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Saioa Beleztenak elkarrizketatu 
du Kataluniako Legebiltzarreko 
lehendakari ohia. Espetxean 
bizi izandakoaz mintzatu da, 
independentziaren bideez, baita 
Espainiako Gobernuarekin zabaldutako 
negoziazio mahaiaz: “Amnistia eta 
autodeterminazioa. Badakit Pedro 
Sanchezek erran duela hori ez dela 
sekula gertatuko. Baina espetxeratuek 
zigor osoa beteko genuela ere erran 
zuen, eta ez da horrela izan”.



Urriaren 12a igaro da. Espainiartasunaren eraikuntzaren 
oinarria kalera ateratzeko eguna: armak eta soldaduak. 
Madrilgo ohiko desfileaz gain, Iruñeko Guardia Zibilaren 
kasernaren aurrean ere biolentziaren monopolioa norena 
den erakutsi dute beste urtebetez. Eta bai, ahuntza eta 
trikornioen desfile afrusek anakroniko dirudite, baina 
inperialismoaren eta biolentziaren aldarria izateari ez diote 
sekula utzi. Eta gurean ere, haien presentziak zertarako 
balio duen gogorarazten dute CETME markako argudioak 
haizatuz. Nafarroa Garaiak Europa osoan polizia tasarik 
altuena duen zonaldea izaten jarraitzen du. Anomalia 
izaten jarraitzen dugu. Altsasun orain bost urte bezalaxe.

  JAGOBA MANTEROLA / FOKU       AXIER LOPEZ

Anomaliak
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Donibane Lohizuneko tren gelto-
kitik 500 metro ingurura gertatu 
zen ezbeharra, urriaren 12an. Tre-

nak atzemandako lau lagunetatik baka-
rra atera da bizirik eta Polizia judizialari 
zehaztu dio poliziaren kontrolak saihes-
teko zirela trenbidean.

Europak etorkinei begira daraman 
politikaren emaitza izan zen istripua: 
poliziaren kontrolak saihesteko zebil-
tzan lau aljeriar gazteak trenbidean, eta 
bideak eta biziak eragindako nekea dela 
eta lokartu ziren bertan. Trenak atzema-
nik hiru zendu dira eta bakarra atera da 
bizirik. Azken honek hitz egin du polizia 
judizialarekin eta horrela jakin da bertan 
egotearen zergatia.

Hildako hiru gazteen oroimenez 300 
bat lagun batu ziren handik bi egunera 
Donibane Lohizuneko geltokiaren aitzi-
nean, beste behin ere migrazio politika 
justuago eta irekiagoa eskatuz institu-
zioei. Etorkinen eskubideen alde lanean 
dabiltzan eragileez gain –Irungo Harrera 
Sarea, Etorkinekin, Diakite, Cimade–, bes-
te hainbat egiturek deitu zuten protesta-
ra, tartean EH Bai, CGT, LAB eta Europe 
Ecologie. Poliziak ezarritako kontrolek 

etorkinentzako bideak "arriskutsuago 
eta karioago" bilakatzen dituztela salatu 
zuten bertatik.

Istripuaren egunean berean zehaztu 
zuen Baionako prokuradoreak hilda-
koak 21 eta 40 urte arteko aljerriarak 
direla. Elkarretaratze bukaeran, lore 
eskaintza bideratu zieten trenak harra-
paturik hildako hiruei, hamarnaka lore 
metatuz geltokiaren sarreran.

POLIZIA SAIHESTEKO, 
BIZIA ARRISKATU BEHARRA
Guztia utzirik Europara sartu behar 
dutenen bidea oztopoz betea da, eta ia 
sarbide guziak dituzte hetsirik. Azken 
urteetan, Irun eta Hendaia arteko bidea 
bilakatu da sarbide nagusi Frantziara 
ala honen inguruko herrietara iritsi nahi 
dutenentzat. Urtero 7.000 migrante in-
guru heltzen dira Ipar Euskal Herrira 
–Baionako Pausa zentrotik hilabetero 
600 bat etorkin pasatzen dira–. Muga 
administratiboa hetsirik izanik, une oro 
dago bertan poliziaren kontrola. Hori 
horrela, bide arriskutsuak hartu beha-
rrean dira etorkinak.

"Euskal Herria harrera herria, ongi 
etorri errefuxiatuak" oihu artean bukatu 
zen elkarretaratzea, lore eskaintza egi-
nez hildako hiru etorkinei. 

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Hiru migratzaile hil dira 
Ziburun, trenak harrapatuta

Gasteizko Sansomendi auzoan jazo 
zen, urriaren 12an: 42 urteko 
gizon batek labanaz hil zuen 37 

urteko bikotekidea, eta ondoren bere 
buruaz beste egin zuen. Goizean goiz 
aurkitu zituen bi gorpuak Ertzaintzak, 
indarkeria zantzuak zituztela.

Bikotea banantzeko prozesuan ze-
goen. Bi seme zituzten, 13 eta 17 ur-
tekoak, eta horiek eman zioten abisua 
Poliziari.

Honekin, bost dira aurten Euskal He-
rrian indarkeria matxistak hildako ema-
kumeak. Berriaren Biktimen Maparen 
arabera, 2003tik 112 emakume dira in-
darkeria matxistaren biktima mortalak.

Hilketa gaitzesteko, mobilizazioak 
egin zituzten Hego Euskal Herriko hiri-
buruetan, Euskal Herriko Emakumeon 
Mundu Martxak deituta. Tokian tokian 
ere, mobilizazio gehiago izan ziren, tal-
de feministek antolatuta. 

  ERREDAKZIOA

Emaztea hil du gizon batek 
Gasteizen

Honekin, bost 
dira aurten Euskal 
Herrian indarkeria 
matxistak hildako 
emakumeak. 2003tik, 
112 izan dira
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ARITZ GALARRAGA

Gauza inutilak

Agnes Heller da pentsalari bat zeinaren biografia gurutzatu 
duen XX. mende ia osoak. 1929an jaioa, judua, hungaria-
rra, emakumea, ezer onik iragartzen ez zuten hiru iden-

titate, haren esanetara. Naziak joan zitzaizkion bila, Danubio 
ia izoztura salto egitekotan egon zen, lortu zuen iskin egitea; 
txiripaz, aurrera atera ziren guztiek hala atera baitziren, txiripa 
hutsez. Komunista izanik, stalinistek jazarri zuten gero, eta alde 
egin behar izan zuen Australiara, Estatu Batuetara. Budapestera 
itzuli ahal izan zenean berriz, zer aurkituko, eta Viktor Orban 
ultraeskuindarra. Ez da zail ulertzen, hala, Hellerren pentsamen-
dua ideia nagusi baten bueltan egituratu izana, askatasunarena; 
baina ez biharkoa, ideala, utopikoa, baizik eta gaur-gaurkoa, 
gizabanakoarena, eguneroko bizimoduan eragiten duena.

Gaur hona ekarri nahi izan badut, ordea, da elkarrizketa 
batean irakurri niolako ondorengoa: “Inork galdetuko balit, filo-
sofo gisa, zer ikasi beharko litzatekeen institutuan, erantzungo 
nioke: beste ezer baino lehen, soilik gauza inutilak, antzinako 
greziera, latina, matematika purua eta filosofia. Bizitzan inu-
tila den guztia. Ederrena baita, hala, 18 urterekin, denetarik 
egin ahal izateko ezagutza inutil sorta bat daukazula. Ezagutza 
utilekin bakarrik gauza txikiak egin daitezke eta”. Filosofia 
derrigorrezko hezkuntzatik desagerrarazi nahi duten honetan, 
pentsatzen dut Enpresen balioespena, Finantza-arriskuen ges-
tioa, Cash Management eta antzeko gauza utilak ikasteko, ez 
dago gaizki Hellerren hitzak gogoratzea. Orain filosofia baita, 
ondoren izango da literatura, eta aurrerago gizabanako egiten 
gaituen gainerako guztia.

Heriotzak harrapatu zuen 90 urterekin Heller, igeri egiten, 
bere pasio handienetarik, Balaton lakuko uretan. Ez dut heriotza 
isil, baketsu, lasaiagorik irudikatzen. Halatsu desagertuko dira 
seguruenik filosofia, literatura, eta gizabanako egiten gaituzten 
gainerako gauzak; gauza, guztiak ere, zalantzarik gabe, inutilak. 

Tiroketa Euskadi Sariak
EHUren Leioako campusean urriaren 13 
arratsaldez tiroka sartu zen 21 urteko 
gizonezko bat. Erasoan ez zen zauriturik egon, 
soilik kalte materialak. Gerora jakin denez, 
ertzain bati erosi zion eskopeta. Gazteak 
arma eskuratzeko erabili zuen webgunean 
eskopeten ehunka iragarki daude.

Pello Lizarraldek irabazi du euskarazko 
narratibaren Euskadi Saria, Argiantza 
nobelagatik. Euskarazko haur eta gazte 
literatura saria Anjel Lertxundik eraman 
du, Haltzaren muinoarengatik. Euskarazko 
itzulpenarena, Joxan Elosegik, Nik kantatu eta 
dantza egiten du mendiak liburuari esker.
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LURRALDEA ETA ARKITEKTURA ANALISIA

SBAU 2021 hirigintza eta arkitektu-
rari buruzko nazioarteko biurte-
karia Seulen egiten ari dira uneo-

tan. Bilbo hiria bertan da, beste hiriekin 
proiektuak aurkezten, baina besteak 
baino stand gehiago okupatzen (!). Bil-
boko Udalak Seulen egindako koloniza-
zioan erakutsi ditu diseinuarekin jan-
tzi dituen proiektuak: Fosterrek egingo 
duen Arte Eder museoaren zabalpena, 
Kunsthal-Design institutua, Auzo Fac-
tory Matiko, As Fabrik, Bilbao CT Lab, 
Azkuna Zentroa. Bilboko Plan Estrate-
gikoen zinegotzia da pastela azaltzeko 
ordezkaria. Menua zerbitzaturik dago. 

Oharkabeko eta munta gutxiko albis-
tea da arkitekturako ikuspegitik; bie-
nalean bildutakoak etorkizunetik gutxi 
du, zaharrak berri jantzirik, ez besterik. 
Eraikinak hiriko azpiegitura klabeak bi-
lakatuko diren ideiatik burutu da, erai-
kinek etorkizuneko edabe magikoa izan-
go balute bezala. Arkitekturak gaitasun 
eraldatzailea izan dezakeen arren, plan 
baten gainean egin behar da, saretze so-
zial eta politiko baten emaitza gisa, bes-
tela espazio hutsa izateko arriskua du.

Bilboko Udalari trebezia handia onartu 
behar zaio hiriaren marketin kanpainak 
egiten, “Bilboren transformazioa” mun-
duko ertz askotara eramaten jakin due-
lako. Ez dezagun ahantz hirien komer-
tzializazio fenomeno globalaren hasiera 
Bilbon gertatu zela, Guggenheim efektua-
rekin. Baina oiloak bere arrautza guztiak 
ez al ditu eman dagoeneko? Ezaguna zai-
gun matrakak, asperdura eta lotsa baino 
gehiago, larritasuna sorrarazten du. Bes-
telako foroetan esaten denagatik, hurren-
go pantaila batean gaude. Hiriei eskatuko 
zaie datorren baliabideen eskasia aroa 
berregituratzea, gizartearen segregazioa, 
klimako errefuxiatuak edo hirien osasuna 
kudeatzea, eta dagoeneko berandu goaz. 

Gurean, “Mugak” Euskadiko Nazioar-
teko Arkitektura bienalaren 3. edizioa  
martxan da. Ea bertan esperantzarako 
osagairik eskaintzen duten. 

Zaharra zara, 
Bilbo

Komikizale amorratua naiz, baina, ez dakit zergatik, guztiok ezagutzen di-
tugun superheroien harribenturek ez naute gehitxo erakartzen. Irakurri 
ditut batzuk eta, egiari zor, gizonezko protagonista hetero eta emakume 

hipersexualizatuen figurek ez dute nire barnean karrankarik eragiten. Areago, 
normaltzat-edo ditut. Erraza zait, hortaz, albisteak eragin duen zalaparta umorez 
hartzea.

"Superman bisexuala izango da komiki berrian", dio egunkariko goiburuak. 
Jakin-minak jota, iritzi kategorikoak gordetzen dituen kutxa ireki dut: Twitter.  Ez 
dit kale egin. "Superman bisexuala?! Zer barrabaskeria da hau?! Heroi mitiko bat 
modu horretan transformatzea! Zer izango da hurrena, Hulk transexuala?". Gogor 
mintzatu da katedra, norbaitek ohartarazi dien arte pertsonaia bisexuala ez dela 
denok buruan dugun Superman (Clark Kent), haren seme lurtarra baizik (Jon 
Kent). Berdin du, katedrak gogor eta ozen hitz egiten jarraitu du: "DC Comics kon-
painiaren helburua ez da dirua irabaztea besterik" –orain arte publikatu dituen 
komiki, sortu dituen film eta fabrikatu duen merchandising guztia gizarte justua-
go bat lortzeko egin balu bezala–, "gutxiengo-lobby baten presioei men egin diete, 
heroiari identitate sexual moderno nahasgarria eransteko" –Spoiler: bisexuala 
izateak ez du esan nahi egun osoa mutilak musukatzen pasa eta gaizkiaren aurka 
larrosak jaurtitzen borrokatuko duenik–.

Amaigabeak dira perlak. Bada DC Comics-eko "degeneratuen" balore berriak 
lotu dituenik Espainiako Gobernuaren "Agenda 2030" egitasmoarekin; eta 
bada beste testigantza bat zeinak barrea eragiten duen, hain negargarria baita: 
"Tamainako tontakeriei esker jendea homofobo ari da bihurtzen. Ni ez nintzen, 
baina hau? Potroak ukitzen dizkidate, zer behar dago horretarako?". Ez, noski, 
ez zinen homofoboa. Homofobo bihurtu zaituena da galtzontziloak kanpoaldetik 
daramatzan heroi kementsuaren semea bisexuala izateak, zeina, gogora dezagun, 
marrazki bat den!

Komikizaleok batzuetan ez dugu gustuko aspalditik ezagutzen ditugun per-
tsonaien iruditeria moldatzea (aaamigo, tradizioaren pisua hemen ere bai), 
baina etengabe gertatzen da, eta horien aurrean Supermanen seme bisexualaren 
kontuarekin jendeak erreakzionatu duen antzera erreakzionatzeak, erakusten du 
non gauden eta zein beharrezkoa den pertsonaia/istorio berritzaileak sortzea, 
kasu honetan sexu askapenaren gaiarekin lotuta. Fikziozko super-heroi baten 
marrazki batek (!) enbarazu egiten duenean... 

  JON TORNER ZABALA

Supermanen musuak 
bihurtu nau homofobo

ULA IRURETAGOIENA
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“GAZTELERAZ EGITEKO 
BETEBEHARRA DUZU ZURE 

NORTASUN AGIRIAN ESPAINIA 
JARTZEN DUELAKO”

“Erabaki zentzugabe hauek pairatzen 
jarraitu behar al dute haurrek? Espero 
dugu Hezkuntza Sailak haur eta 
nerabeen eskubideetan oinarritutako 
erabakiak hartzea”
OINHERRI HERRI HEZITZAILEEN SAREA

21.623 

100.000

milioi euroko aurrekontu 
militarra du aurten Espainiako 
Gobernuak, sail ezberdinetan 

banatuta. Bere historiako 
gastu militarrik handiena da, 
iazkoa baino %10,3 gehiago. 

Bakearen Delás Zentroak egin 
du datuen azterketa.

milioi euro Hego Euskal 
Herrirako gorde ditu Espainiako 

Gobernuak aurrekontu 
proiektuan, horietatik 

388,4 milioi AHTarentzat, 
alegia, erdia baino gehiago.

Halaxe esan zion ertzainak, identifikatzen ari zen gazteari. Donostian 
izan zen, Hispanitatearen egunaren aurkako Ernairen mobilizazioaren 

ostean. Gertatutakoa salatu du gazte antolakundeak. Hizkuntza 
eskubideen urraketa gehiago salatu dituzte egunotan: udan gutxienez 
bi urraketa egin ditu Zarauzko Udaltzaingoak, herritarrei eskatuz haiei 
gaztelaniaz zuzentzeko, Euskal Herrian Euskarazek jakinarazi duenez.

Gero eta gehiago dira Hego 
Euskal Herriko ikastetxeetan 
Lehen Hezkuntzako haurrek 
patioan eta ariketa fisikoa egin 
bitartean ere musukoa erabili 
behar izatea kritikatu duten 
ahotsak. EAEko ikastetxeetan 
neurri horren aurkako protesta 
egin zuten, urriaren 18an.

bat emakume daude 
Euskal Herrian pentsiorik 

kobratzen ez dutenak, 
Euskal Herriko Emakume 

Pentsiodunen Plataformako 
kide Ana Sarobek joan den 

asteko ARGIA astekarian 
salatu duenez.

662,9

“Txertorik jarri ez zaien kolektibo 
bakarra izateak ez du justifikatzen 
neurri horri eustea, gainerako 
guneetan ez badute derrigorrezkoa 
musukoa erabiltzea”
IKASTOLEN ELKARTEA
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DIANA FRANCO

TEKNOLOGIA

Kudeaketa 
digitala

Eremu digitala itsasoaren gainean olio 
geruza bat balitz bezala itsatsi da gure 
bizitzetara. Baina oraindik itzaltzeko 

aukera esparru askotan eman daiteke, ho-
rietako asko denbora librearekin lotuta: 
liburu bat irakurri, lagunekin hitz egin, ki-
rolen bat praktikatu... nahiz eta horiek ere 
pixkanaka-pixkanaka digitalizazioak kon-
kistaturiko eremu bihurtzen ari diren.

Kudeaketaren alorrean ordea, hainbeste 
dira digitalizazioari lotutako onurak, bai gi-
zabanakoentzat zein erakundeentzat, ezen 
digitalizatu gabeko kudeaketa gaur egun ez 
dugun ulertzen. Paradigma aldaketa hone-
kin, eszenatokia aldatzen doala igartzen da. 
Eta lehen alternatiba zen bide digitala, gaur 
bide nagusia da.

Bide horretara batzuk azkarrago egoki-
tzen gara, beste batzuk motelago.

Azken urtean, bazterkeria egoeran dau-
den pertsonekin aritu naiz lanean kudea-
keta digitalaren inguruan. Oso kontziente 
dira egin behar dituzten kudeaketa gehie-
nak eremu digitalean egin behar dituztela 
(osasunari lotuak, dirulaguntzak, ogasuna, 
hezkuntza...), alternatibak murrizten diren 
heinean. Baina euren kabuz ikastea kosta-
tzen zaie.

Zergatien haritik tiraka, konturatu naiz 
pertsona hauetako askok dituzten mugiko-
rrak ez daudela kudeaketa digital garden 
baterako prestatuak; sarri egutegi propioa 
ere ez dute. Korporazio handien hodeietara 
loturiko egutegiak, fitxategiak, teklatuak, 
kamerak... dituzte. Mugikor horien erabil-
tzaileak euren edukia non dagoen ere ez 
dakite: memoria lokala eta hodeia ez dute 
bereizten.

Azkenean, hainbeste interesengatik 
konkistatuak izan diren gailuek pertsonak 
nahasten dituzte. Egun dugun digitalizazio 
ereduak lan bat gehitzen dio gure egunero-
koari: gailuaren kudeaketa. Horretarako, 
alde batetik gailua sustatzen duten tekno-
logiak eta interesak zeintzuk diren ondo 
ulertu behar dugu, eta bestetik, gailua bera 
ondo kudeatzen ikasi, gure burua teknolo-
gia eta interes horietatik nahi dugun neu-
rrian zaintzeko. 

  AXIER LOPEZ

Erregimen kolonialaren 
agonia Txilen

Aginte politikorik ez da bere bu-
ruaz beste egiten duenik. Are gu-
txiago kolonialismoaren erraie-

tan sustraiak dituzten erregimenak. 
Pribilegioak ez galtzeko kosta ahala 
kosta bizirautea da kontsigna. Azken 
urtean horren adibiderik ikusgarriena 
Txilen dugu. Aste honetan bertan oso 
era grafikoan azaldu da zaharraren eta 
berriaren arteko talka hori.

Alde batetik, pandemia batek soilik 
salbatu ahal izan zuen 2019an mila-
ka eta milaka herritarren mobilizazio 
eta indar erakustaldiak soken kontra 
jarritako Piñera presidentea. Pando-
raren Paperetan agertu da Sebastián 
Piñera, eta diru-garbiketa eskanda-
lu batengatik inputatuta dago orain, 
hauteskundeak ate joka daudela. Bada 
Piñerak, arriskua usaindu eta zauritu-
ta dagoen animaliaren antzera, lehen 
aldiz historian salbuespen egoera eza-
rri du Wallmapun. Eta hala, Txileko 
Armadaren ehunka soldadu bidali ditu 
maputxeen lurraldera, baso-industria-
ren kamioien eta azpiegituren aurkako 
ekintzei aurre egiteko. Hamarkadak 
daramatzate maputxeek beren “lu-
rren okupazioa eta naturaren suntsi-
pena” eragiten ari diren metropoliak 
bidalitako industriaren azpiegituren 
ekintzak egiten. Orain Txileko Esta-
tuaren jo-puntu nagusi bilakatu ditu 
Piñerak. Neurri hori noiz eta urriaren 
12an jarri zuen indarrean. Abya Yala-
ko jatorrizko herri guztiak Indigenen 
Erresistentziaren Eguna ospatzen ari 

ziren egunean, hiriko gizon zuri bo-
teredunak indigenen landa eremua 
militarki okupatzeko agindu zuen. 

