi ziren eremuan, 
sarraskia eraginez; eta AEBek Erdialde-
ko Amerikan ofentsiba areagotu zuten 
–bereziki Ronald Reagan presidentziara 
iristean–, gerrillariek herrialde horietan 
irabazteko izan zitzaketen aukerak hu-
tsera bihurtu asmoz. Ofentsibak ofen-
tsiba, baina, gudak bere horretan iraun 
zuen; eta hala, txostenean argitzen denez, 
“bakearen alternatiba interesatua zabal-
tzen joango da”. 1996an Bake Akordioak 
sinatu ziren.

Hasiera batean argudiatu zenez, alor 
politikoan demokraziarantz bidea egite-
ko, eta alor sozialean eta ekonomikoan 
aberastasunaren banaketa bidezkoago-
rantz aldaketak bultzatzeko behar zuten 
akordio sektorialek. Alabaina, “ondoren-
go gobernuek akordio horien zati handia 
bete ez izanak gatazka armaturik gabeko 

egoera ekarri zuen herrialdera, baina ez 
zuen matrize politikoa –eta are gutxiago 
soziala– aldatu. Esan daiteke ondorengo 
urteetan eredu neoliberala finkatzeko 
oinarriak ezarri zirela, Latinoamerikako 
gainerako herrialdeetan bezala”. Zerbitzu 
publikoen pribatizaziotik hasita, politika 
neoliberalak abiatu ziren, kapital trans-
nazionalarentzako lur emankorra bila-
katuz herrialdea. “Sektore estrategikoen 
liberalizazioa eta pribatizazioa giltzarri 
dira herrialdea transnazionalen esku uz-
teko (…) estatuak laguntzen die ustiape-
nari zerga irrigarriak ezartzen dizkiolako 
eta beharrezko legeak onartzen ditue-
lako. Eta tokiko oligarkien laguntza ere 
badute”, dio txostenak.

Guatemalatik Euskal Herrirako bidaia egin du Edgar de 
León abokatu maiak, Mugarik Gabe Gobernuz Kanpoko 
Erakundearen “Bizitza jokoan” kanpainaren harira. Sorterriko 
errealitatearen berri emateko hitzorduz jositako agendan 
tokia egin digu, eta lurraren eta herri indigenen eskubideen 
defendatzaileen kriminalizazioaz mintzatu gara, bereziki 
berak defendatzen duen Bernardo Caal Xol-en kasuaz.
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Hala, transnazionalen presentzia hasiz 
joan den heinean, ikuskera indigenaren 
eta neoliberalaren arteko talka azale-
ratu da, gatazkari bide emanez. Uk’ ux 
B’e elkarte maiaren hitzetan, “transna-
zionalen iritziz, indigenak, gure lurral-
deak, ekosistemak eta biodibertsitatea, 
pribatizatzeko, prozesatzeko eta mundu 
mailako merkatuan saltzeko lehengaia 
besterik ez gara”. Logika horren aurrean, 
beren lurren eta eskubideen defentsan 
altxatzen ari dira hainbat pertsona, eta 
horien kriminalizazioa bilakatu da gu-
txiengo pribilegiatuaren interes politiko 
eta ekonomikoak babesteko estrategia. 
Estrategia bat heriotza ere kontenplatu 
ohi duena. Global Witness erakundeak 

argitaratutako datuen arabera, 2020an 
227 lurraren defendatzaile hil zituzten, 
horietatik hamahiru Guatemalan.

Bernardo Caal Xol q’eqchi’ indigenak 
bere azalean bizi du kriminalizazioa. Oxec 
eta Cahabón errekak eta Santa María 
Cahabón-eko komunitateen eskubideak 
defendatu ditu 2015etik, Guatemala ipa-
rraldeko Alta Verapaz departamentuan 
eraikitzen ari diren OXEC gune hidroe-
lektrikoaren aurrean. Jardun horregatik 
atxilotu zuten 2018an, eta espetxealdi 
prebentiboan hiru urtetik gora izan os-
tean, zazpi urte eta lau hilabeteko espetxe 
zigorra ezarri diote. Errekurtso legalen 
bitartez, Lanaren Nazioarteko Erakun-
dearen 169. hitzarmenak dioenaren kon-

trara, gune hidroelektrikoaren eraikun-
tzaren inguruan biztanleria indigenari 
kontsultarik egin ez zitzaiola frogatzea 
lortu zuen Caal Xol-ek, eraikuntza lanak 
sei hilabetez geratzea lortuz. Horren os-
tean Netzone enpresako langileek (OXEC-
en kontratista) salatu egin zuten, ustez 
enpresako langileen aurka indarkeria 
erabiltzeagatik. Epaimahaiak zigortu egin 
zuen atxiloketa ilegalak leporatuz, zir-
kunstantzia eta lapurreta larrigarriekin. 
“Muntaia baten aurrean gaude”, diosku 
Edgar de León bere abokatuak.

Kontaiguzu Edgar, zein puntutan dago 
Bernardo Caal Xol-en kasua?
Gune hidroelektrikoa eraikitzen hasi di-
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ren eremura jendea hasi zen agertzen, 
neurketak-eta egiteko, eta bertako biz-
tanleek ez zekiten zehazki zer egin nahi 
zuten inguruetan. Hala, herri indigenek 
Bernardo aukeratu zuten beren ordezka-
ri gisa, eta hark egindako ikerketari esker 
jakin zen gune hidroelektriko bat egiteko 
asmoa zegoela. Bernardok kontsulta egin 
ez zela frogatu zuenean, salaketa jarri 
zion enpresak, baina prozesu judizialean 
ez dira frogatu akusazioak. 

Bi instantzia daude: lehenbizikoan 
zigorra ala absoluzioa agintzen da, eta 
bigarrenean apelazioak jarri dituzte-
nek arrazoia duten ala ez aztertzen da. 
Bernardoren kasuan prozedura arrunta 
agortu dugu, eta orain ezohikoari ekin 
diogu, Guatemalako Justizia Gorte Go-
renaren Zigor Auzitegian. Baina hor ere 
onartzen dira prozesuan ikusi ditugun 
joerak. Prozesuaren hasiera-hasieratik 
Bernardoren giza eskubideak nola urratu 
diren ikusi dugu; antzeman ditugu abe-
rrazioak, sistemaren akatsak, epaileen 
lerratzea salaketaren atzean daudenen 
alde. Konstituzionaltasun Gortean babes 
eskeko errekurtsoa aurkeztea da gera-
tzen zaigun bakarra. Nahi genuke epaiak 
aintzat hartzea Bernardoren kasuan gau-
zatutako giza eskubideen urraketak. Bai-
na halakorik egingo ez balu, nazioartera 
jotzea besterik aukerarik ez litzaiguke 
geratuko.

Zein dira zuen aurreikuspenak?
Guatemalako errealitatea ulertzeko 
ezinbestekoa da argitzea estatua botere 
ekonomikoek kooptatua dagoela. Une 
esperantzagarria bizi izan genuen Gua-
temalako Gobernuak eta Nazio Batuen 
Erakundeak estatua arazteko prozesua 
abiatu zutenean [2007an sinatu zuten 
akordioa Guatemalako Gobernuak eta 
NBEk, eta hortik sortu zen Guatemalako 
Inpunitatearen Aurkako Nazioarteko Ko-
misioa (CICIG)] eta ustelkeriarekin lotura 
zeukaten enpresariak, funtzionarioak eta 
beste identifikatzen hasi zirenean. Pau-
soak eman ziren, 2015ean orduko pre-
sidente Otto Pérez Molina kartzelaratze-
raino, eta hainbat instituzio gardenago 
bilakatzen hasiak ziren. Baina ustelkeria 
berriz ari da hedatzen, eta kanporatuak 
izan ziren horiek berriz ari dira guztiaren 
kontrolaz jabetzen. Esan daiteke dena 
dagoela boterearen mende, ez dagoela 
egitura demokratikorik.

Hala bada, kontuan hartuta boterea 
duen sektore hori berriz kontrola hartzen 
ari dela, Bernardoren kasuari dagokionez 
ez da oso itxaropentsua egoera. Dena den 

bide guztiak agortuko ditugu, esan beza-
la, azken babes errekurtsoarekin. Horren 
arabera, ikusiko dugu hurrengo pausoa 
eman ala ez, nazioartera jo ala ez.

Pauso horrek zer suposatuko luke?
Estatuaren aurkako salaketa jartzea. Izan 
ere, Konstituzionaltasun Gorteak pro-
zeduran jazotako urraketei entzungor 
egiten badie, kasua eraman duen epaileaz 
harago doan arazo baten aurrean geun-
deke, eta barne hartuko luke estatua ere.

Nazioartera joz gero Giza Eskubideen 
Batzorde Interamerikarrean salaketa ja-
rriko genuke, aurrerago Giza Eskubideen 
Gorte Interamerikarrera eraman ahal 
izateko kasua. Behin puntu horretara 
helduta, estatua zigortzea esperoko ge-
nukeen, Bernardoren kasuan egin diren 
urraketa guztiengatik. 

Paraleloki, kaltetutako komunitateak 
eskubidedun subjektu bilakatu nahi ge-
nituzke, nahiz eta badakigun eginkizun 
konplexuagoa dela. Zeren Bernardori 
egindako kalteak erreparatu diezazkio-
kete, aukera hori badago, baina zer ger-
tatzen da komunitateekin? Nola geratuko 
lirateke? Zeren jardun hidroelektrikoak 
bere martxan dirau. Horregatik, komu-
nitateak eskubidedun subjektu bilakatu 
nahiko genituzke, demanda jarri ahal iza-
teko. Hala, bi kasuak eramango genituzke 
Giza Eskubideen Batzorde Interamerika-
rrean: Bernardorena, prozesu judizialean 
pairatutako eskubideen urraketagatik; 
eta komunitateena, herri indigenei kon-
tsultarik ez egiteagatik. Aurrera egingo 
balute, batzordeak gortera eramango li-
tuzke, eta estatuak bere burua defendatu 
beharko luke. Hori lortuz gero egoera 
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aldatzea eta estatuak eragindako kalte 
guztien erreparazioa esperoko genuke. 
Tamalez, baina, nazioarte mailako sala-
keta 10-15 urteko bataila juridikoa da. 
Baina hori da geratzen zaiguna.

Lurraren zein giza eskubideen alde 
altxatzen den orok du kriminalizatua 
izateko arriskua. Jakina denez, 
pertsona bat kriminalizatzen denean, 
pertsona horretaz harago doan 
intentzionalitateaz egiten da. Zeri 
erantzuten diote kriminalizaziook?  
Kriminalizazioak erabat ohikoak dira 
Guatemalan. Ez baikara soilik herri indi-
genak kriminalizatuak izaten ari garenak, 
beste adierazpen sozial asko ere krimi-
nalizatuak dira: sindikatuak, feministak, 
aniztasun sexualaren aldekoak… eskubi-
deak eskatzen dituen oro. Kriminaliza-
zioak muturreko bilakatu daitezke, per-
tsonak hiltzeraino –hona etorri aurretik 
nekazari bat hil zuten [Ramón Jiménez, 
CODECA Nekazarien Garapen Komiteko 
kidea]–. Eta familiak ere nozitzen dute: 
estigmatizatu egiten dituzte, kontrolatu, 
telefono bidez mehatxatu… Nik uste as-
moa jendea isilik mantentzea dela, bel-
durra sartuz. Eta horretarako dituzten 
mekanismo guztiak erabiltzen dituzte. 
Zeren komunitateko norbait auzipetzen 
badute, helarazten ari diren mezua da 
haren bideari jarraitzen dionak ere ber-
din bukatuko duela. Horregatik ahuldu da 
antolakuntza komunitarioa, baina idea-
la litzateke komunitateak erresistentzia 
areagotzeko eta atxilotutako beren kideei 
elkartasun handiagoa helarazteko posi-
zioan egotea.