Beste aldetik, Piñeraren aurkako 
protesten hasieraren bigarren urteu-
rrenarekin bat eginez, urriaren 18an, 
Konstituzio berriaren artikuluak 
idazten hasi da Biltzar Konstituzio-
gilea. Pinocheten erregimen faxistak 
idatzi zuen egungo konstituzioa lur-
peratuko duen biltzarraren presiden-
tea Elisa Loncon da. Maputxe bat. 

Deskonposatzen ari den erregime-
nak arreta desbideratu nahi du etsai 
komun historikorantz: indigena ba-
satia. Horrela, bi urtez porrotez po-
rrot ibili ostean, gobernua okerrena 
saihesten saiatuko da azaroko hau-
teskundeetan. Orain argi eta garbi 
Frente Amplioren eskutik ezkerrera 
makurtzen den balantza, joeraz al-
datzen saiatuko da. Horretarako tes-
tuinguru egokia sortzen saiatzen ari 
dira, Piñeraren alderdia jokoz kanpo 
dagoela jakitun, ezkerra boteretik 
kanpo uzteko aukerak dituen alter-
natiba bakarrarentzat: ultraeskuina, 
Jose Antonio Kast presidentegaiaren 
eskutik, Pinocheten diktaduraren 
errepresoreentzat indultuaren eta 
abortua legez kanpo uztearen aldeko 
diskurtsoari bidea erraztuz.

Bien bitartean, maputxeak eta 
Arauco Malleco Koordinakundea, hil 
egin nahi ez duen estatu zaurituaren 
enbidoari aurre egiteko prestatzen ari 
dira, enegarren aldiz. 
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ALTSASU / Gazte Koordinadora Sozialistak (GKS) eta Ikasle 
Abertzaileak-ek (IA) deituta, 1.500 parte hartzailetik gora 
bildu ditu Gazte Topagune Sozialistak Altsasun, urriaren 
8tik 12ra. “Antolakuntza komunistaren aldeko indarrak 
batzeko borrokan beste urrats bat” ematea izan dute xede. 
Besteak beste, "krisi kapitalista, Euskal Herriko testuinguru 
politikoa, zapalkuntzei aurre egiteko metodologia, 
borroka ekonomikoa ikuspuntu sozialistatik eta askatasun 
politikoen aldeko borroka" izan dituzte aztergai. 

Gazte Topagune Sozialista 
arrakastatsua

  GAZTE KOORDINADORA SOZIALISTA

Frankismoa Erraustegia
Rodolfo Martín Villa Espainiako 
gobernazio ministro izandakoa 
gizateriaren aurkako krimenengatik 
epaitu nahi du Argentinako Justiziak. 
1976ko martxoaren 3ko eta 1978ko 
Sanferminetako sarraskiengatik auzipetu 
du María Servini epaileak, kereila 
argentinarraren barruan.

Errausketaren Aurkako Mugimenduak 
2019an abiatu zuen Zubietako 
Erraustegiak sortutako kutsadurak 
neurtzeko kontrol herritara. Egunotan, 
2021eko lagin bilketa egin dute eta orain 
ToxicoWatch fundazioak aztertuko ditu 
erraustegi inguruko goroldio, ur, lur, 
zuhaitzen hosto eta abar.

Afrikako erreferente antikolonialistaren 
heriotzagatiko epaiketa hasi da 35 
urteren ondoren. Burkina Fasoko 
lehendakari zena 1987an hil zuten estatu 
kolpe batean. Sankararen aldekoek 
diote estatu kolpea atzerriko herrialdeek 
sustatu zutela (Frantzia, AEB, Togo, Boli 
Kosta, Liberia eta Libiak).

Thomas Sankara



Urriak 24, 2021

12 І NET HURBIL

  PELLO ZUBIRIA KAMINO

Nekez ahantziko dute 2021eko uztaila kubatarrek. Beren osasun 
sistema eredugarria, pandemiaren larrialdian laguntzera mundu osora 
ehunka mediku eta erizain bidaltzeko gai izan dena, bat-batean K.O. 
geratzeko zorian aurkitu da joan den uztailean, AEBek ezarritako blokeo 
ekonomikoaren ondorioz botika faltan, azpiegiturak erabat ahulduta. 
Oxigenoa ekoizteko fabrikaren matxurak ia eman zion azken errematea. 

Oso bestelakoak ziren aurreikuspe-
nak urte hasieran. Urtarrilean Net 
Hurbil-en iragarri genuen udara-

ko Kubak bere populazioaren zati han-
di bat COVID-19aren kontra txertatuta 
edukiko zuela, uhartean bertako tekno-
logiaz garatutako txertoz. Helburua uda 
amaieran lortu du. Baina tartean, as-
paldiko ekaitzik bortitzenak astindu du 
Kuba, koronabirusaren delta aldagaiak 
eta AEBek eragindako estutasun ekono-
mikoen kontrako protestek osatutako 
ekaitz bikoitzak.

Fidel Castrok agintea hartuz geroztik 
ez da 2021eko udakoak bezalako pro-
testaldirik ezagutu uhartean, ez bada 
1994an Sobiet Batasuna amilduta Ku-
bak bere aterki handia galdu ondorengo 
Período Especial latzaren erdian Habana-
ko itsas hegian lehertutako Maleconazo 
hartan. Janari eskasia hirietan, argindar 
mozketak behin eta berriro, turismoa-
ren etenak eragindako langabezia, Al-
derdi Komunistako agintariek iragarri 
bai baina abian jartzen ez dituzten erre-
forma ekonomikoak, belaunaldi berrien 
urruntasuna sistemarekiko, telefono 
mugikorren eta sare sozialen eragina… 
horiek eta beste hainbat arrazoi aipatu 
dira uztaileko beroaldiaren piztailetzat.

Denak ere estu lotuta daude AEBek 
hamarkada luzez ezarritako blokeoari, 
Barack Obamak agindu bai baina arindu 
ez, Donald Trumpek are gehiago gogortu 
eta Joe Bidenek hauteskundeetako hitza 

janda, muturreraino eramandako zigor 
ekonomikoari. Pilatutako ezinegonak 
sutzeko txinparta COVID-19ak eragin du, 
antza, bai kutsatze katea eteteko aginta-
riek ezarritako itxialdiagatik eta baita 
Kubako osasun sistema ia lehertzeko 
zorian utzi duelako ere. Habanatik The 
Guardian-eko korrespontsalak honela 
laburbildu zuen larrialdia: “Kubako osa-
sun sistemak hondoa jo du koronabirusa 
andui ikaragarri batek zanpatuta. Medi-
kuntzako hornidura gabeziak paralizatu 
du COVID-19aren kontrako erantzuna, 
pandemiak eta AEBen zigorrek eragin-
dako krisi ekonomikoaren erdian”.

Kontua da udaberrian egoerak kon-
trolpean zirudiela Kuban. Osasun siste-
ma publikoak bazeukan indarra etxe-
koak artatzeaz gain, atzerrira bidaltzeko 
mediku eta erizainak laguntza brigade-
tan. Maiatzean Kuban egunero kutsa-
tuak ez ziren milara iristen, hilak ere ez 
hamarrera eta txertaketan lehen urra-
tsak ematen hasia zen.

Bertako teknologiaz sortutako So-
berana 02 eta Abdala txertoak artean 
proba klinikoen 3. fasea amaitzeke zeuz-
katela, Habanako agintariek erabaki zu-
ten txertatzen hastea bai uharte osoko 
osasun sistemako langileak eta bai CO-
VID-19 beroaldi gogorrenak nozitzen ari 
ziren eskualdeetako populazio jakin ba-
tzuk, hala nola Habanako zenbait auzune 
eta Matanzas eskualdekoak, denera 1,1 
milioi.

Ekaina amaitzerako, txerto baten or-
dez, Kubak bi zeuzkan proba klinikoen 
3. fasea gaindituta, biak ere Munduko 
Osasun Erakundearen parametroetan 
%90eko eraginkortasuna gainditzen du-
tenak, hiru dosiren ondoren. Biak ere 
Mendebaldean (Pfizer, Moderna…) na-
gusitu diren ARN txertoena ez baina au-
rreko belaunaldiko teknologiaz sortuak. 
Ordurako, ordea, Delta anduia sartua 
zen herrialdean, hasi ziren ugaritzen ka-
suak eta heriotzak... eta uztailean eztan-
da egin zuen izurriak bazter guztietan.

TXERTAKETAN MARKAK HAUTSIZ
Worldometer estatistika zerbitzuaren 
grafikoetan nabarmen ageri da uda zein 
hilgarria suertatu den Kuban. Uztailetik 
hasita irail amaieraraino, egunero 8.000 
eta 9.000 kutsatu berri artean hauteman 
dituzte eta heriotzak 98taraino iritsi 
dira, hiru hilabeteetan egun bakar ba-
tean jaitsi gabe 40tatik.

Koronabirusari aurre egiteko klase 
guztietako materialen faltan aurkitu dira 
uharteko mediku eta erizainak: botika 
beharrezkoenak, testak, musuko ego-
kiak, injekzioak –txertoak barne– jartze-
ko orratz eta xiringak, jantziak... Baina 
esanguratsuena suertatu zen herrial-
dean ospitaleetarako oxigenoa ekoizten 
duen fabrikarik handiena egun horiexe-
tan matxuratzea. Hura konpondu arteko 
egunetan zabaldu zen panikoa lekuko 
prentsa ofizialistan ere usain zitekeen. 

ETA 2021-EKO UDA HARTAN 
KUBAREN OSASUN SISTEMA
IA ARNASARIK GABE UTZI ZUTEN  
COVID-19AK ETA JOE BIDENEN ZIGORREK
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Aspaldiko eztabaida mingotsenak eza-
gutu dira hilabete horietan, herritarren 
eta osasun langileen artean, hauen eta 
alderdi komunistako funtzionarioen 
artean... Miguel Díaz-Canel lehendaka-
riagandik hasita, Habanako gobernuko 
kideek lana gogotik egin behar izan dute 
herritarrak baretu eta lasaitzeko.

Irailean baretu dira urak Kuban, gu-
txienez COVID-19ari dagokionez. Urri 
erditsutan, eguneko 3.500 kutsatu berri 
eta 30-40 heriotzatan zebilen, tartean, 
munduak ikusi duen txertaketa kan-
painarik sendoena burututa. Urriaren 
9an kubatarren %85ak COVID-19aren 
kontrako txertoaren dosi bat bederen 
hartua zuen eta %54,6k dosi guztiak. 
Datuak Our World in Data izeneko esta-
tistika zerbitzuak eskainiak dira. Bitxia 

da nola ez duten aipatu ere egin lorpen 
hori gurean COVID-19aren kontrako 
itxaropen guztia txertoetan jarrita dau-
katenek. Dosi bat hartutakoetan, Kuba 
munduko herrialde txapeldunetan ko-
katu da irail amaieran; konparaziorako, 
irailaren 26an hartu zion aurrea Espai-
niari, lehen dosia herritarren %80ari 
emanda. Txertaketa protokoloa (bi dosi 
txerto gehienekin, hiru dosi kubatarre-
kin) osatu dutenen kopuruetan Kubak 
%70 gainditua izango du azaroaren 
15erako.

Mundu mailako estatistiken grafikoei 
begiratuz gero, Kubaren txertaketa kan-
painan berezitasun handi bat ikusten 
da: herrialde aurreratuak urtarrilean 
hasi ziren eta Kuba askoz beranduago, 
baina hasiz geroztik abiada harriga-

rrian ari dira amaitzen. Maiatzaren 12an 
populazioaren %0,6 baino ez zeukan 
lehen dosia jarrita –Espainiak ordurako 
%30,1 zeramatzan, Frantziak %28,7, 
Estatu Batuek %52…–. Baina txertake-
ta masiboari ekin dionetik, inork ez du 
berak adina txerto jarri egunero. Iraila-
ren 23an markak hautsi zituzten, 100 
herritarretik 2,8ri dosi bat ipinita. Oso 
herrialde gutxik gainditu dute eguneko 
%1eko kopurua kanpaina osoan.

Urriaren 13an COVID-19aren mundu-
ko estatistiketan Kuba hirurogeigarrena 
zen kutsatu kopuruetan, baina laurogei-
ta hamalaugarrena heriotzetan –milioi 
biztanleko 700–. Kutsatuen eta hilen ar-
teko proportzio horrek ere zerbait adie-
razten du kubatarren osasun sistemaren 
kalitateaz. 

LARRIALDIKO  
OSPITALEA   
Holguín hirian. Covid-19 
pandemiak zenbait astez 
itota eduki du Kubako osasun 
sistema, baliabide faltagatik. 
Argazkia: Canal Caribe.
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Iker Galartza
GURE ZIRKUAREN SORTZAILEA

PAILAZOEK BADUTE 
BAIMENA TRANSGRESOREAK 

IZATEKO, ETA BETI 
GUSTATU IZAN ZAIT MUGA 

HORRETAN IBILTZEA

Nola piztu zen Poxpolo?
Txikitan antzerkia egitea eta pailazoz 
mozorrotzea maite nuen ikaragarri eta 
zirkua gerturatzen zenean Tolosara edo 
Donostiara aitonari beti eskatzen nion 
eraman nintzan. 16-17 urterekin esan 
zidaten eskolan begiraleak behar zituz-
tela txikiekin irteerak, jolasak eta an-
tzekoak egiteko. Animatu nintzen eta 
nire lagun Iñaki zenarekin Poxpolo eta 
Mokolo pailazoak asmatu genituen gure 
herriko haurrentzat. Bigarren urtean 
ikusi genuen haur batzuk gogoratzen 
zirela aurreko urteko pailazoekin eta 
zerbait piztu zen nire barrenean.

Nolakoa da zure pailazoa?

Niri esketxak gustatzen zaizkit, zirkuko 
pailazoak. Barrea, sentimenduak bat-ba-
tean piztu. Sentimenduak beti dantzan. 
Eta nik uste dut hori dela, hain zuzen, 
Gure Zirkuaren sekretua: hunkidura sor-
tzen duela. Unerik politena da hunkidura 
momentu batetik irribarre bat ateratzen 
duzunean. Ikusleek barrea eta negarra 
egin dituztela esaten digutenean, helbu-
rua bete dugula iruditzen zait. Zirkuaren 
magiarenak topiko bat iduri lezake, baina 
hala da. Ez da beste hitzik. 

Zertaz egiten du barre jendeak?
Jendeak barre egiten du zuk zeure bu-
ruaz, zure egoeraz, barre egiten duzu-
nean.

Umore kontsumitzaileak gara 
guztiok?
Bai, beharra dagoelako. Gizakiok, geu-
rez, horren beharra dugu barrenak aska-
tzeko eta hobeto sentitzeko. Baina hain 
garrantzitsua izanik ere, barre egina-
razteagatik ez dizute saririk emango. 
Niri agian euskaraz aritzeagatik emango 
didate sari bat, baina ez umorea egitea-
gatik. Eta hori ere mingarria litzateke, 
euskara nire ama hizkuntza delako. 
Arraroa litzateke Iker Galartzak zirku 
bat gaztelaniaz edo frantsesez egingo 
balu, ezta? Gainera ematen du euskaldu-
nok demostratu behar dugula beste ba-
tzuen pare gaudela, beste batzuen maila 
ematen dugula. Izan ere, jendea oraindik 

Poxpolo pailazo bezala, Vaya Semanita-ko aktore moduan edota 
antzerkian eta telebistan hamaika aldiz egin dugu barre Iker 

Galartzarekin. Orain eskuartean duena bere proiektu pertsonal eta 
profesional handiena da: Gure Zirkua, lehen zirku ibiltari euskalduna.

 REYES ILINTXETA     DANI BLANCO
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harritzen da zirku artista euskaldunak 
badirelako. Olinpiadak irabazten ditu-
gun bezala zirkua egiten ere badakigu 
euskaldunok. 

Zirkua jende askorengandik urruti 
gelditzen da?
Bai eta fama txarra jarri diote zirkuari 
azken hamarkada hauetan, besteak 
beste, animaliak erabiltzen zituztela-
ko eta, gainera, gaizki zainduta. Ho-
rrek kalte itzela egiten dio zirkuari. 
Normalean zerbait zikina, utzia eta 
dekadente bezala ikusten da. Esan 
nuenean zirku bat muntatu behar 
nuela jendea harritzen zen eta esaten 
zidaten erotuta nengoela eta hori ez al 
zegoen jada bukatuta.

 Zirkua oso aspaldiko kontua da. 
Greziarrek jada akrobaziak egiten zi-
tuzten. Hemen arte adierazpen asko 
biltzen dira: musika, akrobaziak, an-
tzerkia, dantza... Niri iruditzen zait 
hau gure garai honetaraino iritsi bada, 
zerbaitegatik izango dela eta jarrai-
tu beharko duela, baina, gure kasuan, 
gure hizkuntzan. 

Umorea beti bigarren 
mailako zerbait 
bezala ikusten da?
Bai, garrantzia ken-
tzen zaio. Jendeak 
batzuetan pentsa-
tzen du ez dagoe-
l a  l a n  b a t  h o n e n 
atzean, baina emanal-
di bat baino gehiago 
ikusiko balute kontu-
ratuko lirateke hor atzean 
ahalegin handia dagoela, ez di-
rela bat-batean sortzen diren buruta-
zio hutsak. 

Inprobisaziorik onena idatzita 
dagoena da?
Bai. Eta aldi berean ahalmena behar 
duzu gidoia irekita uzteko. Bazoaz 
probatzen eta hobetzen. Bat-bateko-
tasuna ere bilatu behar da, baina dena 
zikindu gabe. Hau da, oinarria alda-
tu gabe eta ondoan dituzun lankideei 
denbora edo protagonismoa lapurtu 
gabe. Hau futbola bezalakoa da: ba-
tzuetan zuk prestatzen duzu oso ondo 
egoera bat eta beste batek errema-
tatzen du txiste on batekin. Orduan 
publikoak sentitzen du une horretan 
eta behin bakarrik gertatu den zerbait 
bizi izan duela. Orduan bere sarrerako 
hamairu euroek badute zentzua. Hori 

grabatzen baduzu bideoan, uneko ma-
gia desagertzen da.

Guri dirua eskaini digute bideoan 
hartzeagatik, baina ez dugu nahi, ho-
rrela magia galtzen delako. Tentagarria 
da, baina ez dugu nahi. Ez zait produktu 
izatea gustatzen. Egiazko momentua 
nahiago dut. Zirkua bera halakoa da: 
zirkua iristen da ezer ez dagoen toki 
batera, zelai batera, belaze batera, 
aparkaleku batera eta handik pasako 
dira milaka lagun batzuk, oso bizipen 
bereziak izango dituzte eta gero dena 
bildu, kamioetan sartu eta alde egingo 
dugu beste toki batera. Hemen borobil 
bat belar gainean, besterik ez da gel-
dituko. Antzerkiarekin ere antzekoa 
gertatzen da. 

Telebistan nola hasi zinen?
Unibertsitatean nengoela, asteburue-
tan pailazo emanaldiekin jarraitzen 
genuen. Goenkale telesaileko ardura-
dun bat etorri zen saio batera, gus-
tatu zitzaion eta proposatu zidan gi-
doilari gisa sartzea. Gero tonto-tonto 

hasi nintzen aktore moduan, or-
dezkapenak edo paper txi-

ki batzuk egiten. Orduan 
ere Vaya Semanita-tik 

deitu ninduten aktore 
lana egiteko. Oso urte 
gogorra  izan zen, 
emozioz betetakoa, 
baina badaezpada 
ere, nik jarraitu nuen 

Goenkale idazten. Eta 
asteburuetan Poxpolo 

pailazoa nintzen. 
Gero zentratu nintzen 

Vaya Semanita-n eta antzerkia 
egiten hasi nintzen, pailazo emanal-
diak mantentzeaz gain. Asteburuko 
agendak ikaragarriak ziren. Ezustean 
Mokolo hil zitzaigun garun isuri batez, 
eta orduan bost gelditu ginen taldean, 
Poxpolo ta konpainia bezala jarraitu 
genuen puska batez. Antzerkia, tele-
bista… horrela ibili nintzen hamabost 
urtez, karpa erosi arte. 

Eta hemendik aurrera soilik zirkua?
Bost urte daramatzat antzerkia egin 
gabe, baina otsailean berriz hasiko 
naiz. Orain gure zirkuak bere bidea egi-
na duela, egonkortu dela, itzuliko naiz 
antzerkira urtarriletik apirilera, zirkua-
ren atseden garaia dela aprobetxatuz. 
Zuhaitz Gurrutxagarekin Lehendakari-
gaia lana egingo dugu. Ni lehendakaria 
naiz eta bera nire psikologoa da. 

Guri dirua eskaini 
digute bideoan 

hartzeagatik, baina 
ez dugu nahi, horrela 
magia galtzen delako. 
Tentagarria da, baina 

ez dugu nahi”

Poxpolo eta Mokolo pailazo taldean 
hasi zen lehen pausoak ematen 16-
17 urterekin. Euskal Filologia ikasi 
zuen EHUn, baina eszenatokietatik 
ez da inoiz aldendu. Pailazo lanak, 
antzerkia eta telesail garrantzitsue-
tan hartu du parte, Goenkale eta Allí 
abajo, besteak beste. Vaya Semanita 
umore saioari esker ezaguna egin 
zen Euskal Herri osoan. Gidoigile 
ere izan zen Goenkale-n. Duela bost 
urte abian jarri zuen bere bizitzako 
proiekturik handiena: Gure Zirkua, 
lehen zirku ibiltari euskalduna. Hala 
ere hurrengo hilabeteotan aukera 
izanen dugu berriro Irabazi arte ETB-
ko telesail berrian ikusteko  eta baita 
antzerkian ere Zuhaitz Gurrutxaga-
rekin Lehendakarigaia lanarekin.

Iker 
Galartza 

Larrinaga
AMEZKETA, 1977
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Allí abajo telesailarekin estatu osoan 
egin zinen ezagun. Nolakoa izan zen 
esperientzia hura?
Egia esan gauza asko nuen eta latza 
izan zen hura. Astelehenero, askotan 
igandean, Sevillara joaten nintzen, os-
tiralera arte han egoteko. Euskal He-
rriko eszenak ere han grabatzen geni-
tuen. Ostiralean etorri eta maiz gauean 
antzerkia eta larunbatean beste ema-
naldi bat izaten genuen. Seme-alabak ez 
nituen kasik ikusten eta pentsatu nuen 
hau zela momentua aldatzeko eta karpa 
ekartzeko. Bost denboraldi izan ziren, 
martxa horretan, lau urte gogorrak, bai-
na ondo ordaintzen zuten eta horrekin 
erosi nuen karpa. 

Topikoz betetako gidoia zen. Zure 
papera nola ikusten zenuen?
Gizajo hutsa nintzen. Egiteko erraza 
zen. Munduko lanik errazena. Guk esa-
ten genien euskaldunok ez garela ho-
rrelakoak, eta andaluziarrei ere gauza 
bera gertatzen zitzaien, baina onartu 
zen hori zela saltzen zuena, eta horrela 
egin zen eta kito. 

Kontraesanik ez dizu sortzen 
halakoak egiteak?
Bai, baina gero hasten zara beste lan fin 
bat egiten eta agian euskaldunak ez zaiz-
kizu etortzen ikustera. 

Gaztelaniaz lan egitearen kontuare-
kin berdin gertatzen da. Vaya Semanita 
bukatu zenean fikziorik ez zen egiten 
ETBn, eta aktoreentzako lanik ez zegoen 
hemengo telebistan. Hasi ginen antzer-
kia elebitan egiten eta Castejón, Funes, 
baina gero Burgos, Soria, Salamanca, 
Segovia edo Extremaduraraino joaten 
ginen. 30 emanaldi edo 90 emanaldi egi-
tea zen aldea. 30ekin ez da soldata atera-
tzen, 90ekin bai. 

ETBren jokamoldea zer iruditzen 
zaizu gaur egun?
Ematen du orain urtebete hasi dela pro-
duktoreei fikzioa egiteko proiektuak es-
katzen. Nik orain grabatu berri dut gaz-
tetxoentzako telesail bat. Nesken futbol 
talde baten inguruan da, gidoi landu ba-
tekin, erakusten duena neskek oraindik 
ere zenbat borrokatu behar duten kirola 
egiteko garaian. Neska gazteen ilusio eta 
borroka hori erakusten da eta tartean 
entrenatu nahi ez duen entrenatzaile 
bat agertzen da, hori ni naiz... Halako 
proiektuak eskertzen dira. Baserria eta 
halakoak egin beharko dira, telebista en-
tretenimendua delako, baina fikzioaren 
aldeko apustua egin behar da. Gainera 
horrekin hemengo gazteek ikusten dute 
Euskal Herrian aktore izateko aukera 
egon daitekeela.  
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Azken hitza
ZIRKUKO 
FAMILIAK 

“Ni ohituta nago asteburuetan lan 
egitera, baina nire bikotekidea eta 
gure hiru haurrak ez ikustera ez 
naiz sekula ohitu. Horregatik zir-
kua egin genuenetik umeak etorri 
dira lehen momentutik eta jola-
sean, margotzen, txartel-leihatilan 
amari laguntzen aritu dira beti. 
Zirkuko familien haurrek gauza-
txo batzuk egiten dituzte. Guk ez 
diegu ezer eskatzen, baina haiek 
nahi dute atera eta oso gauza po-
lita da. Poliki-poliki hasi dira ma-
labarrak egiten, bola gainean eta 
trapezioan ibiltzen eta galdetzen 
dute ea haiek noiz atera behar du-
ten, espektakuluaren parte sen-
titzen direlako. Gure kezkak eta 
pozak bizi dituzte. Beldurrei aurre 
egin behar zaiela ikasten dute eta 
babestuta sentitzen dira".
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18 І IKER GALARTZA

Zuk denetik egin duzu. Zerekin 
gelditzen zara?
Unean uneko emanaldiekin, zalantzarik 
gabe. Praktikoa izanez gero, plato baten 
erosotasuna, berogailua eta kafe maki-
na faltan sumatzen ditut. Baina, bestal-
de, zirkuaren erritmo biziagoa nahiago 
dut. Hemen beti dago zerbait egiteko: 
argiak ondo jarri, tresneria prestatu, 
erratza pasa, bazkaria prestatu, loreak 
bere tokian jarri... grabaketa batean 
itxaroten eman behar duzu denbora 
luzea, egonean. Gorputzak martxa es-
katzen dizu. 

Gure Zirkuan nola bizi izan duzue 
pandemia?
Zirkuari eskerrak nahiko ongi esango 
nuke, familia handi moduko bat garela-
ko. Denei esan diet tarteka etxera joa-
teko nahi bazuten, baina handik zuze-
nean hona, arazorik ez izateko. Hemen 
gu bakarrik izan gara, beti bezala otor-
duak denok elkarrekin egiten eta lasai. 
Dena oso ondo garbitu dugu beti, mu-
sukoak jantzita izan ditugu jendea etor-
tzen zenean eta ez dugu batere arazorik 
izan. Hori bai, edukiera mugatu behar 
izatea buruhaustea izan da.

Orain dela bost urte, zirkuaren ha-
sieran, Luxenburgon erosi genuen 
karpa ederra txiki gelditu zi-
tzaigun. 125 pertsona bes-
terik ezin ziren sartu eta 
horrek ez zuen 20 per-
tsonentzako soldata 
ordaintzeko ematen, 
beraz beste karpa han-
diago bat lortzea eraba-
ki genuen. Portugalen 
alokatu nuen 800 per-
tsonarentzako bat. Hura 
ezin zen gehiegi mugitu 
konplikatua zelako muntatzea, 
eta hiru tokitan baino ez ginen egon. 
Hala edo nola salbatu genuen denboral-
dia, baina urtarrilaren hasieran itzul-
tzea erabaki genuen eta karpa txikiaren 
fabrikatzailearekin jarri ginen harre-
manetan beste handixeago bat egiteko 
enkargua egiteko, eta hori da orain era-
biltzen duguna. 

Etorkizuna nola irudikatzen duzu?
Zirkuan. 

Hau zure bizitzako proiektua da, 
beraz?
Bai. Hemen gozatzen dut, zoriontsua 
naiz, jende askorekin, gutxirekin, edo 
bakarrik nagoenean ere bai. Atzetik da-

tozenak demostratzen ari dira onak di-
rela eta etorkizunera begira lasai nago. 
Ez dakit gure umeek zer egingo duten. 
Gure gurasoek sagardotegia zuten eta 

gu oso gutxitan joaten ginen lagun-
tzera, agian haiek gauza bera 

egingo dute hemendik urte 
gutxi batzuetara... baina 

beste batzuk etorriko 
dira eta segida egongo 
da, eta bitartean tele-
bistan telesailen bat 
egin tarteka, antzer-
kia.. .  baina hemengo 

datak beti errespetatuz. 

Nolakoa da Iker?
Munduko pertsonarik norma-

lena. Bertute bat esan beharko banu 
pazientea naizela eta konstantea esan-
go nuke. Ez naiz erraz animatzen den 
eta oldartsu aritzen den horietako bat. 
Zerbait txarra esatekotan, pazientzia 
galtzen dudanean, dena batera galtzen 
dudala.

Txisterik askotan eskatzen dizute 
kalean?
Bai eta txarra naiz txisteak kontatzen! 
Baina pailazoa izatea ez da soilik pe-
luka eta sudurra janztea eta ateratzea. 
Pailazo izatea jarrera bat da. Jendeak 
zurekin hainbeste barre egin duenean 
ez zaitu triste ikusi nahi eta zure obliga-
zioa bezalakoa da umoretsu egotea beti. 

Niri behin baino gehiagotan esan didate 
ematen dudana baino serioagoa naizela. 
Eta nik esaten diet, barkatu baina lasai 
nago, besterik ez. 

Jendeak batzuetan pentsatzen du es-
kubidea duela txisteak eskatzeko edota 
zuri kargu hartzeko telebistan egiten 
duzunagatik. Bestalde, ona da kalean 
ezagutzen bazaituzte, horrek esan nahi 
duelako ikusten dutela zuk egiten duzun 
lana. 

Zer eman dizute pertsonaiek zuri?
Gauza asko esateko aukera, pertsona be-
zala agian esango ez nituzkeenak. 

Pailazoek badute nolabaiteko baime-
na transgresoreak izateko eta niri beti-
danik gustatu izan zait limite horretan 
ibiltzea. Politikoki zuzena ez dena esatea 
ere gustuko dut. 

Behin udal batek behartu ninduen 
lehen lerroan hamar eserleku gordetze-
ra. Gogoz kontra ere, hala egin genuen, 
baina ez ziren etorri. Orduan Poxpolok 
bazterrean eta atzean zeuden haurrak 
gonbidatu zituen lehen lerro hartan 
esertzera eta esan zien: begira politika-
riek halako gauzak egiten dituzte. Orain 
zuek hemen eseri eta hobeto ikusiko du-
zue den-dena. Haiek ez dute aitortzen, 
baina horregatik nahi zituzten eserle-
ku hauek haientzat. Hori Iker Galartzak 
ezin du esan, bestela agian ez diote beste 
zirku bat muntatzen utziko, baina pelu-
ka jantzita bai. 

Hau futbola 
bezalakoa da: 

batzuetan zuk prestatzen 
duzu oso ondo egoera 

bat eta beste batek 
errematzatzen du 
txiste on batekin”
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BALEREN BAKAIKOA 
AZURMENDI
EKONOMIALARIA

Txinako alderdi komunistaren 
mendeurrena

U ztailean ospatu zuten txinatarrek 
beraien Alderdi Komunistaren 
lehen mendeurrena. Ehun urte 

hauetako Alderdiaren ibilbideak ospe 
handiko hainbat lider izan ditu, hala 
nola Mao Zedong (1934-1976), Deng 
Xiaoping (1978-1989) edo Xi Jinping 
(2013-), gaur egungo idazkari nagusia.

2019an Alderdiak 92 milioi kide zi-
tuen, populazio osoaren %6,6 eta aipatu 
behar da Xiren agintaldian, kide izate-
ko eskaeren %12,3 bakarrik izan dire-
la onetsiak. Alderdikide izateko proba 
gogorrak pasa behar dira eta, merituek 
pisu handia izateaz gain, jarraipen zeha-
tza egiten zaie hautagaiei. 

Alderdiko emakumeek kideen %28 
osatzen dute; kideen %50ek unibertsi-
tate ikasketak dituzte, eta langileak eta 
nekazariak %35 dira. Halaber, enprese-
tako zuzendariak alderdikideak dira eta 
baimenduak daude negozioak eratzeko, 
baina Alderdiak agintzen badio enpresa-
bururen bati negozioa birbideratu edo 
atal bat itxi behar duela, obeditu behar 
dio, horretarako hitza emana duelako.

Alderdi Komunistaren liderrek bere 
garaiko arazo eta egoera politiko-eko-
nomikoari aurre egiten lan eskerga bu-
rutu zuten. Hala nola, Maok japoniarrak 
kanporatu eta Txinaren independen-
tzia erdietsi zuen, Chian Kai-sheken 
indarrak Taiwanera kanporatu zituen 
eta barne iraultzarekin jarraitu zuen. 
Munduan zehar mugimendu marxista 
batzuk lagundu eta babestu zituen, bai-
ta Euskal Herrian ere.

Dengek Alderdi Komunistaren agin-
taritza 1978an hartu eta Maoren nora-
bide politikoa aldatu zuen, ekonomia 
eraginkorrago bihurtu nahi baitzuen. 
Horretarako enpresen kudeaketa kapi-
talista-pribatua erabiltzea onetsi zuen, 
kudeaketa hori ez omen zegoelako kon-
trajarrita sistema politiko sozialistare-
kin. Beraz, eredu kapitalista eta sozia-
lista bat etor zitezkeen, baina prozesu 
hori Alderdi Komunistaren zuzendari-
tzapean egon behar zuen.  

Xik zuzendaritza 2013an hartu zuen 
eta Dengen norabideari eutsi zion, nahiz 
erronka berri ugari izan: AEBren erron-
ka militarra, Taiwanen independentzia 
aldarria, industriagintza kutsakorra, 
elektrizitate beharra, enpresen etenga-
beko erraldoitzea eta berauen zorpe-
tzea, edo lehia espaziala.

Alderdi Komunistak bere alde po-
sitiboak eta negatiboak izan ditu. Izan 
ere, Maoren garaian Sobiet Batasune-
ko eredu planifikatua ipini gura zuen 
eta beraz industria eta nekazaritza in-
dartu. Bi helburuetan porrot egin zuen 
eta txinatarrek gosea pasatzen jarraitu 
zuten. Bestalde, Alderdiko militanteak 
burgesten ari zirela eta, 1963an Iraul-
tza Kulturalari ekin zioten eta kide an-
dana kaleratuak, espetxeratuak edo 
exekutatuak izan ziren. Halere, ekono-
mia ez zen zulotik irten.

Dengen erreformekin, aldiz, eko-
nomiak izugarrizko abiadura hartu 
zuen eta 40 urte hauetan 800 milioi 
txinatarrek txirotasunetik irtetea lor-
tu dute. Politika ekonomiko berriaren 
ondorioz, atzerriko kapitalentzat Txi-
na erakargarri bilakatu zen, soldata 
apalak eta langile diziplinatuak zeude-
lako eta, ondorioz, kapitalek mozkin 
paregabeak erdiesteko aukera zuten. 
Haatik, Txinarekiko menpekotasuna 
areagotu zaigu, COVID-19arekin ikusi 
dugun bezala. 

Xiren garaiotan Txinak jauzi egin du 
inbertsioak burutuz munduan zehar, 
batik bat Afrikan, eta barne kontsu-
moa sustatu da. Politika espantsionista 
honek beldurra sortu du AEBetan, eta 
erantzun militarraren ahotsak entzu-
ten hasi gara. Aurrera begira, Txina-
ren hazkundearentzat arriskutsua izan 
daiteke industria militarrean edo espa-
zioaren konkistan gastuak areagotzea, 
edo Alderdiaren baitako ustelkeria. 

Txinak jauzi egin du 
inbertsioak burutuz 

munduan zehar, 
batik bat Afrikan, eta 

barne kontsumoa 
sustatu da. Politika 

espantsionista honek 
beldurra sortu du 

AEBetan
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Urriaren 4tik goiti iragan da Fran-
tzia osoan “Osagarri mentalaren 
astea”: kanpaina horren helburua 

da jendarteak ezagut ditzan gaixotasun 
mentalak, eta horiek pairatzen dituzten 
presunen eskubideak gehiago edo hobeki 
errespetatuak izan daitezen. Gauza ona 
da, bistan dena, osagarri mentala solasgai 
bilakatzea gizartean, beldurrak lasaitze-
ko eta erienganako sostengua bultzatze-
ko. Ikastetxeetan, mentalki gaixo diren 
ikasleak integratzen ditugu; arrunta 
bihurtu da ikasle horiek izatea klaseetan, 
beren laguntzailearekin beharrez. Azken 
urteotan, han edo hemen antolatuak dira 
zinemaldi edo solas gaualdiak osagarri 
mentalaz. Iparralde honetan publiko za-
balari zuzendu azterketa ofizial batean 
ere idazlan gogoeta gai gisa agertu da be-
rriki eritasun psikologikoarena. Eta nola 
ez aipa kirol munduan isiltasunetik atera 
dela gai tabu hori, Simone Bilesi gerta-
tuarekin. 

Bizkitartean, iruditzen zait ez dela 
nahikoa gizarte xehea argitzea edo hez-
tea sail horretan: beharrezkoa dela ez 
dut dudan ezartzen, baina uste dut gai-
xotasun mentalei begira, gaitzespena ez 
daitekeela gizarte xehearen gain ezar. 
Pentsatzen dut jende xumea prest dela 

gaizki dagoenari kasu egiteko, haren ar-
tatzen laguntzeko, goxotasuna eskainiz. 
Estatuek, aldiz, industria handien pre-
siopean, eritasun mentalak sustatzen eta 
larritzen dituzten jokamolde sozialak in-
posatzen dizkigute, nahi ala ez: urruntze 
fisiko edo “soziala” barneratua dugu; 
gero eta uzkurrago gaude ezezagun ba-
tekin hitz egiteko; harreman birtualak 
errealak baino errealagotzat dauzkagu; 
onartua dugu gure jendetasuna osatzen 
dituzten emozio intimoenak numeriko-
ki kuantifikagarriak direla... Zenbakien 
unibertso hotzean murgilarazten gaituz-
te –“zenbakien diktadura” aipatzen zuen 
Philippe Jaccottet poetak–, eta beharko 
genuke jendarte erituan horrela iraun, 
“osagarri mentala”-ri buruzko aste ho-
netan urrikalduz gu baino gaixoagoez. 
Jakina denez, Silicon Valleytik gure bizi-
moduak sare sozialen bidez programa-
tzen dizkiguten geek franko asozialak 
dira, biziki onak beren lan alorrean, bai-
na zailtasun handitan egiazko giza-elka-
rreraginean. Eta horiek eraiki gizartean 
beharko genuke gure “osagarri mentala” 
zaindu. Zer hipokrisia.

Berriki agertu da frantsesezko itzul-
penean Andrija Matić serbiarraren 
Burn-out eleberria (Alain Capponek 

itzulirik, Serge Safran argitaletxean). 
Idazlea literatura ingeles eta amerikar 
irakasle da, eta unibertsitateko litera-
tur irakasle baten bizitza kontatzen du, 
Georg Trakl poeta espresionista aus-
triar-hungariarra gogoan. Protagonista-
ren ideal pertsonal eta profesional gu-
ziak suntsitzen dira banaka: ingurumen 
ustelduan dirau, diplomak eta tituluak 
diruz baizik lor daitezkeen testuinguru 
okaztagarrian, administrazio kafkiarra 
bizkar duela. Hondarrean, bere buruari 
su ematea deliberatzen du (burn out, 
lehen zentzuan), ekintza artistiko mires-
garria balitz bezala.

Guhaurk gure burua ez erretzeko, 
kuantifikazio eta birtualtasunaren uhi-
na nolabait saihesteko, beharrik hor di-
tugula bestelako bizi garrak: irakasle, 
hezitzaile eta erizainok, jendearekiko 
harreman zuzena; hiritarrok, auzo eta 
migratzaileekiko loturak; arte zaleok, 
literatura, musika edo arte plastikoak. 
Ezen, goizegi da gure burua etsipen sen-
dagaitzean kiskaltzeko; jendetasun eta 
edertasunik badago oraindik: bizitze-
ko gogo suharra sentitzen dut egunero 
gazteriaren baitan. Haiendako kartsuki 
joan gaiten bada aitzina, horma guzien 
gainetik! 

Bizipena ez erre, 
bizi-pena bai

PAULA ESTÉVEZ

KATIXA DOLHARE-ZALDUNBIDE
LITERATUR ZALEA
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Voxen diskurtso 
sozialista

Sorginkeriak

Eusko Legebiltzarrean Voxeko par-
lamentari den Amaia Fernándezen 
diskurtsoaren zati bat entzuteko au-

kera izan nuen, azkeneko osoko bilkura-
koa. Pentsatuko duzuen legez, gezurretik 
bizi den alderditik gezurra baino ez zen 
entzun. Gaia zein den ere, horraino, zaha-
rrak berri esan genezake.

Baina gaia euskara zen. Eta euskara-
ren kontrako diskurtsoan, berezitasun 
bat dago. Ez da soilik Voxena.

Voxeko Amaia Fernandezen 2021eko 
diskurtsoa PSEko Idoia Mendiaren 
2016ko berbera da.

Buruzagi bi horien esanetan, euskarak 
diskriminatu egiten du, funtzionario iza-
teko derrigorrezkoa ei delako euskaraz 
jakitea. Ez naiz gezur horren kontra ar-
gudiatzen hasiko: 2016an egin nuen hori. 

Beste zerbaitek arduratzen nau gai ho-
netan: alderdi sozialistak ez duela bere 
jarrera aldatu. Pentsa, azkeneko osoko 
bilkura horretan, 2021eko urriaren 7an, 
Alonso parlamentari sozialista euskarari 
buruz berbetan hasi eta, sarreran bertan, 
beste ezer baino lehenago, ETAri egin 
zion aipamen. Euskara entzunda, ETA ai-
patu. 2021ean, PSEk. 

Horretaz aparte, gauza berri gutxi esan 
zuen PSEk bilkuran. Arduratuta dago lan-
gabe gehiago dagoelako euskaraz ez da-
kitenen artean, elebidunen artean baino. 
Baina ez du proposamen zehatzik egiten. 

Esaterako, A eredua kentzea eta lanbide-
heziketan euskarazko eskaintzari Jaurla-
ritzak gaur egun jartzen dizkion mugak 
ezabatzea. Horrelakorik ez.

Badu, baina, proposamen zehatz bat: 
"Behar-beharrezkoa da Administrazio-
ko langileen euskararen ezagutza Eus-
kadiko eskualde bakoitzeko errealitate 
soziolinguistikora egokitzea". Egingo ez 
balitz bezala. Benetan ez daki PSEk hori 
horrela dela? Ez daki administrazioe-
tako hizkuntza-eskakizunen derrigor-
tasun-datak administrazio horren era-
gin-eremuko elebidunen ehunekoaren 
arabera ezartzen direla?