Caal Xol-ek berak salatu izan duenez, 
espetxeratua izan aurretik, zenbait 
hedabidek bere aurkako jarrera 
agertu zuten. Zein funtzio betetzen 
dute hedabideek kriminalizazio 
prozesuetan?
Eskura dauden bitartekari guztiak era-
biltzen dira, eta hedabide komertzialek 
laguntza eskaintzen dute. Pertsona es-
tigmatizatu egiten dute, gaiztoa dela esa-
ten zaio publikoari, garapenaren aurka 
dagoelako, beren hitzetan. Bidaltzen du-
ten mezua ondokoa da: herri indigenak 
atzeratuta daude eta ez dute ulertzen hi-
droelektrika Guatemala zentzu orotan 
mesedetzera datorrela. Hori horrela izan-
da, zer demontregatik dugun kontrako 
jarrera. Hori da hedatzen dutena.

Errealitatea, aldiz, oso bestelakoa 
da. Onurak Guatemalarentzat direla 

esateak gutxi du egiatik.
Bada hamarkada batzuk dituen zentral 
hidroelektriko bat, Chixoy. Hidroelektri-
ka hori enpresei energia saltzeko eraiki 
zen, inguruetako komunitateek ez dute 
han sortutako energia erabili ahal izan 
orain hamar urte inguru arte. Meatzari-
tza, monokultibo, hidroelektika… gauza 
jakina da jardun horietako ezeinek ko-
munitatea mesedetuko ez duela –eta are 
gutxiago herrialdea–. Baliabide oro sal-
du egiten dute, eta onuradunak Mexiko, 
Panama eta beste zenbait herrialdetako 
enpresa handiak dira. Adibidez, Guatema-
lan meatzaritza lege bat bada, eta horrek 
xedatzen duenez, meatzetik ateratzen 
denaren %1a dagokio soilik estatuari; 
%1 hori estatuaren eta meatzea dagoen 
udalerriaren artean banatzen da. Gutxi 
da geratzen dena. Eta hori kontutan izan 
gabe erauzketa jardunari ekin aurretik 
jazo ohi diren iruzurrak; zeren komuni-

tate indigenen kontsulta eskubidea beti, 
etengabe, urratzen da.

Enpresa horiek egiten duten kaltea, 
gainera, ez da mugatzen baliabideen 
erauzketara. Gaixotasunak ere eragiten 
dituzte, eta hori dokumentatu eta frogatu 
egin da. Kontua da horri jarraipena ema-
ten asmatzea. Zeren bai, Guatemalan izan 
diren gisa horretako jardun oro da salatu 
eta Giza Eskubideen Batzorde Interame-
rikarrera eramateko modukoa. 

Hori da panorama, eta horren aurrean 
jendeak antolatu beharra ikusi du. Zen-
bait hidroelektrikak alde egin behar izan 
dute komunitate batzuen erresistentzia-
ren aurrean. Baina proiektu batzuk joan 
izanak ez du esan nahi iniziatiba desager-
tu denik. Ziurrenik, komunitateak erlaxa-
tzen direla ikusten duten unea probestu-
ko dute halako beste proiektu bati bide 
emateko. Horregatik, garrantzitsua da 
guardia ez jaistea. 

Grabagailua itzali aurretik 
indigenen sentimendua el-
karbanatu nahi izan du de 

Leónek, azalduz Cool Xal-en bo-
rroka gure ondorengoei etorki-
zun hobea uzteko borroka dela. 
Eta itzulingururik gabe adierazi 
du: kapitalismoan ez da posible 
halakorik.

“Herri indigenok etsaitzat 
dugu kapitalismoa. Guztia dese-
giten ari da: filosofia, jakintzak… 
Dena harrapakatu duen sistema 
izanik, nik ez dezaket horren alde 
apustu egin, harrapatuko duela-
ko nire seme-alaben eta datozen 
belaunaldien etorkizuna. Egun 
herri indigenen alde egiten duten 
baliabideak baditugu –herri indi-
genen eskubideen aldeko Nazio 
Batuen adierazpena, eta beste–, 
gure arbasoek borroka egin eta 
zenbaitek bizia galdu zutelako da. 
Guk bide horri segida ematen dio-
gu, besoak gurutzatuta geratuz 
gero herentzia horrekin akaba-
tuko baitugu. Herri indigena asko 

ari gara existentziari zentzua 
ematen dion zera hori berresku-
ratu nahian: zergatik existitzen 
naiz, zertarako, zein da bizitzeko 
dudan arrazoia… galdera horien 
bueltan ari gara, zentzuren bat 
izan behar baitu biziak. Zentzuga-
bea den zeozer egotekotan, hori 
indibidualismoa da; nire bizia 
fokatzen badut janaria eta gau-
zak eskuratzeari begira, ez dakit 
zer izango nintzatekeen… auto-
mata bat, akaso. Zerbait meka-
nikoa. Baina pertsonok ez gaude 
horretarako, nik uste. Ikuspegi 
indigenaren arabera biziak zen-
tzu sakonagoa du, eta horregatik 
mintzo gara alternatibaz. Hego 
Amerikako herri indigenak “ongi 
bizitzeaz” [Buen Vivir terminoari 
egiten dio erreferentzia] mintzo 
direnean, zertaz ari dira? Sakon-
du beharreko alternatiba da”.

Cool Xal-i elkartasuna adieraz-
terakoan, alternatiba horri elkar-
tasuna adierazi beharra azpima-
rratu nahi izan du.

Etorkizun hobea aldarri
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Helduok bezalaxe sufritu, ha-
serretu eta tristatu dira nera-
beak pandemia garaian, nor-
beraren motxilaren eta egoera 

gestionatzeko baliabideen arabera 
gehiago-gutxiago. “Batzuk, ordea, lasai 
eta eroso ikusi ditugu, etxean gotortu-
ta gustura, eta paradoxikoa dirudien 
arren, nolabait bada kezkatzekoa, etxe-
ko babesean goxo izan diren nerabe 
horietako askok kalea eremu eraso-
kortzat dutelako eta orain berriz ere 
inguru erasokor horretara itzuli behar 
dutela sentitzen dutelako”. Gazte asko, 
ordea, neurri murriztaileen malgutzea-
rekin gogotsu daude, euren adinean 
hain inportantea den esperimenta-
zioari eta txoko, jende eta harreman 
berrien bideari heltzeko irrikaz. Hala 
kontatu digu Leire San Vicentek. Txa-
txilipurdi aisialdi elkarteko kidea da 
bera, eta Oinherri herri hezitzaileen sa-

reak urriaren 16an Aiaraldeako Ekin-
tzen Faktorian antolatu dituen jardu-
naldietan arituko da. Egitarau oparoa 
prest dute larunbaterako.

San Vicentek argi du: nerabeak 
ahaztuak eta baztertuak izan dira pan-
demian, ez zaie galdetu eta ez zaie en-
tzun, eta aisialdiari ez zaio batere in-
portantziarik eman, “baina aisialdiak 
funtzio oso garrantzitsua betetzen du 
gizartean, aisialdian gara aske, gure be-
netako beharrekin egiten dugu bat eta 
guk erabakitzen dugu zerk egiten digun 
ondo, zerk laguntzen digun gozatzen 
eta hazten. Esparru bakarrenetarikoa 
da gure barruarekin konektatu dezake-
guna ditugun betebeharretatik harago; 
norekin zer partekatu eta zer eraiki 
aisialdian gauzatzen dugu bereziki”. 
Bada, hori guztia moztu egin da, deu-
seztatu, eta presiopean dagoen lapiko 
bihurtu gaitu, baina helduok aukera eta 

Noiz eta zergatik parte hartzen dute nerabeek? Galdera 
hori dute abiapuntu Oinherrik antolaturiko jardunaldiek. Bai 
nerabeen beharrak bai euren aisialdia bazterrean utzi dituzte 
pandemiaren kudeatzaileek eta arrisku faktoretzat aurkeztu 
dizkigute etengabe; enpatia faltak eta nerabezaroaren ikuspegi 
tradizionalak ez dute asko lagundu. Garbi mintzatu zaigu 
jardunaldietan arituko den Leire San Vicente: elkar aitortu, 
entzun eta benetan parte hartzeko espazioak behar ditugu.

   MIKEL GARCIA IDIAKEZ 

Nerabeek enbarazu egiten 
digutela dirudi eta horrek 
gatazka sortzen du”

Gaitzaren transmisio 
talde nagusi moduan 
agertzeaz gain, 
kriminalizatu egin 
ditugu. Pandemiaren 
aurretik nerabezaroa 
tratatzeko izan 
ditugun gabezia 
guztiek aurpegian egin 
digute eztanda”
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baliabide gehiago izan ditugu arnasal-
diak bilatzeko, nerabeek askoz zailago 
izan dutela dio San Vicentek, eta gai-
nera arrisku faktore bezala aurkeztu 
ditugula: “Gaitzaren transmisio talde 
nagusi moduan agertzeaz gain, krimi-
nalizatu egin ditugu, hainbat jokabide 
orokortuz eta gazte guztiak arduraga-
be eta berekoitzat joaz. Pandemiaren 
aurretik nerabezaroa tratatzeko izan 
ditugun gabezia guztiek aurpegian egin 
digute eztanda”.

Nerabeek, “gustatu ala ez”, guk geuk 
bezala bideak aurkituko dituzte bi-
zitzan inportanteak diren bizipenak 
eta harremanak garatzeko; “bere be-
tebeharra da eta egingo du”. Berandu 
baino lehen, elkar entzuteko espazioak 
sortu behar direla azaldu digu San 
Vicentek, zer moduz dauden eta zein 
behar dituzten galdetzeko, elkar zain-
tzeko, babestuta sentitzeko. “Guk mo-
mentu askotan kontrakoa egin dugu. 
Nerabeek enbarazu egiten digutela di-
rudi eta horrek gatazka sortzen du”.

EZ HAUR, EZ HELDU
Heldu guztiok izan gara nerabe. Zerga-

tik halako konfrontazioa, gazteen hala-
ko kriminalizazioa? Bi gako eman diz-
kigu Txatxilipurdiko kideak. Batetik, 
nerabezaroaz dugun ikuspegi tradizio-
nala, oraindik ere gurean errotua. Sa-
rri, trantsizio fasetzat hartzen da sasoi 
hori, nerabeak haur handiak edo for-
matzen ari diren helduak bailiran, eta 
heldutasun sozialik gabeak hauteman-
da inplizituki gizarteko subjektu izatea 
ukatzen zaiela dio San Vicentek. Tran-
tsizioaz ez, transmisioaz hitz egiten du 
berak: “Jendarteak gazteari praktika, 
sinesmen eta balio sistema bat trans-
mititzen dion unea da nerabezaroa, eta 
aldi berean, gazteak praktika, sines-
men eta balio horiek baztertzen edo 
onartzen dituen unea; independentzia 
eta autonomia bereganatzen hasten 
den unea”. Bizitzarako prestakuntza 
aroa baino gehiago, etapa propioa da 
nerabezaroa.

Maiz ez ditugula ulertzen eta ho-
rregatik enpatizatzea kostatzen zai-
gula ere badio gure solaskideak. Au-
rreko belaunaldion nerabezaroa eta 
gaur egungoa parekoa izan baitaiteke 
muinean, baina atrezzoa asko aldatu 

Leire San Vicente, nerabez inguratuta.

Aisialdian gara aske, 
gure benetako 
beharrekin egiten 
dugu bat eta guk 
erabakitzen dugu 
zerk egiten digun 
ondo, zerk laguntzen 
digun hazten. Hori 
guztia moztu egin 
da, deuseztatu, eta 
presiopean dagoen 
lapiko bihurtu gaitu”
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da, testuingurua –eta etorkizunerako 
begirada– ezberdina da oso; egiteko 
moduak, harremantzekoak, komuni-
katzekoak, lagunarteak, kodeak… oso 
bestelakoak direla gogoratu du San Vi-
centek.