Nire aldetik, askotan esan izan dut: 
prest nago administrazioarekin euskaraz 
egiteko legez dudan eskubideari uko egi-
teko (total… oraindino gehiegitan betetzen 
da Baldin Badaren "zertarako eskubidea, 
biderik ez badago"), baldin eta, trukean, 
euskararen ezagutza orokortzearen kon-
tra daudenek onartzen badute EAEko 
eskola guztietan euskara irakatsiko dela, 
ikasleak atera daitezen "bi hizkuntza ofi-
zialak benetan erabiltzeko adina" jakinda. 

Alegia, bete dadila sozialistek duela 
39 urte bozkaturiko legeak dioena.

Horretarako, ezinbestean, eskolan 
murgiltze-eredua behar da, eta eskolatik 
kanpora erakunde arteko lan bateratua, 
gazteen aisialdi antolatua nagusiki eus-
karaz eskain dadin. 

Azken denbora hauetan, euskal zi-
nema egoera onean dagoela ezin 
uka. Gero eta film gehiago plazara-

tzen da, eko-feminismoaren zirrikitutik 
ekoiztuak. Interesgarriak denak. Bai-
na, aktoreengatik agian, Goenkale tele-
sailaren jarraipen handiosak iruditzen 
zaizkit guztiz gehienak. Halatan, Pablo 
Agüeroren Akelarre pelikulan, Kevin 
ikusi nuen, behialako Atxuri tabernako 
zerbitzaria, De Lancre Rostegi epailea 
bere egoitzan hartzen duen Urruñako 
apezaren larruan. Baina bego...

Deabruak hor dabilzkigu, emazte sor-
ginduak eta Mariren ondorengoak aipa-

tzen ditugun ber. Luziferrekin obsesio 
bat badugula erran nezake, hori agertzen 
dute bederen Akelarre eta Eugene Gree-
nen Atarrabia & Mikelats obrek, ezagu-
tzen ez ditugunak deabrutzen ditugula, 
etsaiak deitzen genituenak, modernis-
moa eta post modernismoa –Greenen 
ekarrian, generoaren teoriaren kritika 
aurkituko dugu perpaus soil baten bihu-
rrian– eta Akelarre-n bezala, biziak sal-
batzeko, gure buruak deabrukerietara 
plegatzen gabiltza, izuaren holtzetatik 
hegaldi suizidak egin aitzin.

Ez al gaitu ez garenak izan nahiak sor-
gintzen? 
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Egia

Orain bi urte ozono-zuloa desager-
tu zela azaldu zen albistegietan. 
Antza, 2019an mende honetako 

daturik onenak neurtu ziren eta itxaro-
pena pizteko baino gehiago, baieztapen 
zientifiko gisa saldu ziguten berria. Edo-
zein ikaslek daki zientzian datu batek ez 
duela ezer ere adierazten bere horretan 
eta ondorioak atera ahal izateko datu-
sorta zabala behar izaten dela; hortaz, 
albisteak harritu egin ninduen. 2020an, 
berriz, kontrakoa gertatu zen. Neurketen 
arabera, mende honetako zulorik handie-
netakoa egin zitzaion ozono geruzari, eta 
aurtengo datuak ez dira hobeak izan.

Iaz eta aurten gertatutakoak normal-
tzat jotzen ditut, jakina baita ozonoa-
ren deuseztatzea sortzen duten subs-
tantziek atmosferan dirauten bitartean 
ozono-zuloak gurekin jarraituko duela, 
hauen bizi iraupena ehunka urteetakoa 
baita kasurik gehienetan.

Hala ere 2019an egindako baieztape-
naren inguruan beste irakurketa bat egi-
tea komeni da. Hego Poloa babestutako 
eremua da 1959an sinatutako hitzarme-

nari esker, eta honen arabera ezin izan 
dira ustiapen komertzialak planteatu. 
Baina jakin badakigu bertan urrea, zi-
larra, uranioa, beruna, nikela, petrolioa, 
gasa, mineral arraroak eta beste hain-
beste altxor gordetzen direla izotzaren 
azpian, eta hori mokadu desiragarria da 
multinazionalentzat.

Hitzarmena hor dago, baina baita An-
tartikako lurren gaineko burujabetza 
eskaera eta hitzarmenaren egunerake-
taren eskaera ere. Testuinguru horretan 
ulertu beharko genituzke arestian aipa-
tu analisi interesatuak. 

Antzeko egoera gertatzen da Ipar Po-
loan, bertan urtero gertatzen den izotz 
galerak bide eman baitiezaioke nazioar-
teko nabigazioari. 2012an, izotz urtze 
handiena gertatu zen urtean alegia, 
analisi fatalistak egin zituzten hainbat 
zientzi estamentutatik, hamar edo hogei 
urteetan izotzik ez zela izango iragarriz. 
Kasu horretan ere, ondorioak azkarregi 
atera zirela uste dut, egoeraren larrita-
suna beste era batera eman izango ba-
litz, analisi fatalistak deskalifikatzen di-
tuztenen jarduna oztopatuko litzateke. 
“Gezurra da 2012an esaten zena”, “Ikus 
azken bizpahiru urteetan gertatzen ari 
den izotz errekuperazioa”, eta antze-
ko iritzi interesatuak 2012an egindako 
analisietan oinarritzen dira. Dena den, 
egia da urtero uda amaieran gertatzen 
den izotz urtzea mendeetan gertatu de-
naren batez bestekotik gora segitzen 
duela, eta hortaz berotegiari aurre egite-
ko neurriak erabat justifikatuta daudela.

Egia zientifikoak datuak behar ditu 
eta horiek lortzeko askotan denbora 
behar da. 

2012an, izotz urtze 
handiena gertatu 
zen urtean alegia, 

analisi fatalistak egin 
zituzten hainbat zientzi 

estamentutatik



Egunero efemeride bat.
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Zein sendabelarrekin identifikatzen 
duzu zeure burua eta zein 
harreman izan duzu zure biografian 
sendabelarrekin?
Nire burua ez dut sendabelar bakarrare-
kin identifikatzen. Gustatzen zaizkigun 
zein behar ditugun sendabelarrak alda-
tzen joaten dira bizitzan. Orain batzuk 
gustatzen zaizkit, gero, ikusi behar zein.

Ni urnietarra naiz eta naturopatia 
kontsultako lana egiten dut: iridiologia 
erabiliz diagnostikoa egitea, pertsona-
ren egoera aztertzea eta tratamendua 
jartzea. Azken urteetan sendabelarren 
inguruko ikastaroak eman ditut eta 
kosmetika naturalekoak ere bai. Ba-
tere pentsatu gabeko ibilbide bat izan 
da: ukendu bat egiten hasi, lagun batek 
proposatu ikastaroa berak antolatuko 
zidala, eta espero gabe hortik jendea-
ren eskaria iritsi zen, xarabe bat egin 
nahi zutela edo tintura... hein handi ba-
tean jendearen beharrek egindako bi-
dea izan da ikastaroena. 

Neure bidea ere horixe izan da: ikas-
le garaietan beste asmo batzuk nituen, 
Zuzenbidea ikasi nuen baina 24 urte-

rekin kronikoa zen eta nahiko gaizki 
neraman gaitz batekin laguntza beha-
rrean ikusi nuen neure burua eta beste 
zerbaiten bila hasi nintzen. Hobeto bizi-
tzeko eta hainbeste botika hartu beha-
rrik ez izateko bide bat behar nuen. Pix-
kanaka joan nintzen, konturatu gabe, 
ikasten, formatzen... Bizitzak ekarri nau 
bide honetara, ez da neuk erabakitakoa.

Ayurveda ikasitakoa zara. 
Zergatik zaizu baliagarri?
Ayurveda Indiako medikuntza tradi-
zionala da. Medikuntza tradizionalak 
asko dira, Txinakoa, Europakoa... In-
dian Ayurvedari estimu handia diote 
eta beraien tradizioa ezagutu, landu 
eta kontserbatu egin dute. Han me-
dikuntza ingelesa eta indiarra daude, 
eta ikasketak ofizialak dira. Europan 
hainbat tradizio egon dira, eta estatu 
bakoitzak modu ezberdinean bideratu 
du gaia: adibidez, Alemanian badago 
Heilpraktiker izeneko figura; ikasketa 
ofizialak dituen naturopata. Europako 
gainerako herrialdeetan ez dago horre-
tarako aukerarik.

Beraz, Ayurveda ez da medikuntza 
tradizional bakarra, bat gehiago da, bai-
na berak duen ikuspegia bereziki gusta-
tzen zitzaidan. "Zer zaila den hau", sen-
titu nuen hasieran: pertsona bakoitzak 
zer landare behar duen noiz, zenbat den-
boran... besteetan ez nuen halako zehaz-
tasun mailarik ikusten. Askotan gogoa 
ematen zidan utzi eta etsitzeko. Baina 
haien oinarrizko galdera bat da “eta zer-
gatik pentsatzen duzu hau sinplea de-
nik?”. Estresatzen gara pentsatzen dugu-
lako denontzat balio digun landare bat 
badagoela, denontzako tratamendu bat... 
eta ez da horrela. 

Bat egiten dut bere planteamendu ho-
nekin ere: zure ingurua ezagutu behar 
duzu, hori delako zure botika. Hortik 
abiatuta asmatu behar duzu zure bu-
rua zaintzen. Marketing berdeak sortu 
dizkigun ideiak puskatzea eskatzen du: 
sendabelarrik onenak kanpotik ekarri 
ditugula dioen lilura puskatzea.

Sendabelarrek dakitena jarri diozu 
izenburu. Sendabelarrek badakite 
edo  horrelakoak dira?

“Sendabelarrek badakite, 
gu gara haiei buruz 

hainbeste ez dakigunak”
Sendabelarrek dakitena liburua kaleratu berri du Garbiñe Larreak ARGIArekin. 

Egungo kezka sortarekin jo dugu beregana, eta ikuspegia aberastuta 
itzuli gara, gure bizimoduari buruzko galderak soinean dakartzagula.

Garbiñe Larrea

   ESTITXU  EIZAGIRRE KEREJETA      DANI BLANCO
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Nik uste badakitela. Gu gara sendabela-
rrei buruz oraindik hainbeste ez dakigu-
nak. Botanikak lan ikaragarria egin du 
aurreko mendeetan eta gaur egun ere 
bai. Fitoterapian oraindik ikerketa le-
rro asko dago. Baina landareak gutxietsi 
egiten ditugu. “Begetala bezala bizitzea” 
gauza txartzat daukagu baina guk ez da-
kigu begetala nola bizi den, zer gaita-
sun dituen landare batek, zeri aurre egin 
dion... Landareak dituen mekanismo 
asko, abilidade asko, ezezagunak zaizki-
gu oraindik. Eta zenbat eta gehiago jakin 

horri buruz, orduan eta gehiago harri-
tzen naiz landareek duten inteligentzia 
eta jakinduria mailarekin. Landareek 
gureak ez diren hainbat gaitasun dituz-
te eta kosta egiten zaigu hori onartzea. 
Sendabelarrek badakite, eta guk orain-
dik ez dakigu beraiek zer dakiten.

Badira bi mutur: “Sineskeria hutsa da, 
sendabelarrek ez dute sendatzen”; 
eta, “naturalak direnez dena dute on, 
ezin dute kalterik egin”. Zer esango 
zenieke horietako bakoitzari?

Laboaren kantak dio, “lilurarik ez”. Li-
lura baldin badago ez da ongi ikusten, 
itsutasun bat sortzen du. Landareei da-
gokionez, alde txar batzuk edo toxikolo-
gia ez ikustea ekar dezake, beraz, nik ez 
dut lilurarik nahi. Horrek zehaztasuna, 
zorroztasuna kendu egiten dizkio eta 
arrisku potentzial asko eransten dizkio.

Erabateko ukazioak ere ez du zentzu-
rik. Edozein farmaziatan begiratu eta 
iruditegia ez da pilulena, sendabelarre-
na da. Eneko Landabururi entzuna da 
pilulen aiton-amonak direla hauek: pi-
lulek sintetizatutako osagaiak dituzte 
eta portzentaje ikaragarri batean sen-
dabelarretik abiatuta egiten dira. Beraz, 
hori ukatzea Europako farmakopea ez 
ezagutzea da, sendabelarretatik abiatuta 
egin delako.

Zer galtzen dute Medikuntzak eta 
bide alternatiboek elkarri bizkarra 
emanda?
Azken urteetan medikuntza integrati-
boa egiteko saiakera egon da eta bada-
go hori sustatzen duen elkarte bat. Uste 
dut bidea hori dela. Osasunaren Mundu 
Erakundeak berak esana du herri me-
dikuntza tradizionalak bateratu egin 
behar direla sistema publikoetan. Mun-
duan hainbat tokitan egiten da. Tibe-
teko ospital publiko batean bi leihatila 
dauzkazu eta norberak aukeratzen du 
zein eratako medikuntza jaso nahi duen, 
fitoterapiarekin lan egin daitekeelako. 
Integrazioaren bidea nahitaezkoa da, 
eta bi aldetatik egon behar du jarrerak, 
elkarren osagarritasuna bilatzeko. Zen-
bat eta etsaitasun handiagoa eta zenbat 
eta muturrerago jarri, askoz okerrago, 
galdu egiten baitugu osasun zerbitzu oso 
bat emateko ahalmena.

45 landarek dute fitxa bana liburuan. 
Zergatik 45 horiek?
Aukeratzea zaila izan da. Hainbat iriz-
pide erabili ditut: lehena, eskura izatea, 
hau da, batzuk erosteko aukera dago 
eta beste batzuk aurkitu beharrekoak 
dira. Inguruan ditugunak dira, batzuk 
oso arruntak eta beste batzuk ez hain 
arruntak, jakintza berreskuratze aldera 
jarri ditudanak. 

Niretzat irizpide garrantzitsua da gal-
tzeko zorian daudenak ez ipintzea. Baita 
ere begiratu diot sustraia gutxi erabil-
tzeari, horrek landarea ateratzea eska-
tzen duelako.

Geureganatu ditugun hainbat landa-
re ere ipini ditut, gurekin geratu dire-
nak, baina saiatu naiz azken urteetan 
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kanpotik iristen ari zaizkigun senda-
belarrak ez ipintzen. Ez nago kontra, 
alderantziz, ezagutu egin behar ditugu, 
erabili, baina zertan ari garen jakinik 
eta batez ere desplazamendurik gabe: 
kanpotik ekartzea baldin bada gurea 
arbuiatzeko modu bat, nik gurea alda-
rrikatu behar dut. Pena ematen dit, jen-
deak ez du pasmo-belarraren irudia 
ezagutzen, baina echinacea purpurea 
denok ezagutzen dugu eta hori marke-
tingaren ondorio da. 

Liburuan, landare bakoitzak du 
“Kontuz!” atala, albo kalteei eskainia.
Sendabelarrekiko liluraren aurrean, 
nahiago dut aspirina hartu zenbait be-
larren infusioa baino. Naturala da, baina 
naturala ez da beti ona. Naturala zein 
neurritan, zeinek eta nola hartu, oso 
arriskutsua izan daiteke. Batik bat, gai-
xotasun kroniko bat badago eta bizi guz-
tirako botika bat hartzen ari bada edo 
batek suplemento bat hartzen badu... el-
karreraginak daude, eta sendabelarrak 
egin dezake botikaren eragina murriz-
tea edo bikoiztea! Eta informazio hori ez 
dago inon, ez sendabelarren liburuetan, 
are gutxiago Interneten. Ez zait irudi-
tzen dibulgazioa benetan serioa denik ez 
bada hori aipatzen.

Zure izeba batek sendabelarren 
baratzea omen zuen...
Elduainen, gure aitaren izeba Anita 
Eguesek, jateko baratzea zuen eta sen-
datzeko baratzea. Eta ez ziren jateko 
baratzearen ertzetan ipinitako lau sen-
dabelar. Beste baratze bat zen, eta han 

ipiniak zituen arnasbideetako, liserike-
tako... gorputzak zituen beharrentzako 
egokiak ziren landareak. Eskura zituen 
eta hala zaintzen zituen.

Jatekoa sortzeko gu izan gaitezke 
ekoizle eta aldi berean kontsumitzaile; 
eta sendabelarrekin berdin. Horrek ez 
du kentzen, nik momentu batean larri-
tasuna baldin badaukat, edo ez banaiz 
gai, edo mugak baldin baditu erabilera 
horrek, laguntza profesionala behar du-
danik. Ez dut erabateko autogestioaren 
irudirik eman nahi. 

Nola bizi duzu pandemia?  
Pandemiaren gaia izan da, hasieran, sinis-
tu ezinezko gauza bat. Pelikuletan gerta-
tzen ziren gauza horiek... beste edozeinek 
bezala bizi izan dut, hasieran estres puntu 
batekin, sinetsezin puntu batekin, eta ge-
rora neke pandemikoarekin.

Niri gertatu zitzaidan, lanean hasi 
nintzenean jendea artatzen, aurrez 

aurre, hilero iritziz aldatzen nue-
la. COVID-19a pasatu zuen ba-

koitzarekin zerbait berria 
ikasten ari nintzen. Guk 

pneumoniak artatu izan 
ditugu, arnasbidee-
tako gaitzak ere bai. 
Baina hemen beste 
zerbait zegoen, askoz 
sakonagoa eta harago 
zihoana. Pneumonia 
batek ekarri izan ditu 

ezintasunak, ondorenerako konplika-
zioak, bai, baina ez ikusi ditugun hauek. 
Garbi daukat gu ez geundela prestatuta, 
eta jendearen beharren arabera ikasi 
behar izan dugula. Tronbosiak izatea, 
tiroideetako gaitzak, COVID-19 iraun-
korra edo berrinfekzio baten ondoren 
ohetik jaikitzeko gai ez dena... hori dena 
berria izan da, eta esan beharra dago 
baliabide faltan, ezagutza faltan, galduta 
egon garela eta ahal izan dugun neurrian 
egin dugula lan.

Sendabelarrek dakitenetik, baduzu 
pistarik, galderarik edo ekarpenik 
pandemiaz? 
Lehenik, azken bi urteetan arnasbidee-
tako sendabelarrak asko ari direla jaio-
tzen eta ugaritzen gure artean. Horri 
begiratu egin behar zaio. Birika-belarra, 
eztul-belarra, plantaina... niretzako ba-
dago sinkronia moduko bat. 

Ez dago sendabelar bakar bat “hau da 
onena” esan ahal izateko, eta uste dut 
hortik ihes egin behar dela, ez dagoelako 
sendabelarrik denontzat balio duenik; 
bakoitzaren beharrak ezberdinak dira. 
COVID-19arekin bada hainbat jende tri-
petatik gaizki geratu dena, eta ez arnas-
bideetatik. Beraz, hari ez dio lagunduko 
arnasbideetako landare batek. Ikuspegi 
zabalagoa izan behar da, eta behar ez-
berdinak ezagutu behar dira. 

Infekzio handia izan denean, hemen 
betidanik erabili ditugun berbenak eta 
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pasmo-belarrak lagundu dute. Baina 
belar horiek indartsuak dira, tamainan 
hartu behar dira, eta kontrako ondorio 
asko dituzte. Beraz, ezagutu egin behar 
dira. Horiek ongi erabilita lagundu dute, 
baina baita ere, gaitzaren ondorenean, 
bestelako sendabelarrak erabiltzeak 
ere: immunitate sistema indartzeko 
sendabelarrak badaude eta hobekuntza 
hori ez da astebetean lortzen, edo zirku-
lazioa hobetzeko belarrak badaude eta 
asko behar izan ditugu, jendea zaineta-
tik gaizki geratu delako.   

Kritiko diren osasun langile batzuek 
adierazi dute jazarpenaren beldur 
direla, ez dutela askatasunik 
pentsatzen dutena esateko. 
Hasteko, esan nahi nuke ez nukeela be-
raien tokian egon nahi. Bizi izan dugun 
larritasun eta beldur egoeran, prentsau-
rrekoak militarrek ematen zituzten. Hor 
disidentzia garesti paga daiteke eta du-
darik gabe larri egon daitezke. Pertsona 
horiek lan egin beharra dute bizitzeko, 
beraz, egunero ari dira lanean beste 
ikuspegi batekin. Ahal duten moduan, 
neurri berriekin, erremedio berriekin... 
denok behar izan baititugu baliabide be-
rriak honi aurre egiteko.

Niri aberasgarria iruditzen zait plan-
teamendu ezberdinak egotea. Zenbat eta 
monolitikoagoa den diskurtsoa, orduan 
eta arrisku gehiago daukagu hanka sar-
tzeko, edozein gaietan.

Ikusirik nolako autoritarismoa egon 
den, nolako zapalketa egon den egoera 
askotan, uste dut beraiek egin duten lana 
badela beharrezkoa; lehendik egiten ari 
ziren bide bat ere bada. Jarrai dezatela, 
aberastu egingo dutelako ikuspegia. Eta 
lan egiteko molde ezberdinak baldin ba-
dituzte, hori ere ikertu dadila. Egon da-
dila borondatea, dena beharko dugulako 
honi buelta emateko. Beti bakarra den 
ikuspegi edo lerro batek ongi egin deza-
ke lan, baina pertsona asko hortik kanpo 
geratuko dira. Beste gaitzekin ere, lerro 
bakar batetik eramaten denean, pertso-
na askok hor ez du aurkitzen beraientzat 
behar duten erantzuna.

Birus bati hesiak jartzen aritu 
gara eta gutxi jo dugu gorputza 
indartzera. Gure gorputzak benetan 
gutxi dezake gaitz honen aurrean?
Gaixoengan gauza oso arraroak ikusi 
ditut eta aldez aurretik pentsatu ezin-
go nituenak ere bai. Zergatik erasan dio 
honi modu honetan? Zergatik honek ez 
dio bueltarik ematen? Nolatan pertsona 

hau hain gaizki? Eta kontrakoa ere bai, 
nolatan zaurgarria zen pertsonak nahi-
ko ondo pasa duen... aditu egin behar da 
hemen ere, eta behatu.

Egoera zaila izan da eramaten, osasu-
na ez delako izan bereziki zaindu dena. 
Nire ustez, gizarte honetan osasuna ez 
da balio garrantzitsu bat. Badu fama, 
baina koherentzia falta zaigu. Ez dut 
uste erakutsi behar digutenik osasuntsu 
egoteko zer egin behar den, prebentzio 
kanpaina asko egiten dira. Baina pre-
bentzioak ez dauka izen onik, zuk zure 
burua zaintzen baduzu erraz entzungo 
duzu “ortorexikoa” zarela. Autokonpla-
zentzia handia dago, adibidez, alkoho-
larekin. Orain kale-zurrutarekin badira 
polemikak baina hau gizarte alkoholiko 
bat da eta alkohola benetako arazo da 
gizarte honetan. “Osasuna erdigunean 
jarri behar da” esaten dugu baina hori 
benetan eguneroko bizitzara ekartzen 
hasten garenean, horrek esan nahi du 
ordutegiek arrazionalak izan behar 
dutela, pertsonak ezin du bere lana 
19:00etan bukatu, ezin du 22:00etan 
afaldu... Dena ez da elikadura, deskan-
tsua ere bada, ariketa fisikoa egiteko 
denbora behar da, osasun mentala zain-
tzea ez da broma... horretara denetara 
iristeko, pentsatu behar dugu nola ari 
garen bizitzen eta zeri ematen diogun 
lehentasuna. Delegatzen ari gara, osa-
sun profesionalek konpondu beharko 
baligute bezala dena eta gauza asko eta 
asko bizi ohituretan daude. 

Sendabelarrek 
dakitena

Liburu honetan 45 sendabelarren 
propietateak ezagutzeko eta 
osasunaren mesedetan erabiltzeko 
informazio zehatza aurkituko duzu. 
Ukenduak, tinturak, infusioak eta 
abar autonomiaz egiteko azalpenak 
ematen ditu. Sendabelarren inguruko 
ezagutzan sakontzea, ikasitakoa eta 
jasotakoa elkarbanatzea, ekarpen 
berriak egitea, euren toxizitatea eta 
albo kalteak ezagutzea eta, batez ere, 
gure egunerokotasuna aberasteko 
balioko diguten ezagutza praktikoak 
eskuratzea da liburu honen egitekoa.

280 orrialde / 25 euro
Erosteko: azoka.argia.eus

Sendabelarren 
hitzaldia zure herrian

Zuen herrian Garbiñe Larreak 
Sendabelarrek dakitena liburuan 
oinarritutako hitzaldia ematerik 
nahi? Jarri gurekin harremanetan, 
bizibaratzea@bizibaratzea.eus 
helbidera idatzita.
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Bizi ohiturak aldatuta eta elikadurari 
garrantzia emanda, buelta emango ge-
nieke egoera askori. COVID-19arekin 
ikusi da hori, hainbat eta hainbat badira 
lehendik gabeziak zituztenak, eta CO-
VID-19a pasatu eta gero ez diote buel-
tarik ematen. Zergatik zituzten gabezia 
horiek?

Burujabetzak maite ditugu ARGIAn. 
Botiken negozioak menpekotasuna 
sortzea behar du? 
Negozioak definizioz bezeroa behar du 
eta bezeroari beharra sortu behar zaio, 
eta ez badago beharrik asmatu egin 
behar da. Edozein osasun planteamendu 
negozio bezala ikusten bada, bezeroaren 
fideltasuna behar da. Hori askotan gai-
tzak kroniko egitetik dator. 

Marketing berdea ere badago eta ho-
rren biktima gara, oso nabarmen. Beha-
rrak sorrarazten dizkigute. Hainbat eta 
hainbat pertsona ari da suplementuak 
hartzen eta berez ez dute beharrik. Inork 
ez die esan analitika bat egin beharko lu-
ketela, lehenik ikusteko ea gabezia bat 
daukaten, gero suplementatzeko. Eta 
suplementu hori ia beti elikagaietatik 
dator, edo sendabelarretatik. Zergatik 
ez ikuspegi kritiko bat garatu eta ikusi 
guk zenbaterainoko autonomia eduki 
dezakegun? 

Liburuarekin jendeari autonomia 
ematea nahi izan dut. Eta hau higienis-
tengandik ikasi nuen: Eneko Landaburu, 
Karmelo Bizkarra... beraiek osasunaren 
autogestioa egin ahal izatea planteatzen 
dute. Norberak bere buruari entzuten 
jakitea, ikustea zer behar dituen, ikus-

tea zer puntu ahul dituen, eta ikustea 
norberak bere kabuz nola egin dezakeen 
hobetzearen alde.

Larrialdi egoerak ditugunerako, adi-
bidez sukarra, baliabideak edukitzea da 
gakoa. Liburuan saiatu naiz baliabideak 
ematen eta gustura geratu naiz liburura 
eraman dudan segurtasun, eraginkor-
tasun eta zorroztasun mailarekin, izan 
ere, gauza etereoak ez zaizkit gustatzen: 
“Hormonentzat ona da” irakurtzen du-
danean, urduri jartzen naiz. Zer hormo-
na? Zeinenak? Zenbat denboran? Zehaz-
tasun maila handia behar du.  
 Emakumearen ikuspegitik ere egin 
dut liburu hau, guretzat baliabideak 
emateko. Hilekoaren inguruan edo bizi-
tzan ditugun etapetan ez dadila aukera 
bakarra botikekiko dependentzia izan. 
Eduki behar ditugu beste aukera batzuk 
ere.  

Burujabetzak beldurra ematen du? 
Zer delegatu behar dugu osasunean 
eta zer ez?
Delegatzea naturala ere bada. Pertsona 
batek sei urte pasa baldin baditu Medi-
kuntza ikasten eta beste urte batzuk MIR 
ateratzen eta gaztetasunaren zati handi 
bat sakrifikatu badu gero besteei eskain-
tzeko, horrek errespetu bat behar du, eta 
horren parekorik ez dago ezer. Begieta-
ko gaitz bat badaukazu, motz geratuko 
gara sendabelarrekin. Eta gaitz kroniko 
asko daude Medikuntzaren beharra du-
tenak. Niretzat medikuarengana jotzea 
oso naturala eta beharrezkoa da.

Bakoitzaren rola zein den garbi edu-
kitzea oso garrantzitsua da. Eztarriko 

mina eta anginak genituenean gure 
etxean medikuarengana joatea lotsa-
garritzat genuen, enplasto bat ipini 
genezakeelako. Bereizi egin behar da 
zer mailatan den norbera bere burua 
zaintzeko gai eta noiz joan behar duen 
laguntza eske. 

Elikaduran erradikalago jokatzeko 
ordua dela irakurri dizut...
Askotan ikusten dut elikadurarekiko 
planteamendua oso distortsionatua: 
nahi dudan eran elikatuko naiz, ez du 
inporta jaki horiek nola ekoitziak izan 
diren, non, horren atzean zer dagoen... 
hori dena alde batera uzten dut, eta gero 
arazoa daukadanean pilula batek kon-
ponduko dit. Pilula gorriak ez badit kon-
pontzen, pilula berdeak konponduko dit. 
Eta osasuna erabat delegatzen da.

Baina ardura hartzea da begiratzea 
zer ari garen jaten, nola ekoitzia dagoen. 
Ekologistek arrazoi izan ohi dute, baina 
20-30 urte ondoren ematen zaie. Eko-
logistak Martxan taldeak urteak dara-
matza esaten zer kutsadura maila ditu-
gun bai kosmetikoetan, bai elikagaietan: 
fruta eta barazkietan adibidez, eta lasai 
asko jaten ditugu eta ez gara kontura-
tzen koktel edo salda kimiko batean bizi 
garela. Ondoren gaitza maldizio bezala 
ikusten da: zenbat hipotiroidismo, zen-
bat alergia, zenbat gaitz autoimmune 
dagoen, eta ez gara konturatzen hori bizi 
estilo eta elikadurarekin lotua dela hain 
zuzen...

Askori esan diet: "Ezin dizut lagundu 
ez baduzu jateko era aldatzen, horren 
garrantzia ezin baduzu ikusi". Urtez 

“Osasuna...
edozein momentutan galdu daitekeen gauza bat da. Gure 
etxean amak esaten duenez, “horiek denak guretzako 
daude”. Hau da, gaitz horiek denak gure zain bezala daude. 
Osasun egoera jarraikor hori ideal ezinezko bat da: gizarteak 
gaztetasuna, sasoia eta osasuna nahi ditu, baina hori ez da 
gauza jarrai bat, edozein momentutan gal daiteke; min hartzea 
oso erraza da, gaixotzea oso erraza da...
 Osasuna, osotasuna... balio handiko gauza bat da. Berdin dio 
zenbat diru duen pertsonak, zer edertasun, zer gaztetasun, 
desesperazio handiarekin ikusten ditut beste guztia 
badaukatenak baina osasunik ez, eta beraz, ez dira gai beste 
guztia gozatzeko. Osasuna oinarri bat da ondo bizi ahal izateko".

“Gaixotasuna...
ez da gustagarria, inork ez du nahi. Gaixotasuna 
ahultasuna da, zaurgarritasuna, menpekotasuna askotan... 
erlatibizatzea inportantea da: gaixo egoten ere jakitea. 
Gaixo on izatea ez da edozer gauza. 
 Gaixotasunera egokitzeak laguntzen du. Batzuetan 
ez dago beste erremediorik, gaitz kroniko batekin bizi 
behar da. Hori ahal den ondoen eramatea, bizi kalitate bat 
mantentzea, pertsona moduan garatu ahal izatea, posible 
da. Ez da galera absolutu bezala ikusi behar, umiltasuna 
da derrigorrezkoa hemen. Gaitzaldi batek jende bati 
ematen dizkio pertsona moduan garatzeko eta hobetzeko 
baliabideak".
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urte gero eta diru gutxiago gastatzen 
badugu jaten, ez dit balio gero zuku ber-
deak edateak, detox bat egiteak, gero 
tox-era banoa berriro! Edo hamar egu-
nean arroza janaz egotea eta hamaika-
garrenean sagardotegira joatea. Mutur 
horietan ibili beharrean, utzi bakean 
gorputzari.

Jan egunero egiten da, hiru aldiz, 
nahiz eta orain barau intermitentea oso 
modan dagoen. Baina oso modan dago, 
kontuan eduki gabe gero jaten denean 
zer jaten den. Dagoen ogirik eskasena 
eta txarrena jaten badugu ez dugu ha-
rritu behar ondorioekin. Hemen badira 
pandemia permanenteak, eta bat dia-
betea da. 40 urtetik gora zenbat pertso-
na ikusten ditudan lehenik tentsioaren 
pastilla hartzen, gero azukrearena eta 
kolesterolarena... hori sindrome me-
tabolikoa da, eta aurreko urteetan zer 
jan eta edan dugunarekin lotuta dago 
erabat. Hor ezin da bestaldera begiratu. 
COVID-19a karga biral handikoa gertatu 
denean, pertsona horiek oso gaizki egon 
dira. Zer bizi aukera egiten ditugun da 
gakoa. Eta noski, zer estres maila dauka-
gun, zer deskantsu, eta askotan ez dira 
norberak aukeratutako egoerak izaten. 

Liburu hau eskutan, nabarmen 
geratzen da beste liburuetako 
ausentzia: emakumeen gorputza. 
Zer diozu medikuntza eta 
emakumeon gorputza binomioaz?
Mina egon denean erdigunean, hilekoa-
ren mina adibidez, edo endometriosia 
bezalako gaitz gogorrak egon direnean, 
ez da behar bezala ikertu: analgesiarekin 
artatu izan da, eta nabarmena da emaku-
meok gaitz hauekin askoz gehiago bide-
ratzen gaituztela psikiatriara. Ezagutza 
eta baliabide falta nabarmena da.

Ziklo hormonalaren pean egoteak 
esanahi bat du eta ezberdin eragiten di-
gute sendabelarrek. Hori kontuan eduki-
tzea ezinbestekoa da. Zer adin duen ere 
bai, eta aurretik zer gaitz izan dituen... 
horri erreparatu gabe, ez gara ongi ari. 

Tradizioz emakumeek transmititu 
duten sendabelarrei buruzko 
jakintza dibulgatzen duzu. Sorginak 
erre zituztenekoa datorkit burura.
Gu kolegiatuta gauden naturopatak gara 
baina borrokan ari gara ikasketa hauek 
ofizialak izan daitezen eta ogibide erre-
konozitua izan dadin. Niretzat sorgin 
ehiza beti dago hor. Eta beti egongo da 

hau batere gustatuko ez zaion estamen-
tu bat eta jende klase bat. Osasungintza 
monopolio bat da eta legeak egiten du 
horrela izatea: ikasketa ofizial uniber-
tsitarioak egin dituena da osasungin-
tzan aritu daitekeena, gainontzekook 
ia beti intrusismoan ari garen salaketa 
hor dago. Gurea bada bazterrean, mar-
ginalean egiten den lan bat. Aldi berean, 
ekonomikoki bolumen eta presentzia 
handia duena.

Sendabelarrei buruz, askok esan di-
date “Garbiñe, hori bekatu zen”, eta ea 
ni nola ausartuko nintzen beste bati 
erakusten edo publiko egiten. Behin 
baino gehiagotan gertatu zait nirekin 
hizketan ari zena zutitzea, sukaldeko 
atea ixtea eta ondoren esatea ukendua 
nola egiten duen. Ez Ilustrazioak, ez Eli-
zak, ez osasun estamentuak ez zuten 
bukatu honekin, baina bazterrean egote 
hori konnotazio psikologiko, pertso-
nal, emozional hauekin eraman da: ba-
daezpada hau isilean eraman dezagun, 
badaezpada bazterrean, ez dugu plaza 
publikora atera nahi. Askok jarrera hori 
oso garbi daukate, garai batean arris-
kuak izan zituenez, kontuz ibili nahi 
dute. 
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  SAIOA BALEZTENA       DANI CODINA

CARME FORCADELL
“Espetxetik lehen bezain 

errepublikar eta independentista atera naiz, 
baina feministagoa”

Hasteko, zer moduz zaude?
Ongi. Beti diot berriz bizitzen hasi nai-
zela. Gauza txikiez gozatzen dut, baina 
gauetan oraindik ere lo egitea kostatzen 
zait, sarri esnatzen naiz. Espetxetik ate-
ra nintzenean zoriontsu egon nintzen, 
baina zoriontasuna ezin da erabatekoa 
izan: milaka lagun errepresaliatu daude 
oraindik, tartean, erbesteratuta daude-
nak, Marta Rovira laguna, Puigdemont 
presidentea, eta Toni Comín, Clara Pon-
satí, Anna Gabriel eta Lluis Puig.

Nola oroitzen duzu giltzapetuta pasa 
zenuen lehen eguna?
Shock ikaragarria izan zen hasieran, eta 
gero, pena eta amorru handia sentitu 
nuen. Argi nuen ez nuela preso otzan 
eta itzalia izan nahi. Nirekin bizi ziren 
emakumeak begiratu eta eurekin intere-
satu nintzen eta horrela ikasi nuen gau-
za txikiei garrantzia ematen. Espetxetik 
lehen bezain errepublikar eta indepen-
dentista atera naiz, baina feministagoa. 
Inoiz baino argiago ikusi baitut emaku-

meon elkartasunak soilik egiten gaituela 
indartsuago. XXI. mendeko iraultzarik 
garrantzitsuena feminista izanen da, za-
lantzarik gabe.

Emakumeek espetxean pairatzen 
duzuen bazterketa bikoitza salatu 
duzu azken urteotan.
Emakumeek kondena bikoitza bizi dute: 
epaileak inposatutakoa eta emakume 
izanda, gizonezkoentzat pentsatu, di-
seinatu eta egindako espetxeetan ego-
tea. Gizartea egituraz da matxista eta, 
beraz, espetxeak ere matxistak dira. 
Adibidez, Mas de Enric espetxean ez 
zegoen ile-lehorgailurik. Kirol-instala-
zioak eta ordaindutako telebista kateak 
gizonezkoentzat pentsatuta zeuden, eta 
sukaldean eta hobekien ordaindutako 
lantokietan edo erabakiak hartzen ziren 
guneetan gizonezkoak zeuden bakarrik. 
Hori dena aldatzea lortu genuen.

Nolakoak dira ezagutu dituzun 
emakumeak?

Gehiengoa gaizkilea zen, baina baita bik-
tima ere. Eta galdera da, biktima izan ez 
balira gaizkile izango ziren? Bizitza ha-
gitz gogorra izan dute eta sarri bi zutabe 
garrantzitsu falta izan zaizkie: familia 
eta heziketa. Hainbatek, gainera, kan-
poan bizitzeko gai ere ez du bere bu-
rua ikusten eta nahiago du giltzapetuta 
egotea, horrela behintzat euren eraso-
tzaileetatik urrun daudelako eta janari 
beroa mahai gainean dutelako.  

Madrilen Alacalá-Mecon egon zinen 
eta Katalunian Mas de Enric-en. 
Aldaketara egokitzea zaila egin 
zitzaizun?
Beti diot zorionekoa naizela, Alcalá-
Meco izan zelako zapaldu nuen lehen-
dabiziko espetxea eta, gainera, Dolors 
Bassarekin batera nintzelako: bi ginen 
eta “espetxe biguina” zen Puig de las 
Bassas edo Mas de Enric-eko erregime-
narekin alderatuz. Baina desberdinta-
sunik esanguratsuena da Alcalá-Meco 
emakumeen espetxea dela eta Katalu-

2012tik 2015era ANC Biltzar Nazional Katalaneko presidentea izan zen 
bitartean, Omnium Cultural elkartearekin batera, azken hamarkadetako 

Kataluniako gizarte mobilizazio garrantzitsuenen sustatzaile izan zen 
Carme Forcadell (Xerta, 1956). 2015eko urrian izendatu zuten Kataluniako 

Legebiltzarreko lehendakari eta 2018ko martxoan giltzapetu zuten. 
Hiru urtez espetxeratuta egon ondotik, ekainaren hondarrean aske gelditu 

zen Espainiako Gobernuak onartutako indultuen bitartez.
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nian gizonezkoen espetxe batean sartu 
gintuztela. Aldaketa zaila izan zen, bai; 
zuhaitzez, zelaiz eta lorez beteta zegoen 
eta esparru guztitik, erraztasunez mu-
gitu ahal ginen espetxe batetik heldu 
ginen. Madrilen ateak eta ziegak ireki-
ta zituen errespetuzko modulu batean 
ginen, asteburuetan kanpora ateratzeko 
baimenak zituzten eta lehen aldiz es-
petxeratutako emakumeak edo delitu 
ekonomiko txikiak zituztenak ziren nire 
bizilagunak. Mas de Enric-eko espetxea, 
aldiz, gizonezkoena da, eta emakumeen 
modulu bakarra du. Zementu anitz du, 
horma gehiegi, eta funtzionario baten 
laguntzarekin bakarrik zeharkatu ahal 
dira beti itxita dauden ateak. Segurtasun 
neurriak zorrotzak dira.

2016ko azaroan solastatu nintzen 
zurekin azken aldiz, Berria-n 
egindako elkarrizketa batean: 
Kataluniako Legebiltzarreko 
lehendakaria zinen eta Mariano 
Rajoy zen Espainiako presidentea. 
Kataluniako eta Espainiako 
gatazka konpontzeko Espainiako 
Estatuan elkarrizketarako prest 
zegoen gobernu baten beharra 
aipatu zenuen. Zer deritzozu Pedro 
Sanchezen gobernuaz?
Ez dut inongo konfiantzarik Pedro 
Sanchezen gobernuarekin, baina argi 
dago elkarrizketa eta negoziaketatik 
gertuago dagoela, apustua estrategikoa 
den arren. Baina lehen aldiz lortu dugu 
Espainiako Gobernuak onartzea Kata-
luniaren eta Espainiaren artean gatazka 
politikoa dagoela eta, irtenbide politikoa 
bilatzeko gobernuen arteko negoziazio 
mahaian esertzea. Gainera, indultuak 
onartu dituzte, hori ere apustu estra-
tegikoa izan da, Europar Batasunaren 
aurrean Espainiako justiziaren akatsak 
zuzentzeko. Edozein modutan, lehen 
urratsa dira: orain errepresioa bukatu 
eta gatazka konpontzeko erabaki politi-
ko gehiago behar dira, amnistia legea eta 
autodeterminazio erreferenduma.

Puigdemont presidentearen 
aldebakarreko erreferenduma bide 
bakarra zela erraten zenuen orduan.
Garai hartan, Espainiako Gobernuari 
Eskoziakoa bezalako galdeketa lotesle 
bat egiteko negoziaketa prozesua heme-
zortzi aldiz eskatu ondotik, argi genuen 
aldebakarreko erreferenduma zela bide 
bakarra. Hala ere, argi dago ez genuela 
uste estatuak indarkeriarekin eta erre-
presio ikaragarri, anker eta pentsaezin 

horrekin erantzungo zuenik. Banekien 
Espainiako Estatuaren demokraziaren 
kalitatea baxua zela, baina ezin nuen 
imajinatu Espainiako Polizia herritarrei 
eraso egiteko gai izango zenik, boto-pa-
pera hautetsontzian jartzeagatik.