ARRANTZALE ARRANTZATUA
Eta nerabeengana hurbiltzen saiatzen 
garenean, sarri harri berarekin egi-
ten dugu estropezu: haientzat, baina 
haiek kontuan hartu gabe. Arrantza-
learen jardunarekin konparatu du so-
laskideak: izan gaitezke amua jarri eta 
kanabera botatzen duen arrantzalea, 
arrainak erakarri nahian; izan gaitezke 
arrantzatu nahi dugun hori ulertzen 
saiatzen den arrantzalea, amua noiz, 
non eta nola bota jakiteko; edo izan 
gaitezke arrainak erakarri baino, haiek 
aske, goxo eta bizirik ikusi nahi dituen 
arrantzalea, haiekin batera igeri egingo 
duena: “Azken eredu hau politagoa eta 
eraikitzaileagoa da, arrasto handiagoa 
uzten du norberarengan eta kolekti-
boarengan, baina dedikazio, konpro-
miso eta mimo handia eskatzen du”. 
Zentroan ez dago arrantzalea, arrai-
nak baizik; zentroan ez dago begiralea, 
nerabeak baizik, eta begiraleak balia-
bideak eskainiko dizkie, gizartearen 
parte izateko eta sentitzeko. “Batzue-
tan zerbait ukigarria sortuko dugu, 
zerbitzu bat, jaialdi bat… eta beste ba-
tzuetan ez, baina ikusten dena bezain 
garrantzitsua da ikusten ez dena”. Eta 
ñabardura inportantea egin digu: ospa-
tu eraikitakoa, dena delakoa ere, ospa-
tu elkarrekin!

NOIZ ETA ZERGATIK HARTZEN 
DUTE PARTE NERABEEK?
Galdera zehatza dute jardunaldiek, eta 
horixe bera egin diogu guk Txatxilipur-
diko kideari. “Nerabeak ez daude oso 

urruti helduon errealitatetik. Galde-
tzen badiogu gure buruari ea noiz har-
tzen dugun parte zerbaitetan, erantzun 
asko jasoko ditugu”. Noiz parte hartu? 
Bada, hasteko, parte hartzeko aukera 
daukazunean, “hau da, ahal izan behar 
da”, eta horretarako espazioak, par-
te-hartzaileen beharrak, baldintzak… 
zaindu behar dira. Epaiketarik gabeko 
espazio seguruak izateak ere laguntzen 
du, jakina. Zergatik parte hartu? Bada, 
horretarako “nahi izan behar du nera-
beak”, gaiak zuzenean eragiten diolako, 
ekarpena egiten diolako, motibagarri 
ikusten duelako…

Hirugarren puntu bat ere nabar-
mendu du Leire San Vicentek: parte 
hartzen jakin egin behar da. “Inoiz lo-
gika parte-hartzaileetan aritu ez de-
narentzat arrotza izan liteke adibidez 
metodologia parte-hartzaile zehatz 
batzuetan barneratzea. Parte hartzen 
parte hartuz trebatzen eta ahalduntzen 

gara”, eta ildo horretako esperientzia 
aberasgarriak ez dira gutxi. Oinherrik 
antolatutako jardunaldietan ere halako 
hainbat ezagutu ahalko ditu gertura-
tzen denak. 

Izan gaitezke arrainak 
erakarri baino, haiek aske, 
goxo eta bizirik ikusi 
nahi dituen arrantzalea, 
haiekin batera igeri 
egingo duena. Azken 
eredu hau politagoa eta 
eraikitzaileagoa da”
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Bestelako egitasmoak ugariagoak 
dira, alegia, haurrak aisialdian 
biltzen dira eta antolatutako 
programen bidez haien erabile-

ra bultzatzeko ekimenak egiten dituzte. 
Iruñerrian abian jarri dutena beste modu 
batekoa da, Donostiako Parketarrak 
egitasmoari eta Lasarte-Oriako antzeko 
programa bati begira aritu dira. Haurrak 
ez dabiltza bere kabuz, haiek adina ga-
rrantzi dute helduek. Euskaldunak edo ia 
euskaldunak dira derrigor helduok, izan 
guraso, senide edo konfiantzako lagu-
nen bat, eta haien artean euskaraz egiten 
dute, umeen eredu izan nahian. Horixe 
da Parkean euskaraz ekimenaren bereiz-
garria, helduek umeei euskaraz egiteaz 
gain, haurrek helduak entzuten dituzte 
elkarren artean euskaraz. 

Beste helburu batzuk ere badituzte 
ekimenaren bultzatzaileek. Nahi dute 
haurrek euskara lotzea hezkuntza arau-
tutik kanpoko guneekin, aisialdiarekin 
lotzea, gozamenarekin. Beste helburu bat 
auzoan edo herrian bizilagun euskaldu-
nen artean taldeak sortzea da. Eta badute 
azken xede bat ere: gurasoak ahaldun-
tzea. Iñigo Otxoa ekimeneko kidea da eta 
berari galdetu diogu zer esan nahi duen 
ahalduntzeak: "Euskaraz bizitzearen al-
deko ekimena dela uste dugu. Nahiko ge-
nuke taldea sortu ahala, konfiantza hartu 
ahala, beste gai batzuetan ere eragitea, 
merkataritza dela, auzoko kultur agenda 
dela, Korrika datorrela...".

Helduek euskaldun izan behar dute. 
Euskaraz hizketarako gaitasunik ez dau-
kan batek baino gehiagok galdetu die 
haientzako egitasmoa den: "Euskararen 
gutxieneko jakintza behar da. Galdetzen 
diegu ea inguruan baduten heldu euskal-
dunen bat haurrarekin joateko, eta hala 
ez bada eta parte hartzeko grina adie-
razten jarraitzen badute, mahai gainean 
jarri izan dugu 'parkean euskaraz hasi' 
moduko bat egitea, familia erdaldunek 
enpatizatu dezaten eta lehen hitzak eus-
karaz ikasten has daitezen". Oraingoz gu-
raso erdaldunek ez dute halako ekimenik 
abian jarri. 

PANKARTATIK PARKERA
Ekimenaren abiapuntuan Haur Eskole-
tako Gurasoak taldea dago. Haien ibil-
bidean aldarrikapen nagusia izan da 
Iruñerrian haur eskola publikoen eus-
karazko eskaintza handitzea. Otxoak be-
raien jardunari begiratua eman dio eta 
gogoeta egin du: "Guk esaten dugu azken 
bi urteak nahiko pankarteroak izan di-
rela, bilera politikoak egin ditugu, mo-
bilizazioak, haur eskolak euskaraz izan 
daitezen eskatu dugu... Hausnartu dugu 
ea denak izan behar duen pankarteroa 
ala guk sor genezakeen zerbait eraiki-
tzailea". Eskolaz gaindiko dimentsioa-
ri ere garrantzia ematea erabaki zuten, 
hezkuntza arautuaz gain, hizkuntzaren 
transmisioan aisialdiak eta etxeko giroak 
ere berebiziko garrantzia dutela sinetsi-

ta. Bide berriak urratzea erabaki zuten 
eta maiatza-ekainean proba pilotua egin 
zuten. Emaitzek animatuta ikasturte oso-
rako plana diseinatu zuten.

HAMAR SAIO OTSAILERA BITARTE
Oraingoz otsailera arteko plana egin 
dute. 2-3 urteko haurrak bilduko dira 
batetik eta 4-6 urte artekoak bestetik. 
Astean behin elkartuko dira. Antsoain 
herrian eta Iruñeko Txantrea, Arrotxapea 
eta Alde Zaharra auzoetan osatu dituz-
te taldeak. Egitasmoaren laguntzaile da 
Sortzen Elkartea eta kudeaketa Dindaia 
Fundazioak egingo du, hala nola, izen-
emateak, kuotak jasotzea, dinamizatzai-
leak eskura jartzea eta materiala. Hamar 
saio egingo dituzte, bost gurasoek anto-
latutakoak eta beste bost Dindaia Fun-
dazioaren bitartez dinamizatzaileek gi-
datutakoak. Udaberrian egindako proba 
pilotuan konturatu ziren, azken finean, 
ekimenean izena ematen dutenak gura-
soak direla eta haiek ere parte hartzen 
dutenez, ekintzetan nolabaiteko amuak 
jarri behar zaizkiela. Beraz, otsailera bi-
tarteko saioetan gurasoentzat ere gusta-
garri diren ekintzak diseinatzen ahalegin 
berezia egingo dute. Arrakasta dute adi-
bidez txangoek, tailerrek edo esku-lanek. 
Otsailetik ikasturte bukaera artekoa es-
kaintzeko kanpaina berria egingo dute 
eta ikuspegi horri helduko diote, alegia, 
gurasoek antolatutako jarduerak indar-
tzen saiatuko dira. 

Iruñerrian 'Parkean euskaraz' egitasmoa 
abian da. Heldu eta haur euskaldunak 
astero biltzen dira auzoan edo herrian 
elkarrekin euskaraz hitz egiteko. Helburua 
haurrek haien artean euskaraz egitea da 
eta horretarako guraso, senide edo lagun 
helduak eredu izatea da oinarria. 

‘Parkean euskaraz’ egitasmoa

Iruñerriko gurasoek haurren 
eredu izan nahi dute

  ONINTZA IRURETA AZKUNE  

Urriak 17, 2021
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F irle (Ekialdeko Sussex, Ingalaterra), 
1918ko martxoaren 28a. John May-
nard Keynes (1883-1946) ekono-

mialaria Charleston etxaldera, Blooms-
bury arte eta literatura taldea bildu ohi 
zen etxera iritsi zen gauez, Paristik 24 
orduko bidaia luze eta neketsua egin on-
doren. “Errepidera jaisten bazarete, Cé-
zanne bat topatuko duzue burdin hesia-
ren atzean” esan zien bertan bildutakoei. 
Bidaiak erabat ahituta, ez zuen mihisea 
etxeraino eramateko indarrik izan eta 
zuhaixka baten azpian ezkutatu zuen.

XX. mendeko teoria makroekonomiko 
garrantzitsuenetakoaren sortzaile izateaz 
gain, artezale amorratua eta Bloomsbury-
ko kidea ere bazen Keynes, eta bi arloak 
uztartu zituen Parisen egin berri zen arte 
enkante arriskutsuan; Lehen Mundu Ge-
rra betean, alemaniarrak Frantziako hi-
riburuaren atarian zeuden egun haietan.

1916tik Keynesek britainiar gobernua-
rentzat lan egiten zuen, Ogasun Ministe-
rioko Altxor Publikoko sailean. Parisen 
urtebete lehenago hil zen Edgar Degas 
margolariaren bilduma enkantean sal-
duko zela jakin zuen; Degasen beraren 
lanez gain, besteak beste, Manet, Ingres, 
Delacroix, Gauguin eta Cézanneren lanek 
osatzen zuten bilduma hura. Gobernu-
tik 20.000 libra lortu eta enkantean, uste 
baino merkeago, egun milioi asko balio 
dituen 13 artelaneko sorta erostea lortu 
zuen. Eta, gainera, 5.000 libra sobera izan 
zituen. Batetik, alemaniarren mehatxuak 
enkantera oso erosle gutxi inguratzea 

eragin zuen eta, bestetik, margolari ho-
rien lanek ez zeukaten oraindik gerora 
aitortuko zitzaien balioa. Keynesek, hori 
aurreikusita, inbertsio biribila egin zuen 
britainiar gobernuarentzat eta, hala, bere 
teoriaren zati bat praktikara eramatea 
lortu zuen nolabait. Keynesek uste zuen 
krisialdi ekonomikoei aurre egiteko Es-
tatua indartu eta, horretarako, baliabidez 
hornitu behar zela. Eta erosketa horren 
bidez, bere harri koskorra ekarri zion Es-
tatuari; britainiar estatuari, jakina, fran-
tziar estatuarentzat ez baitzen negozio 
batere errentagarria izan.