Tira, errepresioa ez da kontu berria 
Espainiako Estatuan. Euskal Herrian 
aspalditik salatu da.
Bai, Euskal Herrian urratutako esku-
bideak ezagutzen genituen arren, ez 
genuen pentsatzen Katalunian errepi-
katuko zenik. Are gutxiago jendea boz-
katzera joateagatik. Modu baketsuan 
bozkatzera joan ziren herritarrei eraso 
egitea pentsaezina zitzaigun. Eta gero, 
ez nuen espero eztabaida bat legebiltza-
rrean onartzeagatik hamaika urte eta 
erdiko kartzela zigorra jasoko nuenik. 
Tira, euren errepresioak Kataluniako 
herriaren independentzia irrika indar-
tzeko bertzerik ez du balio.

Aldebakarreko bideak ez du 
funtzionatu. Uste duzu buruzagi 
independentistak urrunegi joan 
zinetela?
Ez, gure herriaren gehiengoak aldarrika-
tzen zuena egin genuen: etorkizuna era-
bakitzeko hautetsontziak jarri. Autode-
terminazio erreferenduma egin genuen 
eta hori arrakasta kolektiboa izan zen, 
beti oroitu eta aldarrikatuko dugu. Gero, 
bere indar errepresibo guztia aplikatu 
zuen estatu batekin topo egin genuen.

Badago uste duenik Kataluniako 
Errepublikaren aldarrikapenaren 
ondotik estrategia falta zegoela. 
Zer deritzozu?
2017ko udazkenaren ondotik indepen-
dentisten kontrako errepresio bortitza 
abiatu zen, espetxeratze eta erbestera-
tzeekin, eta horren ondotik ezinbertze-
koa izan da estrategia elkarbanatu bat 

eraikitzea, Kataluniaren independentzia-
rantz aurrera egiteko. Kataluniaren eta 
Espainiaren arteko gatazkaren onarpena 
eta gatazka politikoki konpontzeko Es-
painiako Gobernua negoziaketa mahaian 
esertzea lortu dugu. ERCk lan ona egin du 
zentzu horretan.

Indultuak izan dira azkenean zuen 
askatasunaren giltza.
Pertsonalki, ez nuen indultuetan pentsa-
tu nahi izan bideratuko zirela jakin nuen 
arte. Behin jasota, poztu nintzen, herri-
tarren alde, gehiago egin dezakedalako 
espetxetik kanpo barruan baino, eta fa-
milia eta maite nauten pertsona anitzen 
sufrikarioa bukatu delako horrela. Espe-
txean sartu nintzenean, nire amak sekula 
ahantziko ez dudan esaldia erran zidan: 
“Askatasuna berreskuratzen duzunean 
hilda egonen naiz”. Eta esaldi horri aurre 
egitea izan da nire erresistentzia motorra. 
Era berean, argi dago indultua adabakia 

“Orain errepresioa bukatu 
eta gatazka konpontzeko 
erabaki politiko gehiago 

behar dira, amnistia legea 
eta autodeterminazio 

erreferenduma”
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dela, espetxeratuta ginen bederatzi lagu-
nentzat irtenbidea. Baina, erbesteratuen 
eta Katalunian errepresaliatuta dauden 
hiru mila lagunen egoera ez du konpondu.
 
Zer deritzozu negoziaketa mahaiaz?
Erabat eszeptikoa naiz, baina, ezinber-
tzekoa da. Ezin naiz fidatu, historiak 
egiaztatzen du Espainiako Gobernuak 
konpromisoak sistematikoki urratzen 
dituela. Hala ere, ezin dugu sekula elka-

rrizketaren bandera bertan behera utzi, 
horrek sinesgarritasuna ematen digu ba-
rruan zein kanpoan. Independentistak ez 
diren katalan anitz dago eta ikusi behar 
dute guk ez dugula elkarrizketaren bidea 
abandonatuko. Era berean, jakin-mina 
dut Espainiako Gobernuak mahai gai-
nean jarriko duen proposamenari buruz. 
Gurea, jakina da: amnistia eta autodeter-
minazioa. Eta badakit Pedro Sanchezek 
erran duela hori ez dela sekula gerta-
tuko, ez dugula bozkatuko. Baina espe-
txeratuek zigor osoa beteko genuela ere 
erran zuen, eta ez da horrela izan.

Politikarako jauzia egin aurretik 
ANC Kataluniako Biltzar Nazionaleko 
presidentea izan zinen. Nola ikusten 
duzu mugimendu independentista 
gaur egun?
ANCko presidentea nintzenean elkartea-
ren helburua zen mugimendu indepen-
dentista batzea, testuingurua bestelakoa 

zen, independentziaren aldeko gehiengo-
rik ez zegoen eta gobernua autonomista 
zen. Mugarri handiak lortu genituen, be-
reziki oroitzen dut giza katearen arra-
kasta, herrialdea puntatik puntara lotuz. 
Gaur egungo testuingurua desberdina da, 
ANCk egiten dituen proposamen batzuk 
konpartitzen ditut eta bertze hainbat ez. 
Edozein modutan, mugimendu indepen-
dentistak indartsu jarraitzen du, eta ho-
rren adibidea da azken hauteskundeetan 
botoen %50a baino gehiago independen-
tziaren aldekoa izan zela. Kataluniako 
Biltzar Nazionalak ordezkari politikoak 
bultzatzen jarraitu beharko luke.  

ERC eta Junts alderdien arteko 
desberdintasunek nola eragin diete 
Puigdemonten bide orrian sinesten 
zuten milaka lagunei?
Alderdien artean desberdintasunak izan 
dira beti, erran bezala, horregatik jaio 
zen ANC: helburu berdina konpartitzen 
zutenen artean adostasun espazio bat 
eraikitzeko. Baina, gaur egun ere jendea 
mobilizatzea aldarrikatzen denean, egin 
egiten da. Helburua konpartitua denean, 
desberdintasunak ahanzten dira.
 
Bide orri argirik gabe, badago uste 
duenik mugimendu independentista 
umezurtz dagoela. Konpartitzen duzu?
Inolaz ere ez, mugimendu independen-
tista ezin da umezurtz egon, bultzatzen 
duena jendea bera baita, eurak dira pro-
tagonistak. Egia da jasotako errepresioa 
kolpe gogorra izan dela, baina mugimen-
duak bizirik jarraitzen du. Pandemiak ere 
ez ditu gauzak erraztu, ez du utzi jendea 
nahi bezala mobilizatzen. Eta, hala ere, 
aurtengo Diada aparteko mobilizazioa 
izan da, pandemia garaian egin den jen-
detsuena. Ez dut inor ezagutzen duela lau 
urte independentista izanik gaur egun 
izateari utzi dionik. 

tradebi@tradebi.com
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“Ez nuen espero eztabaida 
bat legebiltzarrean 

onartzeagatik hamaika 
urte eta erdiko kartzela 
zigorra jasoko nuenik”
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Errigoraren "Nafar hegoaldeko uzta 
euskarari puzka" kanpaina 2013an 
abiatu zen eta egitasmoa AEK, Sor-

tzen Elkartea eta Ikastolen Elkartea di-
ruz laguntzen hasi zen. 2019an ordea, 
Agerraldia taldea sortu zen Errigora 
egitasmoaren barruan. Elkarteak ba-
zuen kezka bat: euskararen aldeko kan-
paina hura bertan behera geratuko ba-
litz zer geldituko litzateke Nafarroako 
erdialdean eta hegoaldean? Ekimenen 
iraunkortasuna bermatzeko bideak ire-
ki nahian, herriz herri hasi ziren gal-
dezka, ondoren lehentasunei eta beha-
rrei hobeto erantzun ahal izateko. 

Mota guztietako nahiak azaldu dituz-
te nafar euskaldun eta euskaltzaleek. 
Eskaera batzuk oso zehatzak eta unean 
unekoak dira: euskara egunak, Errigo-
ran parte hartzen duten ekoizleak eza-
gutzeko bisitak AEKren bidez, euskara 
astea, zonaldeko animaliak eta paisaia 
ezagutarazteko haurrentzat egindako 
album ilustratua... Beste batzuk arnas 
luzeagokoak dira edo izan nahi dute 
behintzat: ludotekak, bertso eskolak, 
euskara planak ekoizleen lantokietan, 
areto-futboleko taldeak, kaleak bi hiz-
kuntzetan izendatzea eta 2022an eus-
kararen normalizazioan ematen ari di-
ren pausoez gogoeta egiteko topaketak. 

Herritarrei entzutea izan da ariketa 
nagusia eta Errigoraren bidez jasotako 
ekarpen ekonomikoei esker eskaerei 
erantzuten ari dira. Zerrenda luzeko 

bi ekimen sakonago azalduko ditugu 
ondoren. 

EUSKARA PLANAK UPATEGIETAN
Errigora egitasmoan parte hartzen 
duten 25 ekoizleek badakite zer den 
Errigora eta badakite elikadura buruja-
betza bezala euskara ere ardatz duela. 
Gutxieneko baldintzak hasieran ezarri 
zituzten: ekoizleen produktuak euska-
raz eta gaztelaniaz etiketatuta iritsi-
ko ziren erosleen etxeetara eta web-
guneek ere gutxienez euskaraz egon 
beharko zuten. Bigarren helburua ez da 
oraindik lortu, baina bidean dira. Eus-
kara planari heldu zion lehen enpresa 
Iturri Kontserbak izan zen. 2020an hasi 
ziren lanean eta proba horren ondo-
ren beste hiruk estreinatu zuten plana 
2021ean: Mendiko, Aristu eta Lezaun 
upategiek. Oso langile gutxiko enpresak 
dira, salbu eta uzta bilketa egokitzen 
denean. Langile finko horien artean 
euskara ikasi dutenak daude eta euren 
lanean geroz eta gehiago erabiltzeko 
ahalegina egiten ari dira. Erabileran ari 
dira egiten indarrik handiena. Horre-
tarako Emun kooperatiba dute kontra-
tatua. Bertako aholkulari diren Joseba 
Beltzak eta Leire Muxikak egin digute 
egitekoen zerrenda: errotulazioa, ad-
ministrazioko inprimakiak, katalogoak, 
bisita txartelak, azoketan eta lantokian 
bertan bezeroei eskura ematen dizkie-
ten eskuorriak... Ia dena gaztelaniaz 

zeukaten eta Emunen egitekoa izan da 
euskara hurbildu eta ekoizle bakoitzak 
dituen beharrei erantzuteko baliabi-
deak eskaintzea. 

Urriaren 1ean ekoizle guztiak bildu 
ziren. Euskara planez hitz egin zute-
nean Iturri Kontserbako arduradunak 
gainerakoei lasaitasun mezua zabaldu 
zien, alegia, urratsak ez direla konple-
xuak eta eguneroko lan martxari eutsi 
ahal izango diotela; helburuak lortu di-
tuztela modu errazean. Muxikak hala 
dio: "Enpresa txikiak dira, uztari begira 
bizi dira eta kosta egiten zaie paperei 
begira jartzea. Planak erabakiak har-
tzeko tartea eskaini die, haiek pentsatu 
zer nahi duten eta guk lagundu". 

Muxikak adierazi digu planaren bi-
dez emaitzak zabalkunde handikoak di-
rela eta epe motzean lortzen dituztela. 
Modu nahiko errazean lortzen da erro-
tulazioak, webgunea, administrazioko 
paperak, eskuorriak... euskaraz jartzea. 
Bezeroa azkar konturatzen da horre-
taz, besteak beste ekoizleok zuzeneko 
salmentan asko aritzen direlako, direla 
azokak eta dela lantokian bertan egiten 
duten salmenta. Beltzak gogoratu du 
euskara planok non ari diren ezartzen 
eta horrek erosleengan duen erreak-
zioa: "Nafarroako erdialdetik beherako 
eremuaz ari gara, gaztelania erabat da 
nagusi. Eremu horretan, batzuk, eus-
karari bidea ematen ari dira. Arroitze-
ra joan eta lantoki baten errotulazioak 

  ONINTZA IRURETA AZKUNE      ERRIGORA

Herriz herri, eskualdez eskualde, herritarrei galdetu diete ea euskarari 
hauspoa emateko zer beharko luketen. Denetariko erantzunak jaso 

dituzte: ludotekak, euskara planak, bertso eskolak, futbol taldea, euskara 
egunak eta abar luzea. Bi zifra esanguratsu: aurten hemezortzi ludoteka 
izango dira Nafarroa erdialdean eta hegoaldean, eta 2023rako Errigora 

egitasmoko 25 ekoizleek euskara plana izango dute. 

AGERRALDIA

Errigoraren beste uzta: 
euskara planak, ludotekak, 

futbol taldeak...
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Iturri Kontserbak jartzen duela ikus-
ten dute erosleek. Keinu txikiak izan 
daitezke, baina halako eremuan duten 
eragina handia da". Iturri Kontser-
bak ekoizlearen produktuak ehunka 
etxeetara iritsi dira Errigoraren bidez. 
Enpresakoek maiz aipatzen dute nola 
haien produktuak etxeko mahai gai-
nean ezagutu dituzten batzuk lantokira 
gerturatu zaizkien produktuak erostera 
eta nola baloratzen duten harremana 
euskaraz izatea. 

Emuneko aholkularien ustez, pro-
zesu horrek eragin biderkatzailea izan 
dezake eta Euskal Herriko hainbat en-
presari eragin diezaioke. Sektore be-
rean ari diren Nafarroako ekoizleek 
edo Nafarroatik haragokoek erabaki 
dezakete haiek ere euskarari heldu 
behar diotela, balio erantsi moduan. 
Beltza eta Muxikaren iritziz, lan mun-
dua euskalduntzen hastea euskara fa-
miliaren eta hezkuntzaren eremutik 
haratago joateko modu bat litzateke. 
Lau ekoizlek dute euskara plana orain 
arte. Ikasturte honetan beste hamar bat 
hastekoak dira eta 2023rako Errigora-
ko 25 ekoizleek izango dute plana. Pla-

nen sustatzaile nagusia da Errigora eta 
ekoizleek Euskarabideak emandako di-
rulaguntzak baliatzen dituzte euskara-
ren normalizazioan pausoak emateko.

HEMEZORTZI LUDOTEKA
Herri ugaritan entzun dute Agerraldia-
ko kideek tankera honetako esaldia: 
"Umeek euskara ikasten dute ikaste-
txean, baina gero ez daukate non era-
bili". Gurasoek ludotekak nahi zituzten, 
eta hala, joan den udaberrian hamaika 
abiatu zituzten. Dindaia Fundazioaren, 
Sortzen Elkartearen eta Tafallako Er-
biñude aisialdi elkartearen laguntza 
izan zuten haiek dinamizatzeko. Hasi 
berri den ikasturtea beste modu batez 
antolatu dute, izan ere Agerraldiako 
kide den Haizea Lizarbek azaldu digu 
udaberriko lanak Agerraldiako bolun-
tarioak buruz gain ibiltzea ekarri zuela. 
Gurasoekin hitz egin eta herri bakoitze-
rako ludotekak diseinatzea Sortzen eta 
Erbiñude elkarteen ardura izango da, 
baita haien kudeaketa ere. Udaberrian 
hamaika ludoteka antolatu bazituzten, 
urritik aurrera hemezortzi izango dira 
ondoko herrietan: Abarzuza, Andosilla, 

Antzin, Azkoien, Allo, Erriberri, Gari-
noain, Irunberri, Caparroso, Castejon, 
Lodosa, Oteiza, Sartaguda, Sesma, Via-
na, Tafalla, San Martin Unx eta Mendi-
gorria. 

Beste hainbat egitasmorekin uste du-
ten bezala, ludotekak ere iraunkorrak 
izatea nahiko lukete, ez urte batetik 
bestera galduko diren ekimenak. Hori 
azaldu nahi diete ikastetxeei, gurasoei 
eta udalei, hau da, Agerraldiarik egongo 
ez balitz ere, ludotekek ateak ez ixtea. 
Esate baterako udaberrian umeak jaso 
dituen Tafallako ludotekak udalaren 
dirulaguntza izan du, kostuaren erdia 
bere gain hartu du. 

3 eta 6 urte arteko haurrek hartu 
dute parte batik bat ludoteketan eta 
asmoa da hemendik aurrera adin gehia-
goko umeek ere parte hartzea. Haizea 
Lizarbe Agerraldiako kidea ludoteken 
kudeaketan aritu da buru-belarri eta 
argi ikusten du umeentzako jolastokion 
egitekoa: "Euskara ez dadila eskolan 
gelditu, aisialdia euskaraz izateko au-
kera izan dezatela. Gaur egun eskolaz 
kanpoko oso oso gauza gutxi dago eus-
karaz zonalde honetan". 

Urriaren 1ean elkartu dira azkeneko 
aldiz Errigorako ekoizle guztiak. 
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Bederatzi urte egin ditu Euskadiko 
Eskola Txikien koordinazioan Mi-
kel Goñik, eta iritsi zenean ikaste-

txe batzuek beren burua eskola txikien 
definizioan baztertuta sentitzen zutela 
kontatu digu, batzuek eta besteek ez-
berdin ulertzen zutelako zer den eskola 
txikia. Urteotan, denak eroso sentituko 
diren definizioa lortu dutela uste du, 
gero eta ikasle gehiagorentzat izango 
den eskola eta gero eta hobeto ikasteko 
izango den eskola helburu: “Aniztasuna 
bultzatzen duen tamaina txikiko eskola 
publikoa da gurea, landa eremuan ko-
katua, eta ezaugarri horiei esker aukera 
ugari ematen dituena. Deskribapen ho-
rretan eskola txikien sareko parte di-
ren guztiek beren burua identifikatuta 
sentitzen dutela esango nuke, eta hori 
inportantea da. Gero, horren baitan, 

bakoitzak bere norabidea markatzen 
du, dela teknologiaren aldeko apustua 
eginez, dela anti-teknologiko, dela aniz-
tasunaren ikuspegi zabala ardatz, dela 
metodologia jakin bat oinarri...”.

Koordinazioa utzi duen honetan, es-
kola txikien sareak aukera berri asko 
irekitzen dituen faseari ekin diola dio 
Goñik, ikastetxe ugari txikitzen joango 
direla iruditzen zaiola, “gurera hurbil-
tzen”, biztanle kopurua jaisten ari dela-
eta; horrek aukera emango du eskola 
txikien taldea handitu eta indartzeko. 
Aurrerantzean, gainera, koordinazioak 
bat ez hiru buru izango ditu, lan bolu-
menari erantzuteko, baina baita ere tal-
dea, lidergo partekatua edota elkar ba-
bestea ezaugarri inportanteak direlako 
eskola txikietan. Koordinatzaile zelarik, 
Goñi ez zen ikastetxean ikasleekin zu-

Pandemia dela medio, inbidiaz begiratu du askok eskola 
txikietara, bertako talde txiki, kanpoko espazio zabal eta 
landa eremuetara. Ikastetxe hauetatik ikasteko daukagunaz 
eta dituzten erronkez aritu gara Euskadiko Eskola Txikiekin, 
gidaritzan aldaketa eman dela aitzakia hartuta. Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako 54 ikastetxe biltzen ditu sareak eta indartsu 
daude: "Herri txikiak ez dira lo leku, ez dira argazki bat, bizirik 
dauden eremuak dira eta herriko eskola klabea da horretan".

Ez gara ezeren alternatiba, 
kalitatezko hezkuntza 
publikoa gara herri txikietan”

    MIKEL GARCIA IDIAKEZ 

EUSKADIKO ESKOLA TXIKIEN SAREA

Txikia izateak ekarri 
dezake isolamendu 
eta ahultasun 
sentsazioa, eta inflexio 
puntu garrantzitsua 
izan zen elkarrekin 
biltzen hasi eta talde 
bihurtzea. Sarea 
sakontzen eta errotzen 
jarraitu nahi dugu”
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Miren Odriozola, 
Irati Manzisidor eta 
Jugatx Ormaetxea, 

Euskadiko Eskola 
Txikien koordinazio 

talde berriko kideak.
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zenean aritu, “eta horrek ez du mesede 
egiten, orain ikasgeletara bueltatu nai-
zenean ikusten ari naizelako eguneroko 
errealitate eta joerak bestelakoak dire-
la, horregatik koordinazioaren lekukoa 
hartu duten hiru kideetatik bik eskolan 
jarraitzea inportantea da, horrek beste 
sentsibilitate eta oinarri bat emango 
diolako koordinazio taldeari”.

Irati Manzisidor, Miren Odriozola eta 
Jugatx Ormaetxea hirukoak ere badaki 
erronkaz beteriko bidea abiatu dutela. 
Nabarmendu dute, batetik, sarea indar-
tzea eta elikatzen segitzea dutela ze-
regin nagusien artean. “Txikia izateak 
ekarri dezake isolamendu, bakardade 
eta ahultasun sentsazioa, eta inflexio 
puntu garrantzitsua izan zen elkarrekin 
biltzen hasi eta talde bihurtu zirenean, 
bada sare izaera hori, azken urteetan 
gero eta gehiago zabaldu duguna (pro-
bintzietatik erkidegora), sakontzen eta 
errotzen jarraitu nahi dugu, eta sarea ez 
bakarrik irakasleena, hezkuntza komu-
nitate guztiarena baizik, guraso, ikasle 
eta hezitzaile”.

IKUSPEGI ERROMANTIKOTIK 
HARAGO
Landa eremua asko aldatzen ari den 
errealitatea izanik, herri txikien ingu-
ruko ikuspegi bukoliko erromantikoa-
rekin amaitzea ere badute xede: “Herri 
txikiak ez dira lo leku, ez dira argazki 
bat, bizirik dauden eremuak dira, etor-
kizuna erabakitzen ari direnak; komu-
nitate kohesionatua eta bizia duten he-
rrietan sinesten dugu eta bide horretan 
klabea da eskola, herriari begiratuko 
dion eskola berreraikitzea”.