Bere poltsikotik ere koadro bat ero-
si zuen Keynesek, arestian aipatutako 

Cézanneren sagarren bodegoia. 2013an 
Cézanneren beste sagar bodegoi bat 4 
milioi dolarren truke saldu zen eta Key-
nesenak antzeko prezioa izan dezakeela 
uste da, bere eta inguruko mikroeko-
nomia luzaroan konpontzeko nahikoa. 
Baina ekonomialariak ez zituen sagar 
horiek inbertsiotzat erabili.

Keynesek berak Bloomsbury taldea-
ren helburua “esperientzia estetikoaren 
sorrera eta gozamena” zela esan zuen. 
Eta horixe egin zuen koadro horrekin, 
bide bazterretik erreskatatu ondoren: 
urte luzez bere oheburuan zintzilik izan 
zen, besterik gabe, esperientzia esteti-
koaz gozatzeko. 

Cézanneren sagarrak  
eta Keynes

Cortések ez zuen dena suntsitu
1521eko abuztuan Hernán Cortés kon-
kistatzaileak Tlatelolco hiri azteka hartu, 
arpilatu eta suntsitu zuen. Konkistaren 
ondoren, pixkanaka, aztekak hiriko hon-
dakinetara itzuli eta konkistatzaileek 
ezarritako arau eta muga zorrotzei ego-
kituz joan ziren. Baina Mexikoko Antro-
pologia eta Historiako Institutu Nazio-

nalak (INAH) egin duen azken kanpaina 
arkeologikoan, konkistaren ondorengo 
giza sakrifizioen frogak eta bestelako 
arrasto batzuk aurkitu dituzte. Guztiz 
debekatuta eta zigortua egon arren, az-
tekek beren erlijio eta usadio zaharrei 
eusteko ahalegina egin zuela erakusten 
du horrek. 
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Paul Cézanneren Pommes (c. 1878), John Maynard Keynesek erosi zuen 1918an.
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P arte-hartzeak indarra hartu du gure 
gizartean azken urteotan. Argian ere 
jartzen da balorean. Baina parte-

hartzea egin daiteke modu desordenatua-
goan, ordenatuagoan... Gaia interesgarria 
da. Ezkerreko ikuspegi batetik erakarga-
rria. Badakigu, ordea, parte hartzen? Ba-
dakigu ariketa ondo formulatzen prozesu 
hauek eraginkorrak izan daitezen? Etxe 
barruko jardunaldiak egin berri dituzte 
Argian Hiritik At kooperatibak gidatuta.
 Ibai Esteibarlandak bi saio eskaini ditu, 
bi ostiral goizez, gai hauetan ibilbide opa-
roa duen Hiritik At-eko kide moduan. Bi 
parte-hartze prozesu izan dituzte hizketa-
gai: batetik, une jakin batean, gai konkre-
tu baten inguruan sortzen den prozesu 
batean egon daitekeen parte-hartzea eta, 
bestetik, egunerokotasuneko jardunean 
(sekzio eta lantaldeetan) dagoen parte-
hartze prozesua. Nola bermatzen da talde 
osoaren hitza entzutea egoera hauetan? 
Nola hobetu daiteke egiten duguna? Di-
namizazioa nola hobetu daitekeen eta 
prozesua parte-hartzaileagoa izan dadin 
ze gako dauden hitz egin da, Argiako lan-
talde osoa bildu den saio hauetan.

GOGOETA
Taldeko ekosistema ezagutzea garran-
tzitsua da, ezertan hasi aurretik. Ezagutu 

behar dira bakoitzak taldean hartzen dituen 
rolak, noiz sentitzen den eroso eta noiz ez... 
Norberak parte-hartzea zer den ulertzeko 
modua ezagutzea ere ez da alferrik, honekin 
guztiarekin norberak bere burua eta taldea 
bera hobeto ezagutzeko balio baitu. 

TEORIATIK PRAKTIKARA
Ez dira teorian bakarrik gelditzekoak 
eta zehatzera jo dute, baita ere, prakti-
kan parte-hartzea non aplikatu daitekeen 
eztabaidatuz. Aritu dira hitza banatzeko 
dituzten moduez, gaiak aurretik presta-
tzen al diren, hasi baino lehen helburuak 
markatzen ote diren, bilera batean den-
borak zehazteak duen garrantziaz, ados-
tasun eta desadostasunak nola kudeatzen 
dituzten, zerk erraztu edo zailtzen duen 
jendearen parte-hartzea. Eta gai emailea-
ren laguntzan konkretatu dituzte bilera 
dinamikoagoak eta parte-hartzaileagoak 
prestatzeko gako batzuk. 
 Bi saio hauetan aipatutako zenbait me-
kanismo dagoeneko jarri dituzte martxan 
eta beste batzuk aplikatzeko bidean dira. 

Formazio lantaldetik bideratutako jar-
dunaldi hauek “ekipoarentzat aberasga-
rriak” izan direla azpimarratu dute eta 
polita izan dela, hitzaldi formatutik atera 
eta gaiaz formula dinamikoagoekin tal-
dean hitz egiteko aukera izan baitute. 

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Nola bermatu denen 
ahotsa entzutea

Nork beharko luke 
aurtengo 
ARGIA SARIA?
Urtarrilean banatzen ditugu Argia 
Sariak, eta hasiak gara 2021ean 
nabarmendu diren komunikazio 
lanekin hautagai zerrendak osatzen. 
Bost alorretako lanak saritzen ditugu: 
prentsa, irratia, ikus-entzunezkoa, 
internet eta gizarte mailako 
komunikazio kanpaina. Komeni da 
sari proposamena ahalik eta ondoen 
argudiatzea. Bidali proposamenak 
argiasariak@argia.eus helbidera. 
Urriaren amaiera arte izango da 
horretarako aukera.
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MARRUBIEN ONTASUNA, 
BIZITZAK BIZITZA DAKAR

Aspaldi ez bezala gure etxean ma-
rrubiak (Fragaria x ananassa) jan 
eta jan ari gara udazkenaren sa-

rrera ospakizun hauetan. Ez da gertaera 
makala, izan ere udazkena da marrubi-
dian lanerako sasoi nagusia. Marrubidia 
osatu eta gaztetu edo erabat berritzeko 
landaketak orain egin ohi dira. Negu go-
rria edo beltza izango duten tokietan 
oraintxe eta negua badenik ere ia jabe-
tzen ez diren itsasaldeko lurraldeetan 
urtea amaitu artean. Lorea eta fruitua 
eman eta eman ari den marrubi landa-
rea negu atariko lan horiek egiteko sa-
soia ez zaiola etorri adierazten ari zaigu. 

Gurean ez zaie landareei inolako boti-
ka edo pozoirik ematen. Hori da, neurri 
batean, oraindik eta hainbeste marrubi 
jaten aritzearen gakoetako bat. Anders-
son GKS, Rundlof M eta Smith HG iker-
lari suediarrek 2012an argitaratu zuten 
Nekazaritza ekologikoak polinizazioa-
ren arrakasta hobetzen du marrubietan 
izeneko ikerketan argi diote: baldintza 
beretan nekazaritza konbentzionalean 
edo industrialean (pozoin eta ongarri 
kimikoak erabiliz) ala ekologikoan lan-
dutako bi sail bereizietan, ekologikoan 
hazitako loreen %45 polinizatu eta er-
naldu zen eta konbentzionalean %17 
besterik ez. Hau da, ekologikoan polini-
zatzera etorri behar duen intsektua ere 
sustatzen da.

Marrubiaren polinizazioan kaka-
lardoak, zimitzak, liztorrak, erleak, 
erlastarrak, erlemandoak eta tximele-
tak aritzen direla dio Albano S. jaunak 
Portugalgo Ribatejon egin eta 2009an 
Advances in Horticultural Science al-
dizkarian argitaratutako ikerketan. 
Ekologikoki zaindutako sailean bizitza 
ugariagoa da, eta bizitza gehiago dakar: 
polinizatzaile gehiago, marrubi gehiago, 
osasun gehiago eta abar. Marrubidi eko-
logikoak inguruan lore gehiago du, lan-

dare aniztasun oparoagoa, eta horrek 
berak polinizatzaile gehiago dakar. In-
gurumena zainduz, kalitate hobeagoko 
marrubiak izango ditugu, eta batez ere 
gozoagoak, zaporetsuagoak eta dasta 
hobeagokoak!

Marrubiak beste begi batzuekin ere 
ikusi dituzte zientzialari gehiagok. Es-
painiako estatuan Hiritar zientzia de-
ritzon proiektu bat sortu dute. Marru-
bi landareak banatu eta hilebete pare 
batez balkoian edo leiho koskan eduki 
ondoren bere hostoen laginak jaso dira. 
Marrubien hostoen ezaugarri magne-

tikoak direla medio bertan pilatzen di-
ren metal kutsakorren kontzentrazioa 
eta airearen kalitatea neurtzea izan da 
helburua. Gasteizko hiritar mordoxkak 
parte hartu du ikerketan eta beren ma-
rrubien hostoek diote hirian kutsadura 
dezentekoa dela (Vigilantesdelaire.iber-
cibis.es webean topatuko duzue).

Kutsadurari aurre egiteko landareak 
jartzea bezalakorik ez da, eta esan dut, 
oraintxe da marrubiak jartzeko sasoia. 
Landareak udara osoan herrestadarrak 
luzatu ditu, eta lurra ukitzen duen to-
kian landare berria sortuko du. Moz-
tu landaretxo gazte horiek eta landatu. 
Lehengoen tartean edo toki berri ba-
tean landatu. 30-35 cm-ko tartea utzi 
eta azpia pinu orriz edo pinu lumaz es-
tali, lodi.

Ontasun asko du marrubiak, eta lan-
dareen hizkuntzan horixe adierazten 
du: ontasun biribila. 

Marrubien hostoetan 
pilatzen den metal kutsakor 

kontzentrazioa aztertuta airearen 
kalitatea neurtu du ikerketa batek 
eta Gasteizko hiritar mordoxkak 

parte hartu du bertan.
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

HAZITIK OGIRA

BASERRITAR-OKINAK GARI BARIETATE 
ZAHARRAK BIZIBERRITZEN

G ipuzkoako hiru baserriren arte-
ko elkarlanetik sortu zen iaz Ha-
zitik Ogira proiektua. Errezilgo 
Irure Txiki eta Solaka baserriak 

eta Eibarko Sosola daude ekimenaren 
atzean, Leartiker elikagaien-teknologia 
zentroarekin batera. Zein den asmoa? 
Bertako gari barietate zaharrak berres-
kuratzea, biderkatzea eta lehengo mane-
ran ogia egiten hastea. “Gure ogiari eta 
egiten dugun lanari balioa emateko beste 
modu bat da proiektu hau”, dio Edurne 
Agirre Bengoetxea Irure Txikiko kideak.

OKINA EDO BASERRITAR-OKINA?
Horixe galdetzen zioten behin eta berriz 
Agirreri Bretainiako okinek, Biolur el-
karteko okin-taldearekin hara egin zuen 
bidaian. Inguru haietan okin gehienak 
baserritar ziren aldi berean, eta beren 
garia egiten zuten. Han ikusitakoarekin 
piztu zitzaion Agirreri garia ekoizten 
hasteko gogoa. “Barietate desberdinak 
hartu eta dena nahastuta ereiten zuten 
han, eta nahasketa horietako bat ekarri 
genuen hona”, gogoratzen du. Diru-la-
guntza bati esker, Errezilen lursail bat 
alokatu eta gari hura egiten hasi ziren 
proiektuko hiru baserriak.

“Urtero gure garia egiten segitu dugu 
ordutik. Erostea kasik errentagarria-
go atera liteke, baina emozioz ari gara 
honetan, eta horrela jarraitzen dugu”, 
dio errezildarrak. Okintzaren prozesu 
osoa haien esku izanda, ogiaren bera-
ren inguruan gehiago ikasi dutela eta 
nekazarienganako begirada aldatu 
zaiela dio. “Konturatu gara zein arazo 
eta zailtasun dituzten, jarduera hone-
tan gauzak ez direla ‘ez zait gustatzen 
eta kito’”. Irina egiteko harrizko errotak 
dituzte baserrietan, eta haiek ekoitzi-
takoaz gain, produkzioa osatzeko ingu-

ruko nekazariei ere erosten diete garia. 
Aurretik, hori bai, laginekin ogi-probak 
egiten dituzte, bakoitzaren ezaugarriak 
aztertzeko eta balekoak zeintzuk diren 
eta zeintzuk ez ikusteko.

GARAI BATEKO OGIAREN BILA
“Gluten gutxi zuten lehengo gari barie-
tateek, eta ogiak hainbeste harrotzen 
ez baziren ere, zaporez hobeak ziren”, 
Agirreren ustez. Baina, zer gertatu da 
ogi-industriarekin azken urteetan? Glu-
ten askoko irin motak nagusitu direla, 
ogiak harro-harro ateratzen direlako. 
“Gu beti saiatu izan gara barietate ez 
hain modernoak erabiltzen, ez baitzaigu 
interesatzen gluten kantitate handiko 
ogiak izatea”, dio okinak. Hori horrela, 
Leartikerrek erronka berria proposatu 
zien proiektuko hiru baserriei: zergatik 

ez berreskuratu garai bateko bertako 
barietateak, eta horiekin egin ogia?

Neiker Nekazaritzako Ikerketa eta Ga-
rapenerako Euskal Erakundearen bidez 
lortu zituzten hamarkadetan Madrilgo 
hazien banku batean lozorroan egondako 
Gipuzkoako zazpi gari barietate zahar. 
Bakoitzetik eskukada bana eman zieten, 
300 bat gramo, eta Neikerren eta base-
rrietan erein zituzten biderkatzeko as-
moz. Urtea kaxkarra izan da eta ez zaie 
nahi adina atera, baina behintzat, Sosolan 
hiru bat kilo eta Neikerren hamabi ingu-
ru lortu dituzte. “Azaroan eginen dugu 
entsegua gari horiekin, eta ikusiko dugu 
zer ateratzen den hortik”, iragarri du 
Agirrek. Urtetik urtera biderkatzea eta 
horiekin geroz eta ogi gehiago egitea da 
asmoa. “Garai bateko ogiaren antza edu-
kiko du!”. 
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Hiru hamarraldiko ibilbide 
literarioaren ostean, erretiroa 
hartzeko garaia iritsi zaio Amaia 
Ezpeldoiri. 
Iritsi zaio, bai, nahiz eta ez dakien zuzen 
erretiroaren legeak errespetatuko di-
tuen. 

Erretiro baketsu bat irudikatu 
diozu, Zuberoako mendi batean, 
maitalearekin.  
Hori da, eta wifi konexioarekin. Uste dut 
azken urte hauetan amets hori badela 
euskal jendartean, norbera bere nukleo-
ra biltzea –izan dadin familia, izan dadin 
bikotea– eta leku idiliko batean bizitzen 
jartzea, ahalaz iparraldeko edo Baztango 
xoko batean.

Noiz hasi zinen liburu hau idazten?
2019 bukaeran. 

Eta pandemiak zertan harrapatu 
zintuen?
Laugarren kapituluan. Hasieran. 

Zantzuak agertu arren, ez duzu 
preseski aipatzen. 
Zuzenki ez dut sartu. Nahiz eta pande-
mia-aroa gogorra izan den, iruditu zait 
nobela honetan ez zuela lehentasunik 
behar, pasatuko delako, eta segur aski 
idazle askok bestela ere aipatuko due-
lako. 

Gogoratzen zara nola otu zitzaizun 
pertsonaia sortzea? 
Munduan zeharreko beste pertsonaien 
molde berean sortu nuen. Euskal He-
rrian ere baziren detektibeak, adibidez, 
Bakean ützi arte eleberrian, Amaia Ez-
peldoiren saileko lehen tomoan, Haitz 
Zumeta ageri zen, Gotzon Garateren 

Izurri berria liburuko pertsonaia. Ge-
nealogia horretaz gainera, lehendik ba-
nuen beste ikerlari bat, Gure Irratian 
ari nintzenean grabatu nuen astebeteko 
serie baterako sortua: Amaia Sheridan. 
Amerikarra zen, bistan dena [barreak]. 
Gero, Zuberoara joan nintzelarik bizi-
tzera, gertatu zen gasoduktuaren afera 
hori, herrialdea bitan banatu zuena, eta 
ari nintzen gogoetan –nihaur, ez zen gal-
de kolektibo bat–, nola gorde garaiko ez-
tabaidak, gertakariak, manifestazioak… 
Eta justuki hor Amaia Ezpeldoiren ebi-
dentzia atera zitzaidan, eta ondoren, 
arazo kolektiboak idazteko orduan, beti 
erabili dut ene alter egoa bezalakoa bila-
katu den pertsonaia hori. 

Nobela beltzen ezaugarria da kezka 
sozialei erreparatzea. 
Kezka sozialaren erraiteko modu bat 

  DANELE SARRIUGARTE MOCHALES       DANI BLANCO

Itxaro Borda

Hizkuntza da, justuki, 
Amaia Ezpeldoik ikertzen 

duen kasurik potoloena

Erretiroa hartzeko prest da Amaia Ezpeldoi landaguneko 
detektibea, emakume baten desagerpena ikertzeko eskatu 
diote baina. Itxaro Bordarekin bildu gara Euri zitalari esker 

(Susa, 2021) eleberriaz hitz egiteko.  
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da. Orain nobela beltza da gure liburu-
dendetan ikusten ditugun liburuen %80, 
baina 90eko hamarkadan alderantziz 
zen, %20 baizik ez zen, eta genero gu-
txietsia zen. Frantzian roman de quai 
de gare deitzen ziren, geltokietako ele-
berriak: hartzen duzu, bidaia batean 
irakurri, eta kito. Orain alderantziz da, 
generoak indarra hartu du, jende arrun-
taren bizipenak ez direlakoan nobela 
“ohoragarrien” orrialdeetan agertzen. 
Horiek burgesagoak dira, bikote- edo 
familia-istorioak, itxiak, klase sozial 
garaile batenak. Nahi baduzu irakurri 
Frantziako edo Espainiako edo Bilboko 
banlieue batean gertatzen dena, nobela 
beltz bat irakurtzen duzu. Jendartearen 
geruza desberdinetan sartzeko ahalme-
na badute eta, bereziki, gertatzen dena 
ez dute epaitzen, Amaia Ezpeldoik au-
sarki eta beharbada sobera komenta-
tzen dituen arren. 

Kasu honetan, emakumeen, nesken 
eta haurren aurkako indarkeria eta 
familiako indarkeria izan dituzu 
kezkagai.
[André] Gidek erraten zuen: “Familia, 
gorroto zaitut”. Errango nuke Amaia Ez-
peldoik ere ez duela biziki maite familia, 
bere istorioari dagokionez, bai eta han-
hor entzun eta entzuten dituen besteen 
istorioei dagokienez ere. 

Trama sortzeko abiapuntu zehatzik 
bazenuen? 
Banuen istorio bat bildua. Postan nin-
tzen langile, eta behin etorri zitzaidan, 
Hazparne inguruan, sei urtez etxetik ate-
ratzea zilegi ez zuen emazte bat; amagi-
narrebak debekatzen zion. Askatua izan 
edo berez askatu zen. Bizpahiru aldiz 
egon ginen eleka, eta notatu nituen bere 
erran eta lekukotasunak. Gai ohizkoa da, 
askotan gertatu da, eta nahi nuen hori 

tratatu, fikzioaren bidez, bi ikuspegie-
tatik gainera: familia jatorra batetik eta 
familia zital seduzitzailea bestetik. Biek 
badute txarretik, gaitzetik, familietan 
beti kausitzen da anbiguetate hori. Ez 
dakigu sekula nor den nor eta zertan ari 
den. Eta gure familietan berdin...

Gauza latzak gertatzen dira gure etxe 
ondoan eta ez gara konturatzen. 
Ez dakit zerk eramaten gaituen itsuta-
sun horretarat, eta konturatzen gare-
nean ere isilik geratzen gara, ez gara 
sartzen adibidez karriketako ama-hau-
rren arteko iskanbiletan, ez dugu erra-
ten ezer… Arranguratzen gara, baina ez 
dugu deus egiten. Ez dakit naturala den 
edo ez, gure buruen gerizatzeko saioak 
ote diren, baina hola da. Eta nahi nuen 
hori ere erakutsi, ez dugula dena ikus-
ten, gure diskurtsoa orojakilea dela uste 
badugu ere. 
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Aktualitate soziopolitikoari 
erreferentzia ugari egiten dizkiozu.  
Konturatzen naiz idatzia izan den ga-
raiko aktualitatearen momentu zehatza 
dela Amaia Ezpeldoiren pasarte bakoi-
tza, lekukotasun historiko baten hatza 
edo itzala dakarrela.

“Haurtzaroko hitzak eta neologismo 
zalantzakorrak nahasten nituen”, 
dio Amaiak. Aberastasun horixe 
da, hain zuzen, zure idazketaren 
ezaugarrietako bat. 
Maite dut hizkuntzarekin jostatzea, 
betidanik izan dut joera hori. Askotan 
ironia handiarekin jolasten naiz, gusta-
tzen zait kontrasteak sortzea, eta gure 
hizkuntzak badu abantaila bat, badu 
irekitasun bat: denak hartzen ditu, 
besoak zabalik. Edozein hizkuntzako 
hitza, guretzat baliagarria dena, gure-
tzen dugu, eta iruditzen zait hizkun-
tzari hatsa ukatzen diogula ez badugu 
joko hori aitzina eramaten. Frantse-
sarekin XVI. mendetik hona burgesiak 
egin duen gauza bera ezin dugu egin 
euskararekin; hau da, hertsatu, garbitu 
eta are gehiago arautu. Eginen da eta 
egiten da, baina oraindik badira eus-
kal jendartean hertsatze hori salatzen 
dutenak edo horren kontra ari direnak, 
sozialki edo genero aldetik; eta hori 
agertzen da nobelaren harian. Bada ha-
lako burbuila linguistiko bat, bereziki 
Mango eta Doraren ezteiaren kapitu-
luan islatzen dena. 

Kapitulu horretan bertan Joanak 
esaten du Hegoaldekoei “gero eta 
urrunago [zaiela]” Iparraldeko 
euskara, eta paragrafo batzuk 
beranduago “taulenuita” hitza 
agertzen da. 
Mesanotxea naturala da, eta pasatzen 
ahal da Iparraldeko hiztegira, euskaraz-
ko hitza balitz bezala, eta segur naiz pa-
satzen ari dela; zergatik ez “taulenuita”, 
orduan? Badirudi gaur egun euskararen 
eredu bakarra hegoaldekoa dela, iparral-
dekoa “patois” aspergarri baten mailara 
bidaltzen ari garela. Nobelan kausitzen 
dira gainera hitanoarekin, xukarekin lo-
tuak diren jokoak, trinkoarekin… Hiz-
kuntza, nobela hauetan, beste gorputz 
ezkongai bat balitz bezala agertzen da. 

Hizkuntzarekiko zenuen jarrera 
aldatu da? 
Uste dut bide bat izan dela, gure ekial-
deko euskalkirik zorrotzenetatik hasi 
eta euskara post-batura heldu naiz, 

euskara-saltsa bitxi horretarat. Forman 
naizenean ateratzen dudan txistea da, 
barkatu! Beharbada, nobela guztietan 
hizkuntza da, justuki, Amaia Ezpeldoik 
ikertzen duen kasurik potoloena: pasa-
tzen da euskalki batetik bestera, gero 
batu-antzera, beti aberastuz, eta azken 
honetan, euskara-era guztiak integra-
tzen dituen arragoa bilakatzen da. 