Eta hirugarren erronka bat: ikaste-
txeetatik ez urruntzea, eskola bakoitza 
mundu bat dela jakitun. Bakoitzaren 
helburu eta borroketan bidelagun izan 
nahi du koordinazio taldeak, heldule-
kua. Gainera, administrazioa alde du-
tela diote, entzuteko prestutasunez 
ikusten dituztela, eta hori beti da la-
gungarria.

ESKOLA TXIKIAK, ESKOLA 
ASKEAGOAK?
Ikasle kopuru murritza, adin anizta-
suna eta landa eremua dira eskola txi-
kiak aipatu eta burura datozkigun hiru 
ezaugarri. Ardatz horien arabera disei-
natzen dute eskola txikiek jarduteko 
modua, “baina hiru ezaugarriak ere oso 
aldakorrak dira, ez da gauza bera duela 
urte batzuk eta orain ezaugarri horien 
bueltan ulertzen dena, eta ez dira ber-

dinak eskola batean eta bestean dauden 
errealitateak”, zehaztu digute. 

Guk beste ezaugarri bat mahaigai-
neratu dugu, kanpotik begiratuta egon 
daitekeen sentsazio bat: sistema publi-
koaren baitan dauden arren, ez al dute 
eskola txikiek askatasun handiagoz jo-

katzeko aukera? Eskola publiko guztiek 
–eta diru publikoa jasotzen duten kon-
tzertatuek– duten askatasun bera du-
tela erantzun digute, “baina egia da ad-
ministrazioaren zurruntasun horretan 
hobeto eta errazago mugitu gaitezkee-
la, gutxi garelako eta gutxi izate horrek 

lasaitasuna ematen digulako zenbait 
erabaki hartzeko, baita erabakiak azkar 
hartzeko gaitasuna ere, kanpora atera-
tzea errazten du... Antolatzeko orduan 
talde txikia abantaila da eta normala da 
jendeak askatasun eta malgutasun han-
diagoa dugula ikustea, baina horrekin 
ez da ulertu behar ezeren alternatiba 
garenik, gu gara kalitatezko hezkuntza 
publikoaren eskaintza herri txikietan, 
eta hori da bilatzen duguna”.

ETA PANDEMIAN?
Konfinamendua eta pandemia denon-
tzat izan da gogorra, baina txikitasun 
eta malgutasun horrek ere lagundu du 
garaiotan, besteak beste talde txikiekin 
aritzeko eta kanpora aiseago ateratze-
ko. Koronabirusaren aurretik jada lau 
paretetatik haragoko ikastetxeak ziren 
eskola txikiak, beti jo dute herriko fron-
toi, plaza eta landa eremura ikastordue-
tan, baina batetik kontzientzia handia-
goa hartu dute horrek duen balioaz, eta 
bestetik salto kualitatiboa eman dute, 
ikuspegi curricularretik zentzuz eta 
edukiz bete dute kanpora irtete horre-
tan zer, nola eta zertarako egin.

Zalantza barik, berezitasun propioak 
ditu eskola txikiak, eta irakasleak bate-
tik bestera dantzan izan ohi dituen gure 
hezkuntza sistema publikoan, ikastetxe 
hauetako batera iristen den irakaslea 
ongi egokitzen al den jakin nahi izan 
dugu. Solaskideek kontatu digutenez, 

Koronabirusaren 
aurretik jada lau 

paretetatik haragoko 
ikastetxeak ziren 

eskola txikiak. 
Orain, ikuspegi 

curricularretik zentzuz 
eta edukiz bete dute 

kanpora irtetea

Mikel Goñi, orain arteko koordinatzailea.
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adin aniztasunarekin eta ikuspegi me-
todologiko jakinekin aritzean, batzuen 
erreakzioa izaten da zalantzan jartzea 
ordura arte beste eskoletan egin dute-
na. Lehenago-beranduago, moldatzen 
dira irakasleak, eta horretarako gakoa 
da eskola txikietan aspalditik irakasle 
ailegatu berriei ematen zaien forma-
zioa, kokatzen laguntzeko. “Aldi berean, 
gure txikitasunean, etortzen denari la-
guntzeko aukerak handiagoak dira eta 
beti dago tartea elkarrekin hitz egite-
ko eta sortzen diren beldur eta zalan-
tzez aritzeko. Ikaslearen zaintza egiten 
den moduan, irakasle eta familiena ere 
dugu kontuan, eskolako komunitate-
ko parte direla sentiarazi nahi ditugu 

lehen unetik”. Eskola txikiek duten ira-
kasleen egonkortasun tasa altua seina-
le ona dela diote solaskideek, bereziki 
Gipuzkoan, non eskola batzuetan 10 
irakasletik 9 diren egonkorrak.

ZER IKASI DEZAKEGU ESKOLA 
TXIKIETATIK?
Zer irakats diezaiekete eskola txikiek 
ikastetxe ertain eta handiei? Ikastetxe 
bakoitzari ongi datorkionak ez duela 
zertan beste ikastetxe batean funtzio-
natu argitu digute solaskideek, baina 
egia dela gogoeta asko egin dutela hain-
bat gairen inguruan, ikuspegi filosofiko 
eta pedagogikoak oso landuta dituzte-
la, eta ildo horretan ekarpena egin de-

zaketela, ikasle bakoitzaren prozesua 
errespetatzeaz, espazioez, aniztasuna-
ren kudeaketa eta balioaz, herriarekin 
eta familiekin dituzten hartu-emanez... 
“Bidean ikasi dugun guztia erabilgarria 
izan daiteke beste batzuentzat, bakoi-
tzak bere ikastetxeko errealitatera mol-
datuta”.

Azken finean, praktika onak esko-
la guztietan daudela diote, eta eskola 
ahaldunduta sentitzen bada eta bere 
buruan sinesten badu, errazago antze-
mango dituela praktika on horiek, erra-
zago jarriko dituela martxan eta parte-
katuko dituela gainerakoekin. “Gurea 
partekatzeko prest gauden bezala, ger-
tu gaude besteengandik ikasteko”. 
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Askatasun 
handiagoa? Egia da 
administrazioaren 
zurruntasun horretan 
hobeto eta errazago 
mugitu gaitezkeela, 
gutxi garelako 
eta gutxi izateak 
lasaitasuna ematen 
digulako zenbait 
erabaki hartzeko”
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NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

Eratsun (Nafarroa), 1841eko urria-
ren 14a. Jose Antonio Muñagorri 
“Bakea eta Foruak” mugimendu-
ko bultzatzaile nagusia hil zuen 

Ramon Elorrio Soroeta txapelgorrien 
tenienteak. “Elorrio aurrekari txarreko 
gizasemea zen”, Antonio Maria Labaie-
nek (1898-1994) zioenez, “gerrak zazpi 
urtez gogortutako txapelgorria, teniente 
izendatu zutelako harrotua. Muñagorri-
ren aurkako erresumin zaharrak, gorro-
to pertsonalak eta nabarmenkeriak bul-
tzatuta, Zumarristan azaldu zen soldadu 
gutxi batzuekin eta, Muñagorri ezustean 
harrapatuta, Pilotasoro gainean traizioz 
hil zuen”. 

Berastegin 1794an jaioa, aitonak eta 
aitak bezala eskribau ikasketak egin 
arren, Muñagorri burdinolen negozioan 
eta azpiegituren eraikuntzan aritzen zen 
nagusiki 1833an, Lehen Gerra Karlista 
piztu zenean. Gerrak negozioak etena-
razi zizkiolako kezkatuta zegoen, baina 
baita luzatzen ari zen gatazkak Euskal 
Herrian eragindako kalteez ere. Eta ba-
kea helburu, Madrilera bidaia arrisku-
tsua egin zuen 1837ko neguan. Madrilgo 
orduko gobernu liberalaren ezkutuko 
babesa lortuta, 1838an Don Karlosi gu-
tun gogorra idatzi zion Euskal Herritik 
alde egin zezan eskatzeko, nafarrei eta 
gipuzkoarrei ere idatzia luzatu zien fo-
ruen eta bakearen alde bat egin zezaten 
eta, propaganda ekintza eraginkorrean, 
berehala zabaldu zen bertso sorta ere 
enkargatu zuen: “Pakea ta fueroak / da 
gure bandera. / Gure anai maiteak /atoz-
te onera, / nafarrak, alabesak, / giputz, 
bizkaitarrak, / atozte guregana / gazte 
eta zarrak”, zioen lehen bertsoak.

Eta “Bakea eta Foruak” zioen bandera 
zuriari helduta, jaioterrian, Berastegin 
altxamendua bultzatu zuen 1838an ber-
tan. Foruak errespetatzen baziren, eus-
kaldunei Isabel ala Don Karlos berdin 
zitzaiela zioen funtsean aldarrikapen 
hark, neutraltasunaren banderapean 
Muñagorri bera liberalen alde lerratu 
arren. Itxuraz, ikasketak egin zituen ga-
raian hurbildu zen eskribaua liberalen 

aldera, eta, beraz, gerra "etsaien" ar-
tean bizi behar izan zuen, Berastegi eta 
inguruak nagusiki karlistak baitziren. 
Zenbaitek Muñagorriren abentura au-
sart eta bakartitzat jo arren, Madrilera 
joan aurretik ere babesak bildu zituen 
Baionan erbesteratutako liberalen, ge-
rrak akitutako buruzagi karlisten eta 
Gipuzkoako Diputazioaren ordezkari 
askoren artean. Baina behar adina babes 
materialik ez zuen lortu erasoari ekin 
zionean eta altxamenduak porrot egin 
zuen. Ipar Euskal Herrira ihes egin zuen 
orduan Muñagorrik.

Eta, hala ere, gatazka dinastikoa eta 
foruen aldeko borroka bereizteko ideia 
hark nolabaiteko eragina izan zuen Ber-
garako Hitzarmenean (1839). Bakea lor-
tuta eta, ustez, foruak lotuta, Muñagorri 
Zumarristan zeukan burdinolara itzuli 
zen.

Baina Esparterok foruak bertan 
behera utzi zituenean, hainbat foruzale 
haren aurka matxinatu ziren 1841eko 
urrian. Ez dago garbi Muñagorrik altxa-
menduan parte hartu zuen ala ez. Ares-
tian aipatu bezala, Labaienek ez zuen 
uste matxinatuen artean zegoenik eta 
gatazka pertsonalei egotzi zien haren 
heriotza. Beste iturri batzuek, Pablo Go-
rosabelek, esaterako, diote parte hartu 
zuela eta horregatik errepresaliatu zu-
tela. Benito Perez Galdosek halaxe jaso 
zuen Episodios Nacionales lanean: “Da-
lloko apaizak eta Muñagorri eskribauak 
berehala bildu zituzten beren partidak, 
eta muino eta mendietan barrena abiatu 
ziren liberalak hiltzera”.

Hipotesiak hipotesi, “Bakea eta Fo-
ruak” mugimenduaren buruzagi nagusia 
ez zuten bakean utzi, foruak galdu ondo-
ren ere. 

Ez bakerik eta ez forurik 
Muñagorrirentzat
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“Bakea eta foruak” aldarrikapena eginez altxatu zen Muñagorri bere jaioterrian, Berastegin, 1838an.
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eztabaida. Orain arte uztailaren 14 
edo urriaren 12 bezalako egunak 
gorriz markatuta agertzen ziren 
Argiaren egutegian, nahiz eta gero 
bertako langileek lan egin egun ho-
rietan. Datorren urteko egutegian 
ez dira gorriz markatuta egongo eta 
“jai egun arrotza” modura izendatu-
ta ikusiko ditugu.

“Iragana kontrolatzen duenak 
kontrolatzen du orainaldia, eta orai-
naldia kontrolatzen duenak kontro-
latuko du etorkizuna” zioen George 
Orwellek 1984 lanean. Idatz deza-
gun gure historia. 

Zenbaitek esango du ez direla horre-
lakoak izaten historia liburuak. Zer-
gatik ez? Historia kontatzeko for-

mula polita topatu du Argiak urteroko 
egutegiarekin. Historia txikiak eta han-
diak mikroan kontatuta. 365 efemeride, 
“gaurko egunez duela...” esaldiarekin jo-
katuz. Ahanzturan ez erortzeko arike-
ta ere bada, kontatu nahi dugun historia 
kontatzeko bidea. Bertakoa bezala urru-
tiagokoa, baina zenbait memoriak ezaba-
tu nahiko lituzkeenak eta esan beharre-
koak direnak.

2022KO URTEURREN BOROBILAK
2022ak eskaintzen ditu zenbait urteurren 
borobil. Ezin ahaztu 500 urte beteko di-
rela Juan Sebastian Elkano izeneko geta-
riarra Sevillara heldu zela munduari bira 
emanda eta, urte berean, 1522an, erori 
zela Amaiurko gazteluko azken erresis-
tentzia nafarra, Gaztelako armadak garai-
tuta. 150 urte dira Bigarren Karlistaldia 
izendatu ohi den herri altxamendua hasi 
zela Hego Euskal Herrian edo 120 urte 
Joxepa Antoni Aranberri Xenpelar-ek nes-
kazaharren defentsan bertso sorta argita-
ratu zuela. 

Denboran gertuago etorrita, mende 
laurdena beteko da ehunka milaka ku-
batarrek Che Guevararen gorpuzkinei 
eskainitako agur masiboez, edo 20 urte 
Baltasar Garzón epaileak ezker abertza-
leko eragile politikoak legez kanpo utzi 
zituela, ekarri zituen ondorio guztiekin, 
tartean, Ertzaintzaren erasoa ur-tanke-

tarekin Gora Euskal Herria 
lelopean ma-

nifestatzen ari ziren milaka euskal herri-
tarren aurka. 2022an hain justu hamarka-
da beteko da Amaia Egaña barakaldarrak 
bere buruaz beste egin zuela Caixabankek 
etxetik bota behar zuen unean, edo bost 
urte ETAk gizarte zibilaren laguntzarekin 
armagabetzea lortu zuela.

         BERRITASUNAK
Euskal Herriko mugi-
mendu sozialek egin-

dakoetan jarri nahi izan 
da fokua datorren urte-

ko egutegian. Edo Euskal 
Herrian eragina izan zuten 

nazioarteko gertakarietan. 
Badu beste berritasunik 

ere. Ondo dakigu Euskal He-
rri jator, goxo eta puta hone-

tan jai egunek sortzen dutela 
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EGUTEGIA 2022

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Idatz dezagun gure historia

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.

2022ko egutegia 
10 euroan salgai

Interneten, azoka.argia.eus helbidean erosi 
dezakegu ArgiAren 2022ko egutegia.
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Uda edertzen duen lore asko dago. 
Tartean urrelilia (Chrysantemum 
spp.), idi-bihotza (Tulipa spp.), kra-

belina (Dianthus spp.), arrosa (Rosa spp.) 
eta dalia (Dahlia spp.). Daliak udaren 
amaierako altxorra dira, ikaragarrizko 
alaitasuna eransten diote bestelako lo-
re-kolore urri dituen sasoiari. Laranjak, 
gorriak, horiak, zuriak, laruak, beltzak, 
arrosa kolorekoak eta horien nahaske-
ta ugari topatuko duzu dalietan, baina 
kolore bat beti faltako da: urdina. Arro-
sarekin ere gauza bera gertatzen da: ez 
dago arrosa urdinik. Zaila da oso kolore 
urdina topatzea naturan, baita anima-
lietan ere. Landareetan oso kolore urria 
da eta lore batzuetan aurki badezakegu 
ere, hostoetan eta fruituetan ia ezinezkoa 
da. Miamiko Florida International Uni-
versityko Zientzia Biologikoen Saileko 
irakasle erretiratu eta Naturaren paleta: 
landareen koloreen zientzia liburuaren 
egile denak, David Leek, zera dio: “Urdina 
kolore arraroa da naturan... Loreak sor-
tzen dituzten 280.000 landare espezieen 
%10 baino gutxiagorenak dira urdinak”.

Lorearen kolorearen erabakitasuna 
landareak sortzen dituen pigmentuen 
eta horien elkarlanaren ondorio zuzena 
da. Kimikoki harremana duten pigmen-
tuen elkarketa konplexu baten ondorioz 
gertatzen da kolorea: kalkonak, auronak 
eta antozianinak. Landareetan sortutako 
konposatu sorta izugarriaren parte dira. 
Antozianinak berez gorriaren inguruko 
koloreak dakartza. Eraldatuz gero, ordea, 
urdinaren aldera jo dezake; pHak edo 

pigmentu, molekula edo ioi nahasketek 
ekarriko dute mudantza hori. Naturak 
erabaki zuen: urdina gaitza da. 

Landare gutxi batzuek egiten duten 
hori beste landare batzuetan artifizialki 
lortzea aspaldiko ametsa da. Japonian 
egin dira ahalegin ezagunenak. Naonobu 
Noda zientzialaria da ikerketaren egi-

le nagusia. Berak argi dio: ohiko tekni-
kak erabiliz sekula ez da lore urdinera-
ko aldaketarik sortu inongo landaretan. 
Transgeniaren teknika beste aukerarik 
ez dago. Urreliliarekin eta arrosarekin 
egin dira saioak. Horien loreak urdintze-
ko berez lore urdinak ematen dituzten bi 
landareren genak txertatu dizkiete: alu 
urdina (Clitoria ternatea) eta ezkilalorea 
(Campanula medium). Ez dute benetan 
urdina den urrelili ez arrosarik lortu, 
emaitza more edo ubel zurbilaren tanke-
rakoa da, baina negozioa martxan da. 

Suntory enpresa multzoak sustatu du 
hori. Eta emaitzak uste baino pattalagoak 
badira ere, bere arrosa urdinxka kaleratu 
zutenean, haren prezioa arrosa arrunt 
batena baino hamar aldiz handiagoa izan 
zen. Dirua ez zaie urdinduko ez! 
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

URDINA IZATEAREN 
GAIZTASUNAREN KOMERIA

Kaixo Jakoba
Noiz da larrosak eta hortentsiak 
mozteko garaia?

  Aitzi Eguren

Arrosondoak eta hortentsiak inausteko 
sasoi nagusia otsaila-martxoa da. 
Abuztua-irailean ere egin daiteke, baina 
landare berriak sortzeko aldaxkak 
izateko besterik ez. Udaberrikoa da 

garai nagusia.  Ilbeheran egin beharreko 
lana da. Landareak non bizi direnaren 
arabera, lehenago edo geroxeago 
egin. Toki epeletan lehenago eta 
hotzetakoena geroxeago. 

Ez dute benetan urdina 
den urrelili ez arrosarik 

lortu, emaitza more 
edo ubel zurbilaren 

tankerakoa da, baina 
negozioa martxan da

IRAKURLEAK GALDEZKA
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A zken sei urteak gaztainaren 
munduan erabat murgilduta da-
ramatza Beñat Itoiz lapurtarrak. 
Lurrera bueltatzea eta proiektu 

bat martxan jartzea zituen helburu; labo-
rantza eredu mekanizatu eta industriale-
tik urrun. Gaztainari lotutako egitasmoa 
abiatzea bururatu zitzaion orduan, baz-
terrean utzita zeuden lurrak eta jarduera 
bera biziberritzeko asmoz: “Historian he-
mengo jendea nola eta zerekin bizi izan 
den eta bizitzeko eta ekoizteko modu ho-
riek gure munduan berriz nola sartzen 
ahal diren aztertu nuen”, dio. Fruitu ho-
rretatik abiatutako produktu mordoxka 
sortu ditu urteotan, eta konbentzituta 
dago gaztaina baserriko ekonomiari be-
girako aukera ederra izan daitekeela. 

NOLA EZIN DELA GAZTAINA URTE 
OSOAN JAN?
Irina, hummusa, gailetak, garagardoa, 
pasta, txokolatea, ozpina, eztia, gaztai-
na konfitatuak, odolkia gaztainarekin, 
piperrada… produktu horiek eta askoz 
gehiago egiten dituzte Makeako Euskal 
Gaztain Etxean. Itoizek jakin bazekien 
ezinezkoa izanen zela gaztainak biz-
pahiru hilabetetan bakarrik salduta urte 
osoan horretatik bizitzea. Horregatik 
ekin zion produktuaren merkatuaren 
inguruko ikerketari, eta hasieran za-
lantzak izan arren, segituan ikusi zuen 
baietz, gaztain aski badela Ipar Euskal 
Herrian, eta eraldatzeko aski onak direla 
gainera. 

Lurraren faltan, hurbileko etxaldeei 
erosten dizkie gaztainak Itoizek. “Ipa-
rraldeko etxaldeetan erositako 15 tona 
sartzen dira hona urtero, eta horiek 
eraldatzeko gunea eta saltokia ditugu 
bertan”. Gaztainak idortzeko tresneria 
eta harrizko eihera dituzte, besteak bes-
te, eta haiek transformatzen dute kasik 
produktu guztia. Sagardoa, txokolatea 

eta besteren bat, dena den, kanpoan 
egiten dituzte. “Gaztainaren merkatua 
zabalduz eta ekonomikoki sare bat sor-
tuz, ingurumena zaintzea ere bada hel-
burua”, adierazi du. Izan ere, gaztainen 
inguruan merkatua sortzeak landare 
horiek zaintzera, mantentzera eta bir-
sortzera ere bultzatzen ditu. 