Geografikoki ere egin du bidea. 
Euskal Herri osoa ikertu du, eta Lan-
detara ere badoa. Landak oihan artifi-
zialak dira, behialako urmaeletan pi-
nuak landatuz sortuak; badute istorio 
berezia, ekosistema interesgarria, eta 
nahi bada Euskal Herriko nobelagintzan 
amerikar aire bat sartu, eremu horren 
premia dugu. 

Uxue Apaolazaren Mea Culpako 
protagonistak hara egiten du ihes. 
Ez bakarrik hark. Miren Agur Meabe-
ren Kristalezko begi bat liburuan ere 
agertzen dira Landak. Euskaldun franko 
hortik badabil asteburu luzeetan. Ho-
rregatik diot nik ere nire buruari ihesal-
di hori zilegitzen. 

Inkestaren bukaeran, bere lagun 
eta maitale izandakoek laguntzen 
dute Amaia. Han eta hemen 
sakabanaturiko lesbianen sare gisa 
irudikatu dut. 
Ideia hori da. Amaia Ezpeldoik ez zuen 
lagun-sarerik comingouta egin arte. 

Arazo kolektiboak 
idazteko orduan, beti 
erabili dut ene alter 

egoa bezalakoa bilakatu 
den pertsonaia hori
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Lehen liburuan mutiko batekin ikusten 
dugu, gero Joana Garraldaren ezagu-
tza egiten du, eta hortik aitzina batez 
ere emazteekin ibiliko da. Luzaz egon 
da bere identitate sexuala argitu gabe, 
hainbat eta hainbat mendez gure artean 
gehienok egin dugun bezala. Orain, aldiz, 
ahots goraz erraten du lesbiana dela, eta 
horrela, LGBTQI+ sareetara heltzen da, 
hasierako bere bakartasun malenkonia-
tsutik urrunduz.  

Azala aipatu nahi nuke. 
Eleberri honena Ainara Azpiazu adiski-
de marrazkilariak egin du, liburuaren 
arima laburbiltzen duela. Azal guztiak 
artistek egin dituzte, Garbiñe Ubedak 
lehena, Asiskok pare bat eta Unai Itu-
rriagak Boga Bogarena. Tituluak euskal 
kantu zatiak dira, ohiturazkoaren eta 
kantagintza modernoaren artean melo-
dia bakarra osatuz. 

Zer bilan egiten duzu? 
Niretzat esperientzia izugarria izan da, 
egoera guztietatik pasatu naiz, bizirik 
atera naiz eta bizirik atera dut Amaia 
Ezpeldoi ere, nahiz eta askotan kinka 
larrian egon den, alde guztietatik. Orain 
bere maitalearekin doalarik Madalena 
gain horretarat bizitzera, Euskal Herriak 
bizi duen beste egoera baten sinboloa 
izan daiteke. Garai berriak irekitzen 
dira, eta beste batzuen gain izango da 
hor ere azaleratuko diren ustelkeria- eta 
erailketa-kasuak ikertzea!

Ziur zaude bukatu dela?
Bai, uste dut baietz. 

Zuk ere hartu zenuen erretiroa 
baina ez zara joan mendi gain batera 
bizitzera. 
Eta ez naiz joango. Hiriaren beharra ba-
dut. Nahiz eta bakarrik bizi izan, maite 
dut hemen den komunitatea, bereziki 
San Izpiritun, munduaren erdi-erdian 
nagoela iruditzen zaidalako. 

Erretiroa hartuz geroztik gehiago 
idazten duzu? 
Lehen bezainbeste. Asko idatzi dut beti-
danik, gehiegi agian, beharbada beldur 
nintzelako ez nuela denborarik ukanen, 
halako larritasun-egoera batean tematu 
naiz, etorkizunik gabekoa banintz be-
zala. Bitxi da, orain ez dut batere sen-
timendu hori, badakit denbora ukanen 
dudala. 

Zergatik?
Ez dakit. Adina beharbada. Adinak ekar-
tzen duen zuhurtzia. 

Usurbilen egon zara zerbait idazten, 
ezta?
Bai, pasatu ditut hiru aste han, Udalbil-
tzaren beka batekin, eta herrian eta in-
guruetan errotu dut ene ipuina. 

Beste zerbait baduzu eskuartean? 
Momentuan ez. Nagitu naiz. Justuki ez 
baitut presiorik, ez dut sentitzen gerla 
eman behar hori. Lehen bai, beldur gi-
nen mundua desagertuko zitzaigula, in-
guru-giro apokaliptikoetan jarduten ge-
nuen, eta konturatzen gara hor daudela 
oraino hizkuntza eta jendartea eratzeko 
ideia ezberdinak; aldatzen doaz baina ez 
dira desagertzen. 

Benetako 
antzinako ogia

Familietan beti kausitzen 
da anbiguetate hori. 
Ez dakigu sekula nor 
den nor eta zertan ari 

den. Eta gure familietan 
berdin...
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Asko disfrutatzen dut arteari es-
kainitako ezohiko espazioak 
aurkitzen, eta Bilboko erdigune 

zaratatsuan proiektu artistikoei es-
kainitako lan-espazio berri hau topa-
tu izana gozagarria da. Tractora Koop 
E. artisten kooperatibak martxan jarri 
duen proiektua da Atoi, eta egun Usue 
Arrieta eta Ainara Elgoibar artistek ku-
deatzen dute espazioa. Haien ibilbide 
artistikoa ezagututa, erabateko zentzua 
dauka espazioa inauguratzeko lehen 
erakusketa, edo fokua, Iñaki Garmen-
diari eskaintzea; bideogintza-lanean 
izan duen ibilbideagatik, eta bere lana 
jada erreferente bilakatu delako bi-
deoan eta ikus-entzunezkoan jarduten 
duten artista askorentzako.
 Iñaki Garmendia (Ordizia, 1962) bi-
deogintzan ibilbide oparoa duen artista 
da, nahiz eta argazkigintzan eta eskul-
turan ere zabal aritu izan den. Egun, es-
kulturan ari da lanean, ezohiko formak 
esperimentatu nahian, nagusiki eskaio-
la erabilita lehengai gisa. Garmendia-
ren bideo-lanek, orokorrean, ez dute 
apaindurarik, forman gordinak dira 
eta punk estetikaren oinordeko direla 
esan daiteke. Askotan, gure testuingu-

ru politikoko eta kulturaleko elementu 
eta gaiak hartzen ditu aitzakiatzat edo 
abiapuntutzat: gure kostaldeko disko-
teken arkitektura, punk eta hardcore 
kontzertuetako publikoa edota gazteen 
aisialdirekin lotutako hainbat barne-is-
torio eta paisaia sozial; horietatik abia-
tuz, oso bestelako irakurketak proposa-
tzen dizkigu. Bere bideogintza-lanetan 
badaude zenbait errekurtso estetiko 
errepikatzen direnak eta bere estiloa-
ren nolabaiteko marka bilakatu dire-
nak: esposizio-denbora luzeak, kamera 
plano finko batean mantentzea, beltze-
ra egindako itzaltzeak txertatzea, edo-
ta audioaren eta ikusizkoaren arteko 
gainjartzeekin aritzea. Bere bideoetan 
musika eta soinua badago, baina ageri-
ko dialogorik ez. 
 Horren adierazle, Kolpez kolpe (2003) 
bideo-lan mitiko bilakatu dela esan 
daiteke. Taipeiko Bienalaren testuin-
guruan grabatuta, Garmendiak musika 
talde taiwandar bati –Le petit nurse– 
Kortatu, Eskorbuto edo Zarama taldeen 
abestiak jotzen ikas zezaten eskatu zion. 
Bost egunez egon ziren Bienaleko are-
toetako batean Fermin Muguruzaren eta 
Roberto Mosoren euskarazko abestiak 

eta akordeak ikasten, azken egunean es-
kainiko zuten kontzerturako. Artistak 
lan horrekin itzulpen-ariketa bat propo-
satzen du, bai linguistikoa, baina, batez 
ere, kulturala. Abesti horiek berezkoa 
duten karga sinbolikoa eta politikoa –
egoera politiko eta sozial jakin baterako 
sortuak–, guztiz galtzen dira karikatura 
bihurtzeraino. Interesgarria da ikustea 
taiwandarrek nola ikasten dituzten le-
trak, eta nola artistak, backstagean, le-
tron esanahiak eta horien testuingurua 
azaltzen dizkien.
 Urtebete lehenago grabatu zuen Goierri 
konpeti (2002), Asier Mendizabal artista-
rekin elkarlanean egin zuen road movie-
-a. Goierriko mutil gazte koadrila batean 
nahasten dira bi artistak eta kotxe laster-
ketetan murgiltzen dira dokumentalean. 
Gazteen elkarrizketen, txantxen eta las-
terketen parte egiten gaituzte, artisten 
eskuhartzea oso soila den operazioan. 
Punka, hardcorea eta makina musika, eta 
horien tenpluak –kontzertu-aretoak eta 
diskotekak–,  oso presente daude Harder, 
Better, Faster, Stronger (2004) lanean 
(Daft Punk musika taldeari maileguan 
hartutako izenburua) edo Bolueta (2011) 
bideo-lanetan. 

Bilboko Autonomia kalea gurutzatu eta Iparragirre kalea gorantz jarraituta, 
adreiluzko eraikin erraldoi baten azpian, supermerkatu txinatarra, ileapaindegi 
dominikarra, bodega latinoamerikarra, urdaiazpiko eta gaztak saltzen dituen 

almazena eta liburu-denda ebanjelista aurkitu ditugu gure ibilbidean. 
Negozio bizi horien artean, 66. zenbakian, argiztapen sotil eta goxoa duen 

lokala topatu dugu, art déco estiloko urre-koloreko atearekin. Barrura 
begiratu eta hiru eskulturaz eta argazki handi batez zipriztindutako espazio 

dotore eta arrazionalistarekin egin dugu topo. Eskailerak ikusi ditugu, bai 
gorakoan, nola beherakoan. Atea bultzatu eta Atoi-ra sartu gara.

  JONE ALAITZ URIARTE

POGOAK, RALLYAK 
ETA UR SAKONAK
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 Beranduago egin zituen S/T Orbea 
(Orduña) (2007) eta Bomber (2013) la-
netan adibidez –azken horretan Itziar 
Okarizen parte hartzearekin–, bizikleta 
eta jaka bat xehetasun osoz grabatzen 
ditu, objektu horiek eskaneatzen ariko 
balitz bezala, plano itxi eta zehatzekin, 
eskultura baten trataera ematen. Ez 
dago ezer ikusgarririk, ekintza baten 
erregistroa besterik ez da, bizi ditugun 
garai azeleratu hauen aurkako erritmo 
geldo eta kontrajarria duena. 
 Atoi espazioko galeria nagusian Gar-
mendiaren azken lanak ikus ditzakegu 
Ratatatat izenburua daraman erakus-
ketan. Eskaiolaz eginiko hiru eskultura 
handi daude, eta horietako bik horme-
tatik ateratzen diren gailuak dirudite; 
zimurtsuak, dinamikoak eta material 
ezberdinen mihiztaduraren ondorio 
dira. Galeriaren albo batera beheraka 
daramaten eskailerak daude, eta bertan, 
proiekzio gela txukuna aurkitzen dugu. 
Garmendiak urte askoren ondoren egin 
duen bideoa dago ikusgai: Arkaka Tri-
Stan (2021). Artistak, Zaldibian dagoen 
Arkakako urtegia aukeratu du bideoa 
grabatzeko, urte luzez CAFen fabrika 

urez hornitu duena; artistak, berriro ere, 
bere jaioterriko Goierrira garamatza. 
Gau iluna da, urtegiaren ertzean daude 
pelikulako protagonistak, eta soinean 
daramatzaten linterna eta argiengatik 
izango ez balitz, apenas ikusiko genu-
ke ezer. Sokak eta zingilak estutzen da-
biltza, zerbait lotu eta inguratu nahian. 
Buztin egosiz egindako busto baten po-
sitiboa da lotu eta ur sakonetan murgil-
du nahi dutena; busto hori, baina, ez da 
edonolako bustoa: JS siglez izendatuta –
José Sarriegi–, 2013. urtean Garmendiak 
Guggenheimen egin zuen erakusketara-
ko egindako eskulturatik eratorritako 
lana dela dirudi –polemika handia sortu 
zen eskultura horren ustezko eskubi-
deen harira–. 
 Espazioan gora eginez, Garmendia-
ren argazki instalazioa dago, paper dis-
tiratsuan inprimatuta; eskaiolarekin 
egindako lan prozesuaren sormenezko 
erregistroa da. Azken solairuan dago 
Atoiko bulegoa, altzari eder eta landuez 
osaturiko lan-espazioa. Altzariak Carlos 
Garcia artistak egin ditu, funtzionalak 
dira eta lokalaren eta eraikinaren esen-
tziarekin bat egiten dute. 

 Ez da erraza artistaren bideo guztiak 
elkarrekin ikusteko aukera izatea, horre-
gatik merezi du aipamena Atoikoek goie-
rritarraren lana ikuskatzeko sortu duten 
web-orriak. Artxibo baten estetikaz eta 
taxuz, 1999 urtetik 2021 urtera bitarteko 
lanak ikusteko abagunea dago. Bideoak 
biltzeaz aparte, bideo bakoitzaren gaine-
ko ikerketa egin da, eta lan hori burutze-
ko Leire Vergara komisarioaren laguntza 
izan dute. Vergarak Garmendiaren lanak 
testuinguratu eta analizatu ditu, XXI. 
mendeko lehen hamarkadetako atmosfe-
ra birsortuz, garaiko erresonantziak go-
goraraziz, eta bertako eta nazioarteko ar-
tistekin erlazioan jarriz. Bideogintza-lan 
horiek erakutsi ziren erakusketa, kata-
logo eta liburuen erreferentziak berres-
kuratzeaz arduratu da Mikel Onaindia 
arte-historialaria, Garmendiaren lanak 
izan zuen garrantzia eta inpaktua jaso-
tzen duten testuak eta iruzkinak batuz 
eta publikoari eskuragarri jarriz. Euskal 
artean interesa duen ikerlari orori inte-
resa dakiokeen web-orria da eta aktibo 
egongo urriaren 30a arte. Txalogarria 
Iñaki Garmendiari proiektu honekin egin 
zaion omenaldia. 
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 LIBURUA

Arrazoi du Anjel Lertxundik hitzau-
rrean: “Euskarak eman duen poe-
ma liburu ederrenen artean eder, 

Lizardiren Bihotz-begietan da eragin 
handiena izan duen obra euskal poesian: 
ia mende osoa pasatu da argitaratu ze-
netik (1932) eta ordutik honako euskal 
poesia ezin da ulertu Lizardi gabe”.

Susakoek berrargitaratu dute Lizardi. 
Zarauzko argitaletxe batek izan behar 
zuen, noski. Tolosan ere badago, ordea, 
plaza bat Lizardirena –Oria ibaira ema-
ten duen eguzkibegi eder bat–, eta Lizar-
diren leiho bat ere bai, Txillidarena. Eta 
euskararen inguruan hausnarketa bat 
egiten den bakoitzean badauka Lizardi-
ren ukitu bat gure arrangurak, Euskal 
Herrian nahinon: “Leen-leendanik gure 
izkuntza landu izan ba'gendu, gogo-jar-
dun ta bear guzietarako erabiliz, gaur 

berezizko jakintza baten, berezizko eler-
ti baten bidez gizadiak begiratze ta aipa-
tze'aal-ginduzten!”. Lizardik literatura-
ren esparrua gainditu zuen literaturaren 
bidez, urrezko orri bat utzi zuen idatzia 
gazte, sano gazte, hil aurretik. Espainia-
ko gerra zibilak orbandu eta mikaztu 
gabeko biografia dauka, eta era berean 
gure euskal kontzientziaren zati da.

Jose Maria Agirre Egaña Zarautzen 
jaio zen 1896an, baina ia bizitza osoa 
Tolosan eman zuen. Bertako bankuan 
izan zuen lehenbiziko lanpostua, lagun-
tzaile gisa. 1923an Perot enpresako ge-
rente lanpostua eskaini zioten, eta sare 
metalikoak egiten zituen lantegi hartan 
jardun zuen lanean, hil zen arte. Pakita 
Izagirrerekin ezkondu zen. Lau seme-
alaba izan zituzten.

Eta abar eta abar…

Eta orain Susakoek ekarri dute gaur-
ko euskara estandarraren grafiara 
Bihotz-begietan. Ariketa zaila da: ezer 
ukitu barik zaharberritzea halako obra 
irudiz aberatsa, halako fresko sakratua 
gure letrentzat. Josu Landa aparta da ho-
rretan eta badaki itzulpenak egin ahala 
berridazten, badaki kentzen eta ematen 
baina badaki, baita, ez interbenitzen: 
“Zure bazter,/ gurazko aberria,/ doa 
zoro/ ta (bertan ni) bultzia...”.

Edizio hau lar ukitu gabeko Lizardi 
da. Kausitu zituen bide berriak, neolo-
gismoak eta jada ahaztutako esapide 
bikainak bere horretan utzita datoz. Me-
moria ariketa ederra da, inondik ere. Ira-
kurtzen hasi eta ohartzen da bat zeinen 
garrantzitsua izan zen gure literaturan 
Joan Maragall, Manuel Antonio, Frederic 
Mistral gisako Lizardi hau. 

Rimbaud etorri duk

  IGOR ESTANKONA

BIHOTZ-BEGIETAN
XABIER LIZARDI
SUSA, 2021
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Denboraldi honetako Euskadiko 
Orkestraren abonu kontzertuen 
lehen zikloa Brahms-i eskaintzea 

oso egokia izan da. Klasizismoaren eta 
erromantizismoaren arteko konposi-
tore honek egitura sendoak eta lurrin 
dekadentea ditu, eta horixe behar dugu 
udazken musikal honi ekiteko.

Gure hiriburuetako hamar kontzer-
tutan, orkestrak konpositorearen lau 
sinfoniak interpretatuko ditu, baita 
piano eta orkestrarako bi kontzertuak 
eta biolin eta biolontxelorako kontzer-
tu bikaina ere.

Komentatzen dudan kontzertuan, 
bigarren sinfonia eta biolin eta txeloa-
rentzako aipatutako kontzertua inter-
pretatu ziren.

Behin baino gehiagotan aipatu du-
dan bezala, Gasteizko Principal an-
tzokiaren akustika lehorra eta esker 
txarrekoa ez da interpretazio finaz go-
zatzeko giro egokia, baina, egia esan, 
zailtasun horiekin guztiekin, Euskadi-
ko Orkestraren soinua, oro har, inte-
resgarria, dotorea eta iradokitzailea 
izan zen.

Biolin eta txeloarentzako kontzer-
tuari dagokionez, emaitza bikaina 
izan zen, batez ere eszenatoki gainean 
bi bakarlari bikain izan genituelako. 
Dmitri Makhtin biolinean eta Alexey 
Stadler txeloan, biak errusiarrak, biak 
San Petersburgokoak. Musikaltasun 
eta soinu biribil eta inguratzailearen 
lezioa eman zuten. Bereziki adierazko-
rra izan zen Stadler-en interpretazioa, 
Makhtin hieratikoago eta mekanikoago 

baten aurrean, nahiz eta erakargarria 
izan azken hori ere. Orkestraren buru 
Robert Treviñok elementu guztien 
amalgama ona egiten jakin zuen, baita 
musika enpaste bikain, ongi ehundua 
eta orekatua eskaintzen ere.

Brahmsen 2. Sinfonia handiak ira-
kurketa egokia izan zuen, ez zen aurre-
ko kontzertua bezain distiratsua izan, 
baina inspirazio bera izan zuen. Sin-

fonia hori, ziurrenik publikoak gehien 
ezagutzen duenetako bat, malenkonia 
lasaiez betetako lana da, ezkortasun 
uneak dituena, Brahmsen musikan 
hain bereizgarriak direnak. Décalage 
batzuk egon ziren,   taldearen koordi-
nazio faltaren bat, batez ere lehenengo 
mugimenduan, baina halere, ez zuen 
eragotzi interpretazioa, oro har, ede-
rra, orekatua eta matizatua izatea. 
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 MUSIKA

Brahms Fest Euskal Herrian

  MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR
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Euskadiko Orkestra. 2021-2022 denboraldia. Zuzendaria: Robert Treviño. Bakarlariak: Dmitri 
Makhtin (biolina), eta Alexey Stadler (biolontxeloa). Egitaraua: Brahms-en obrak. Gasteizko 
Principal Antzokian, irailaren 30ean. Argazkia Iruñeko Baluarten eskainitako kontzertukoa da, 
irailaren 27koa.
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'AMUA' ANTZEZLANA
NOIZ: irailak 29 
NON: Nafarroako Antzerki Eskola, 
Iruñean

Maitasuna ekintzetan gauzatzen 
duk. Ez emozio edo sentimen-
duetan… horiek beren kabuz 
bizi dituk, joan etorrian dabil-

tza”. Hitz horiek daramatza idatzirik sa-
rreran banatu diguten afixak. Komedia 
sentimental politikoa omen Axut! konpai-
niaren eskutik datorren Amua antzezlana.

Lekua hartu bezain pronto ikusi di-
tut oholtza gaineko tramankulu guztiak, 
zinez atrezzo ederra. Zurezko pare bat 
malda elkarri lotuak, zuhaitz bat eszena 
erdian eta ia dozena erdi instrumentu al-
boetara. Azkeneko horrek, egia esaten 
badizuet, ikaratu nau hasiera batean… 
ia batukadak bezainbeste gorroto ditut 
musikalak eta antzezlana hurbil egon zi-
tekeela pentsatu dut momentu batez. Ez 
dut spoiler handirik egin nahi, baina ez da 
musikala, benetan, lasai.

Ana, Aitor eta Txolarre elkartu dira as-
paldiko partez Iratiko oihanean asteburu 
pasa, baina Anak antolatu duen txangoaz 

ez zaie informazio bera heldu mutileta-
ko bati eta besteari. Ez pentsa, behin han 
daudela ere hiruetako inork ez daki ongi 
zer pasako den aurretik dituzten egun 
horietan. Desmaskulinizazio saiakerak, 
lehia, harreman libreak, jabetza, fidelta-
suna eta mamuak alde batetik bestera. 
Baina baita loreak, alkohola eta Iraultza 
izeneko txakur bat ere. Umoreak hartu 
ditu zirrikitu guztiak.

Maiz sentitu baina gutxitan azalera-
tzen ditugun horiek entzun ahal izan di-
tugu hiru protagonisten ahoetatik. Zer 
kontatu daitekeen eta zer ez, zein den ara-
zoa eta zein ez, zer den maitasuna eta zer 
ez. Zalantza, beldur eta nahasmen horiek 
erakusten zizkigutelarik, ziur nago publi-
koko guztiok egin dugula irribarre txiki 
bat gure baitarako momenturen batean, 
haietako baten gorputzean geurea ikusi 
dugunean. Minak, ukazioa, iraungitze da-
tak eta oraindik ere ulertzen ez ditugun 
beste mila kontu.

Anak Ana izateari utzi eta Maite bi-
lakatzen da noizbehinka, berdin biolina 
ala gitarraren bat eskutan, berdin soinu 
efektuak edo letraz lagunduriko kanta 
ederren bat eskaintzeko. Fuchs anaiek 
ere utzi dituzte Aitor eta Txolarre mo-
mentu batzuetan atzean, saxo tenorrari 
edo txeloari helduz. Zuzeneko edozein 
motatako emanaldik musika ere zuze-
nean eskaintzen duenean, beti dago kos-
ka bat gorago, gehi bat. Atzeko pantaile-
tan eginiko proiekzioak izan dira, agian, 
soberan sentitu dudan bakarra.

Egoera erreal karikaturizatuen bil-
duma ederra da antzezlana, eta ez hain 
karikaturizatuena. Maitasuna hitz erral-
doiaren inguruko aferak umorearen 
talaiatik planteatuak, galdera batzuen-
dako erantzun posibleak eta galdera 
berriak, baita laranja erdiarekin egin 
daitekeen zukua ere. 

Segi antzokietara, ez zaizue damu-
tuko! 

  AMETS ARANGUREN ARRIETA      AXUT

Maitasunaz 
antzezten-edo
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5x5
ZEHARRETARA ETA GOITIK BEHERA, 

HITZ BERA.

1. Hari. 2. Martxan. 3. Amarrua. 
4. Latz. 5. Elaia.

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

HURRENKERA EZ DA ZERTAN BERA IZAN.

NI S A T S D U

AU S A I M E N

UE R A S I A T

OJ U D A I S M

N A H A S I A N

H A R R E S I A

1

2

3

4

5

6

817539426
259864317
463712598
392158674
671243859
548976132
184397265
936425781
725681943

816754932
243981657
795326481
184267395
679135248
532849716
921478563
467513829
358692174

8 1 3 9 6
9 8 6 4 7
3 1 8

3 1 5
1 2 3 5 9
8 7 1 2

1 8 3 2
3 2

7 2 5 8 1 4

6 5 3
2 4 7

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

5 6
4 6 5 1

8 2 1 4

Puzzlea

EBAZPENAK

KOKA EZAZU PIEZA BAKOITZA DAGOKION TOKIAN 
ETA ANA LAURA ALÁEZ ARTISTAK 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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PUZZLEA:  “HASIERAN SAIATZEN NINTZEN 
NEURE BURUA KONBENTZITZEN NIRE 
INGURUAN ESTIMATZEN ZENAREN AHALIK 
ETA ANTZIK HANDIENA ZUEN ZERBAIT 
EGIN BEHAR NUELA.”
5X5: 1. KABLE, 2. ABIAN, 3. BISKA, 4. AKAR, 
5. ENARA. 
HIZKI BERAK: 1. ISATSDUN, 2. USAIMENA, 
3. ERASIATU, 4. JUDAISMO, 5. NAHASIAN, 
6. HARRESIA.
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EHUn egin berri den jardunaldi 
batean parte hartu zenuen: 
“COVID-19a eta botere 
publikoak Euskadin. Espainiako 
jurisprudentziari begirada”. 
Lehenbiziko hitzaldia “Alarma-
egoera, osasuna. Nork agintzen 
du?” izan zen. Horixe ba, galdera: 
nork agintzen du? 
Lehen joera, Espainiako Estatuan, 
alarma egoera aldarrikatzea izan 
zen, hau da, benetan salbuespenez-
koa den egoera. Horrek zentraliza-
zioa ekarri zuen. Espainiako Kons-
tituzioak oso gutxi hitz egiten du 
alarma, salbuespen eta setio egoerez. 
Eta, badago egoera horiek arautzen 
dituen lege organiko bat. 1981ekoa 
da, Francoren garaitik oso gertukoa, 
eta halakoxea du usaina: erabat zen-
tralizatzailea da. Eskumena kentzen 
die autonomia erkidegoei eta aginte 
bakarra ezartzen du. Hori da alarma 
egoeraren oinarrian dagoen ideia, 
eta ez luke hala izan behar. Alema-
nian, Erresuma Batuan… beste era 
batera kudeatzen dira horrelako 
ezohiko egoerak: lankidetzan, esku-

menak urratu gabe… Hemen, berriz, 
estatu zentralak agindua eman, eta 
beste administrazioek betearazi. 
Bide hori hartu zen, eta hutsegitea 
izan zen.

Zergatik? 
Hau ez delako ordena publikoko kri-
sia, osasun krisia baizik. Eta esku-
dunak autonomia erkidegoak dira. 
Legislazio nahikoa dago botere pu-
blikoei ahalmena emateko, haiek es-
kubideen mugapenak agin ditzaten, 
alarma egoerara jo gabe. Ildo horre-
tan, harritu nau Urkulluren gober-
nua alarma egoera luzatzeko eska-
tzen ibili izanak. Uste dut badagoela, 
osasun-arloko legislazioan oinarri-
tuta, tabernak ixteko agindua ema-
terik, etxeratze agindua ematerik... 

Hitz egin dezagun eskubideen 
mugapen horiez. Zer iritzi duzu 
bateko eta besteko gobernuek 
hartutako erabakiez?
Alde teknikoak garrantzi handia du, 
eta epidemiologoek esan behar dute 
zein neurri izan daitezkeen egokiak. 

KONSTITUZIO AUZITEGIA 
ETA SALBUESPEN EGOERA

Espainian ezarr itako lehen alarma 
egoera Konstituzioaren aurkakotzat jo 
du Konstituzio Auzitegiak. “Baina eman 
duten argudioa ez da logikoa”, dio Iñigo 
Urrutiak; “esan dute alarma egoeran 
eskubideak ez zirela mugatu, ezabatu 
baizik . Eta hori egiteko salbuespen 
egoera aldarrikatu behar zela. Paradoxa 
da ,  sa lbuespen egoerak sekulako 
eskubide murrizketa dakar eta. Prentsa 
askatasuna, adibidez, bertan behera 
geratzen da.  Badirudi  Konst ituzio 
Auzitegiak bidea erakutsi nahi duela, 
ideologia kontserbadoretik: ‘Eskubideak 
mugatu nahi badituzu, denak mugatu 
behar dituzu’. Hori, giza eskubideen 
ikuspegitik, oso kezkagarria da”.

EAEko LABI ospetsuaren azken saioaren bezperan 
hartu gaitu, EHUn dituen bulegoetako batean. 
Legelaria eta Administrazio Zuzenbideko irakaslea 
da Iñigo Urrutia Libarona (Jatabe, Bizkaia, 1966). 
Gaur egun unibertsitateko Aldezlea ere bada, hots, 
bertako kideen babeslea. Gauza askotaz berba 
egin genezakeen harekin, baina ia gai bakarra izan 
dugu mintzagai: COVID-19 pandemiaren alderdi 
juridikoa, EAEri dagokionez batik bat.  

“Gizarteak egiteke du 
eskubideen mugaketari 
buruzko eztabaida”

  UNAI BREA     HODEI TORRES

PANDEMIAREN KUDEAKE TA 
LEGEDIAREN ISPILUAN

Iñigo Urrutia
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Horrez gain, badago beste kontu bat: 
gizarte moduan zer arrisku nahi dugu 
hartu? Gobernuek gizartearen parte 
hartzerik gabe erabaki dute hori, eta 
uste dut gizarteak baduela zeresanik. 
Adibidez, Zero COVID sistema erabiliko 
dugu, Australian bezala (pertsona bat 
kutsatzen bada auzo osoa ixtea)? Hori da 
eredu bat. Beste bat, askoz liberalagoa, 
Norvegiakoa da, konfinamendu ez hain 
zorrotzak, eta abar. Kontua da onartu 
nahi dugun arriskuaz eztabaida publi-
koa egin behar dela, eta parlamentuak, 
EAEko legebiltzarrak, ez du funtzionatu 
ildo horretan. Bestalde, ez da logikoa 
Jaurlaritzak neurriak proposatzea, epai-
leek atzera botatzea, eta Jaurlaritzak ho-
rretaz kexatu baina errekurtsorik ez jar-
tzea. Epaileak erantzule bihurtu nahian, 
nolabait. 

Neurri murriztaileak inprobisatuak 
izan dira, edo aipatu dituzun 
legeetan ondo zehaztuta dago 
zer nolako murrizketak ezar 
daitezkeen?
Kasu batzuk aurreikusita zeuden, baina 
gutxi erabilita. Pandemiaren hasieran, 

iazko otsailean, mediku batek deitu zi-
dan ospitaletik: “Iñigo, COVIDa diag-
nostikatu zaion pertsona bat daukagu 
hemen, eta alta boluntarioa eskatu du. 
Ez dakigu zer egin”. Halakoetan, legisla-
zioak aurreikusten du epailearengana jo 
behar duzula, hark agin diezaion pertso-
na horri bertan gelditzeko. Horrelako 
egoerak aurreikusita daude eta irakas-
leok eskoletan irakatsi izan ditugu, bai-
na muturreko adibide gisa. 

Eztabaida dago txertorik hartzen 
ez dutenei zenbait eskubide 
murrizteaz.
Gai labaina da eta uste dut gakoetako 
bat dela. Txertaketa gaur-gaurkoz ez 
da nahitaezkoa, baina ondorio juridi-
koak badaude, txertatu ezean. Adibidez, 
egoitzak erabiltzailearen tutoretza duen 
kasu batzuetan nahitaezko txertaketa 
planteatu da, zuzendaritzak aginduta. 
Epaiak eman dira egoiliar horietako ba-
tzuen senideak aurka egon direlako, eta 
epaileek esan dute nahitaezko txerta-
keta horiek zuzenak direla. Baina gero 
fiskaltzak esan du nahitaezko txertake-
tarik ez dela egin behar. Nik uste dut 

txertaketari dagokionez inposizio apur 
bat dagoela.

Eskubideen mugaketa batzuk 
normalizatzeko arriskua dago?
Eskubideen mugaketaren gainean ez da 
eztabaida sozialik planteatu. Zer arrisku 
maila onartu eta zein ez. Eta neurriek zer 
eragin izan dezaketen etorkizunean. Uste 
dut gizarteak egiteke duen eztabaida 
dela. Ni kritikoa naiz egin den kudeaketa-
rekin, eta ematen du politikariak oso lasai 
bizi izan direla alarma egoera aldarrika-
tzeaz geroztik. Zaila da neurri egokia zein 
den jakitea, baina iruditzen zait oso mer-
ke erabili ditugula alarma egoera, eskubi-
deen mugaketa, zentralizazioa, agintea… 

Gaitzaren larritasunak justifikatzen 
zuena baino neurri handiagoan?
Bai. Horretan dabiltza orain, ordena pu-
blikoko krisia balitz bezala aurre egiten 
arazoari, eta ez osasun krisi modura. Poli-
zia eta kontrol soziala. Batzuetan ematen 
du botere publikoek, agintariek, agintea 
nork duen erakutsi nahi dutela. Agian, 
uste dutelako epaileak botere zati bat 
kentzen ari zaizkiela. 

"EAEko agintariak ordena 
publikoko krisia balitz bezala 

ari zaizkio aurre egiten arazoari, 
eta ez osasun krisi modura".
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SAREAN ARRANTZATUA

“Etengabe entzun behar izaten dut 
Ipar Koreako herri ekimeneko telebis-
tan gehiegi azaltzen naizela, albiste-
giek kolore gehiago behar dutela eta 
ez dakit zer tontakeria gehiago”, azal-
du du Kim Jong-un lider gorenak bere 
buruari egindako elkarrizketa batean, 
katu beltz bat laztandu bitartean. “Gure 
albistegietako arduradunak inuzente 
hutsak dira. Ez dakit nola, baina ETB-
ko azken Teleberria rulatzen aritu da 
gure inteligentzia zerbitzuen Watxap 

taldean, eta ño! Hori bai, herriarekiko 
konpromisoa! Hasi ia-ia etxe ondoan 
duzuen sumendiari buruzko albisteare-
kin eta bukatu isobara-mapekin, korte 
guztietan sartzen dute hango alderdi 
bakarreko norbait, gauza inportanteez 
hizketan, inongo konplexurik gabe, 
natural-natural. A ze inbidia!”. Propo-
samen zehatza ere egin dio Euskal Er-
diari: "Zenbatean saltzen duzue Tele-
berriko lantalde osoa, kafea banatzen 
duena barne?".

Kim Jong-un: “Zenbat balio du 
Teleberriko lantaldeak? 
Den-denak nahi ditut Korearako”

Etorkizun 
hurbilean...

Normalean ez baduzu 
arnasten, hemen 
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