GAZTAINONDOA GERNIKAKO 
ARBOLAREN PARE
“Zergatk hartu ote dugu Euskal Herrian 
Gernikako arbola sinbolo gisa, gaz-
tainondo bat beharrean?”, galdetu du 

umorez Itoizek. Izan ere, milaka urtetan 
jendea gaztainaz elikatu da eta horren 
zura erabili izan du gurean. Historia hori 
guztia bildu nahi izan dute gunean ar-
gazki eta azalpenen bidez. “Gauza gehia-
goren artean, Iparraldeko mapa bat ere 
badugu, 1860ko tintaren eritasunaren 
aurretik herriz herri zenbat gaztainondo 
hektarea zegoen eta horri lotutako eko-
nomia zein zen azaltzen duena”. 
 Kuriosoa da gaur egun Europan eta 
gurean kontsumitzen den gaztainaren 
gehiengoa kanpotik ekarritakoa izatea. 
Frantziako Estatuan, %80 inguru kan-
potik ekarria dela dio Itoizek, Turkiatik 
eta Txinatik bereziki. Horri buelta ema-
teko asmoz abiatu zuen proiektua, eta 
produktu eskaintzaz gain, orain hainbat 
sukaldarirekin lanean ari da gaztaina-
rekin egindako plater berriak proposa-
tzeko: marmitakoak, risottoak, pastak… 
“Egiazko ekonomia bat sortzeko aukera 
dago, eta ez atxikitzea soilik gaztainaren 
oroitzapen doi-doia bizirik. Behar dira 
arbolak salbatu eta ekonomia berriz 
abiarazi”, amaitu du. 
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

EUSKAL GAZTAIN ETXEA

GAZTAINARI BIZI BERRI BAT 
EMATEKO LANEAN

Irina, hummusa, gailetak, 
garagardoa, pasta, 

txokolatea, ozpina, eztia, 
gaztaina konfitatuak, odolkia 

gaztainarekin, piperrada… 
produktu horiek eta askoz 

gehiago egiten dituzte Makeako 
Euskal Gaztain Etxean
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Hiltzea ez da modu tragikoan ulertzen 
pelikulan, hasiera da; askotan, euskal 
kulturan egin ohi dugunaren aurka. 
Kontrapuntu hori bilatzen zenuen?
Bizitzaren oinarrietako bat da gauzei 
nondik begiratzen diegun. Bizitzaren 
parte da heriotza, bizi osoan zehar izango 
dugu hurbil: batzuetan hurbilago, beste 
batzuetan ez hainbeste. Baina beti egon-
go da presente. Orduan, bada proposa-
men bat heriotzari bizitzatik begiratzeko: 
nola bizi hiltzen gabiltzan bitartean, nola 
bizi gertuko norbait hil denean. Uste dut 
badagoela jendea horrela bizi dena, ez 
heriotzarekin borrokan, baizik eta onar-
tuz: “Gertatuko da, eta nondik biziko naiz 
hori gertatzen denean?”. Pelikulan, per-
tsonaia bakoitzak bere ikuspegia dau-
ka. Heriotzak sor dezakeen alde ilunean 
sartu beharrean, argitasuna ikusten du 
Norak, eta omenaldia egiten du: besteen-
gatik bizitzea haiek ez daudenean.

Familia traba da Norarentzat bere 
bidea hasteko. Bereak ez diren 

erantzukizunak baino ez dizkiote 
ematen. Zergatik bueltatzen da 
familiarengana?
Nora, pelikularen hasieran, besteentza-
ko bizi da. Aitonak pisu handia dauka, 
eta zaintza lan handia ere badago: lan 
hori eta familiarekiko lotura irudikatu 
nahi nuen. Niretzako gauzak ez dira ez 
beltzak, ez zuriak; konplexuagoak dira. 
Horregatik, batzuetan, zaintza lan bat uz-
tea ez da askatasuna bakarrik emango 
dizun zerbait, agian zaintza lanari lotuta 
–adibidez, Noraren kasuan– badago adis-
kidetasun bat eta harreman oso berezi 
bat. Beraz, ez nuen nahi karga bakarrik 
izatea. Uste dut pelikulan badagoela bes-
te alde hori ere, aitona “gotorlekua” da 
Norarentzat.

Behin bere bidea egitea erabakitzen 
duenean, Nora oso ausarta da: bueltatu 
egiten da eta ez du ihes egiten, hartu 
dituen erabakiak komentatu egiten ditu. 
Lehen aldia da ez duela baimenik eska-
tzen. Eta bueltatze horretan, familiaren 
egituran aldaketa eragiten du, elkarriz-

keta xume batekin. Bi eszena dira, baina 
dena aldatzen dute, eta orekatu egiten 
da familia horretan bakoitzak duen le-
kua. Pelikularen hasieran, behintzat, ez 
dago oso orekatuta, ez zaintza lanak, ez 
beste ezer. 

Merik, Noraren lagunak, bikotea eta 
seme-alabak ditu, eredu tradizionalak 
“familia ideala” deritzona. Baina ez 
da zoriontsua. Zergatik nahi du Norak 
bizitza hori kosta ahala kosta?
Uste dut hori “arrakastaren kontzeptua” 
dela. Zer diren gizarte honetan, bai mun-
du sortzailean zein artistikoan, familia 
ereduak. Badaude batzuk arrakastatsu-
tzat jotzen direnak, eta beste batzuekin 
badirudi ez duzula arrakasta lortu. Nora 
hasieran kanpora begira dagoenez, gai-
lentzen den arrakasta sozialaren ikus-
pegia dauka, nahiz eta bere ekintzetan 
beste bide bat hartzen duen beti. Peliku-
la horren inguruko gogoeta da. Ez dakit 
“arrakasta” ote den hitza, baina bada “zer 
den egin behar duzuna eta zer den egin 

  IRATIZ MADARIAGA ETXEBARRIA       IRATXE ETXEANDIA

Lara Izagirre

Pelikula arrakasta pertsonalaren 
bilaketa da, eta Norak esanahi 

berria ematen dio arrakasta horri”

2020ko Donostiako Zinemaldian estreinatu bazen ere, aurtengo irailean heldu 
da Nora filma zinema aretoetara. Lara Izagirre (Zornotza, 1985) zuzendariak 

road trip ez hain utopikoaren bidez hezurmamitu duen bilaketa pertsonalaren 
istorioa da, familia baten kontakizuna, generoaren inguruko gogoeta eta 
denok biltzen gaituen “euskal lurraldean” galtzeko bidaia. Metafora jokoez 

aparte, pelikulak zeresana sortu du; Euskal Herrian eta euskaraz egin den arren, 
hainbat euskal aretotan gazteleraz proiektatu delako.
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nahi duzuna” horren inguruko hausnar-
keta. Hor dago Noraren gatazka. Pelikula 
arrakasta pertsonalaren bilaketa da, eta 
Norak esanahi berria ematen dio arra-
kasta horri.

Niretzat hor dago pelikularen zatirik 
garrantzitsuena, bihotza edo arima: nola 
emakumeok aukerak ematen dizkiogun 
–edo ez– gure buruari, edo zenbat auke-
ra ditugun gure buruari aukerak ema-
teko, erabakitzeko zer egin nahi dugun, 
baina geure neurrira. Esango nuke gure-
tzat ez dela erraza, gizartea ez dagoelako 
prest guk gure buruari hori galdetzeko. 
Ohitura falta horren ondorioz, geure bu-
ruei galdera horiek egiteko aukera dau-
kagunean, beldurra ematen digu. Agian 
konturatzen gara beste leku batean egon 
nahi dugula, baina hor ausardia behar 
da, eta ez digute erakutsi ausartak iza-
ten. Orduan, nik uste, Noraren bidaian 
badago emakume askoren bidaia: “Non 
gaude eta nora goaz?” galderatik abia-
tzen dena.

Filmean amaren papera oso argi 
zehaztuta dago.
Pelikulako ama-alaben arteko harreman 
horietan islatzen da zaila egiten zaigula 
batak bestea ulertzea, emakume bezala 
bizi izan ditugun garai ezberdinengatik. 
Belaunaldi bakoitzeko kideok aukera 
desberdinak izan ditugu egin nahi izan 
duguna egin ahal izateko.

Pelikulan bi elkarrizketa garrantzi-
tsu falta dira. Alde batetik, Loliri [No-
raren ama] galdetzea: “Zuk nora joan 
nahi duzu? Nora joan nahi zenuen eta 
ez zara joan?”. Eta bestetik, Mari Feliri 
galdetzea: “Zergatik zaude hemen, eta 
zein da horrek izan duen eragina zure 
bizitzan?”. Gure amengana joango bagi-
na galdetuz zer izan nahi duten eta non 
dauden, eta zer utzi zuten egin gabe gu 
munduan egoteagatik... Zauri eta distan-
tzia asko geratuko lirateke agerian. Uste 
dut ama-alabok berdinak garela, baina 
garaiak elkar ez ulertzeko espazioa sor-
tzen duela.

Pelikulan, Hego Euskal Herria, Ipar 
Euskal Herria eta Argentina –kanpora 
joandakoen euskal lurraldea– 
nahasten dituzu. Zergatik aukeraketa 
hori?
Euskal Herria bere osotasunean iru-
dikatu nahi nuen. Norak bidaia hasten 
duenean, galtzeko beharra dauka, bere 
buruari aukera bat eman eta bere lekua 
aurkitzekoa. Baina horretarako galdu 
egin behar da. Hor aurkitu nuen bidaia 

egiteko aukera, munduko beste punta-
ra edo hurbilera. Eta iruditzen zitzaidan 
gertuko pertsona bat galtzen duzunean, 
agian munduaren beste puntara joatea ez 
dela erabakirik egokiena. Horregatik era-
baki nuen Nora euskararen lurraldean 
galduko zela, euskarri bat behar zuelako, 
nahiz eta etxean egon ez, etxean egongo 
balitz bezala sentitzeko.

Gero, Argentinako zatia etorri zen. 
Nire partetik bazegoen borondate bat 
pelikula koloretsua egiteko, baina ez 
soilik kolore aldetik, baizik eta zentzu 
guztietan: hizkuntza aldetik, aniztasun 
aldetik… Orduan hasi nintzen pentsa-
tzen nor izan zitekeen Noraren aito-
na, eta Hèctor Alterio pila bat miresten 
dudanez, prentsatu nuen: “Zergatik ez 
aitita argentinar bat?”. Gainera, Argen-
tinarekin eta Hego Amerikarekin dau-
kagun historia kontuan hartuta, uste 
dut interesgarria dela familia horrela 
osatzea, testuinguru horretan Nora nor 
den azaltzeko. 

EITBko Ahoz Aho programan 
eskainitako elkarrizketa batean esan 
zenuen ohikoan ez dela emakumerik 
egoten euskarazko zinemagintzan. 
Zergatik?
Esango nuke ez dela bakarrik euskaraz-
ko zineman, baizik euskarazko fikzioa 
egiten duten ikus-entzunezkoetan oro-
korrean. Urte hauetan egin diren EITBko 
telesailak ikusi besterik ez dago: zero 
emakume egon dira zuzendaritza la-
netan, eta esango nuke zortzi-edo egin 
direla. Aurten Nora eta Erlauntza egon 
dira, baina emakume batek zuzenduta-
ko euskarazko aurreko fikzioa, gogoan 
daukadana, Amaren Eskuak da, eta ez 
da duela bi urteko lana. Gogoeta egin 
beharko genuke: sustatzen ari gara 
euskarazko zinema, baina zeinek egin-
dakoa? Nik arreta berezia jarriko nuke 
puntu batean: zer ari da gertatzen tele-
bista publikoak banatzen duen diruare-
kin? Esango nuke Eusko Jaurlaritzak ba-
dituela erabakiak hartuak, emakume bat 
euskarazko film bat egitera ausartzen 
bada, hura babesteko. Telebista publi-
koaren alorrean ere badago borondate 
bat, baina gero, errealitatean, diru publi-
koa banatzeko orduan hartzen dituzten 
erabakien berrikuspena egitea falta dela 
uste dut.

Ikuspegia, beraz, bakarra da, eta hori 
oso arriskutsua da atzetik datozen ema-
kumeentzako eta orain gaudenontzako. 
Baina arrisku larria da hizkuntzaren-
tzako ere. Esango nuke erabaki nuela 

nire lehenengo pelikula euskaraz ez 
egitea, ez nituelako bi zailtasun aldi be-
rean gainditu nahi: emakume zuzendari 
izatearena eta euskara hizkuntza gu-
txitu bezala defendatzearena. Uste dut 
bigarren pelikulan ausardia izan dudala 
bi horiei aurre egiteko. Baina bigarren 
film hau egitea zaila izan da bi arrazoi 
horiengatik, eta ez dut lortu euskal kul-
turatik –erakundeez mintzo naiz, ez pu-
blikoaz– babes nahikorik; horrek era-
gozten dit baieztatzea nire hirugarren 
pelikula euskaraz izango dela.

Noraren gaztelerazko bertsioa 
eman dute zinema batzuetan, 
eta bikoiztuta dagoela esan gabe 
proiektatu dute.
Nora bikoizteko erabakia hartu genuen 
Televisión Española-rekin eta A Contra-
corriente banatzailearekin bilera egin 
eta gero. Espainiako telebistaren diru 
laguntza bat lortzeko, esan ziguten filma 
bikoiztu egin behar genuela –ez dakigu 
derrigortasun hori geneukan ala ez, bai-
na hori uste genuen– eta kontratu bat 
sinatu behar genuela. Guk hitzarmena 
A Contracorrientek Televisión Españo-
larekin sina zezan baimendu genuen 
orduan, baina estreinaldiaren data oso 
gertu genuenez, ezin genuen kontratua 
sinatu arte itxaron bikoizketa egiteko. 

Bikoizketa horren atzean pelikula 
zinema areto gehiagotara heltzeko au-
kera dago. Euskarazkoa bada bakarrik, 
aretoen %15era helduko da; bikoizke-
tarekin, agian %50era. Beraz, bikoiztea 
erabaki genuen.
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Halere, ez duzue espero zenuten 
zabalkundea lortu.
Banatzaileek euskarazko film baten alde-
ko apustua egin behar dute, eta gertatzen 
dena da apustu hori txikia dela. Gaine-
ra, estatu mailako aretoetan pelikularen 
jatorrizko bertsioa ematea erabakitzen 
dute. Beraz, bikoizketa hori egin izanak 
pelikula ez du Espainiako beste zirkui-
tuetara hedatu. Bestalde, gure harridu-
rarako, gaztelerazko bertsioa erabili du-
tenak Euskal Herriko areto batzuk izan 
dira: Multicines eta Getxo, ez dakit beste-
rik egon den. 

Hortik sortu da eztabaida. Azken fi-
nean, publikoaren beharra egon da, as-
kok nahiago zuelako pelikula ez ikusi, 
azpidatziak irakurtzen ibili baino. Agian 
herriaren errepresentazioa da, herrian 
dagoen hizkuntzaren erabilerarena, eta, 
zentzu horretan, ez dakit hasieratik guk 
jarri behar ote genituen mugak zinema 

bakoitzean erabili beharreko hizkuntza-
ri dagokionez. Benetan, guztiz harrituta 
nago gertatu denarekin. Pelikula ez dugu 
horretarako erreminta bezala hartu, eta 
agian hori egin behar genuen. 

Euskarazko pelikula bat justifikatu 
egin behar da?
Hemen gaztelerazko pelikula bat gazte-
leraz ikustera bazoaz, inork ez du ezer 
esaten; euskarazko pelikula bat azaldu 
egin behar den zerbait da. Guk bikoiz-
tu izana bada, zentzu batean, azalpenak 
ematea. Baina euskarazko industria eta 
euskarazko kultura eraiki nahi baditugu, 
eta bikoizketarik gabe, euskararen nor-
malizazioan lan egitea bada nahi duguna, 
erakundeetatik eta euskararen zabalkun-
detik esan beharko genuke: zenbat da 
horrelako pelikula baten batez bestekoa, 
50 kopia? Zer egin dezakegu euskarazko 
pelikula batek bere gaztelerazko homo-

logoek beste kopia izan ditzan? Bestela, 
euskara hemen geldituko da. Euskal He-
rrian gero eta gehiago ari gara jasotzen 
beste hizkuntza batzuetan egindako la-
nak: katalanezkoak, galegozko pelikulak 
eta telesailak… Baina euskara, oraindik, 
ez da hasi liga horretan jokatzen. 

Administrazioaren laguntza gehiago 
dute gainontzekoek? 
Ez dakit hori den, edo erabaki bat den. 
Adibidez, katalanarekin, esan dute: he-
men dago, eta ez da hizkuntza gutxitua. 
Norberak sinetsi behar du, herri bezala. 
Hemen baditugu zailtasunak hori sines-
teko. Eta nik Norarekin agian horrega-
tik hartu ditut erabaki batzuk, pentsatu 
izan dudalako: “Euskara ez da helduko”. 
Baina gero, mundutik bidaiatu duen ber-
tsio bakarra euskarazkoa izan da: Mia-
min euskaraz ikusi dute, Manchesterren, 
Nantesen... 

Nora filmeko fotogramak.
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 LIBURUA

Komikia da? Ikerketa? Testigantzen 
bilduma? Dom deituriko egileak 
Nafarroa Behereko zazpi 'beka-

toros' elkarrizketatu ditu eta haien hi-
tzekin eta bere irudiekin osatu du gaur 
aurkezten dizuegun lana. Bekatorosaren 
konnotazio negatiboa positibo bihurtuz 
gay, lesbiana eta bisexualak berbetan 
entzungo ditugu, letrak ere irudi bihur-
tzen direla tarteka, bihurgunetsu, espa-
zioa okupatuz.

Bekatutzat, gaixotasuntzat eta deli-
tutzat jo izan da sexualitatea heteroa-
rautik at bizitzea denboran zehar, eta 
hortik datorkio izenburua. Ez da hautu 
isolatua izendapen horrena, izan ere, 
XXI. mendean egonda ere, tradizio eta 
erlijio kristauaren eragina pentsa baino 
itzal luzeagokoa da oraindik. Adibidez, 
iaz argitaratu zen Pecadoras capitales 

komiki kolektiboa edo aurtengo It’s a 
sin telesaila horren erakusgarri dira, Do-
men lanarekin batera.

 Azala eta kontrazala dira kolorez 
jantzita agertzen zaizkigun bakarrak, 
barruko orrialdeetan zuri-beltza delako 
nagusi. Baina kanpoko aldean manifes-
tazio bat topatuko dugu: azalean lehen 
lerrokoak guri begira, poza eta amorrua 
adierazten duten manifestariak jarraian, 
musika eta dantza kontrazalean, eta 
sexu askatasunaren aldeko aldarrikapen 
guztietan ikus daitekeen aniztasuna, ha-
rrotasuna eta komunitatea.

Glokala ere badela baieztatu deza-
kegu, Nafarroa Beherean kokatzen den 
arren, bertako ahotsek sexilioa aipatzen 
dutelako –Baionara, Iruñera, Londrese-
ra, Parisera edo Montrealera joandakoak 
direlako haien askatasunaren bila–. 

"26 urte ditut. Bekatorosa naiz. Eta 
hala sortu nintzen". Horrela hasten da 
hitzaurrea, egilearen coming-out edo 
armairutik kanporako adierazpenare-
kin. Jarraian ditugu 25 eta 55 urte ar-
teko elkarrizketatuen esperientziak. 
Amaieran, “hiztegi laguna”, Euskal He-
rriko hegoaldekoak ez daitezen galdu 
euskalkiaren bihurguneetan.

"Ni euskalduna, bisexuala eta paga-
noa naiz" irakurriko dugu, edo "20 urte 
nituelarik, homosexualitateak ez zuen 
euskal munduan tokirik, edo biziki guti, 
eta ez nuen ikusten nola integratzen 
ahal nintzen", zapalkuntzen eta pribi-
legioen intersekzionalitatea orriotara 
ekarriz. Homo-lesbo-fobiari aurre egi-
nez urratu dute askapenerako bidea, 
irakurleari erakutsiz eurena ez dela be-
katu. 

Sexua bekatu?

  AMAIA ALVAREZ URIA

BEKATOROSAK
DOM CAMPISTRON
ELKAR, 2021
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 MUSIKA

Urretxu edo Zumarraga entzuten 
dudan bakoitzean hango The Hot 
Dogs! taldeaz oroitzen naiz ezin-

bestean. Hango ia erreferente bakarra 
dut eta ez edonolakoa gainera.

Pandemia betean ikusi nuen Northa-
girres taldea zuzenean Urretxun bertan. 
Urteak ikusten ez nuela –hastapenetan 
besterik ez– eta inpaktatu egin ninduen 
taldearen sendotasunak eta proposame-
nak. Hala, azken bi diskoekin bueltatu 
nintzen etxera. 

Hazita dago taldea eta erabat helduta. 
Kantuak The Hot Dogs! taldean arituta-
ko Iñigorenak dira hein handi batean. 
Bera da abeslaria, eta jakina, gitarra jo-
tzailea. Alboan musikari oso finak ditu 
eta nabarmentzekoa da talde-soinua 

erabat janzten duen teklatu jotzailea, 
Ana Agirrezabaltegi, Iñigoren arreba.

Honako hau, Cavaré, aurreko diskoe-
kin alderatuta serioagoa da; ez dauka 
aurrekoen pareko urgentzia, eta soi-
lagoa da, baina baditu abesti puskak. 
Esaterako, diskoari izena ematen dion 
Cavaré: indartsu hasten da, intentsita-
tez eta erritmoz, eta nahigabe sentsa-
zio urrun bat badu ere, nortasun handia 
daukan riff batek uxatzen du, beti ere 
indar horri eutsita. El don rock-and-roll 
maltzurra da, non Anaren teklatuak 
agintzen duen eta eramaten gaituen 
70eko hamarkadako giroetara. Lalala 
lala lalalala lalala epiko erditzen da, es-
kola zaharreko rock-and-roll bilakatu 
eta gorpuzten eta gorpuzten Radio Bird-

man-en Zeno Beach-en parera, ia orkes-
tral bihurtu arte. 

Diskoaren beste aldea Elevator-ek za-
baltzen du, americana estiloari gorazarre 
egiteko ariketa irudimentsu eta basatia; 
hainbeste, makineria geldiezin bihurtu-
ta, kantua hard-rockera amiltzen du-eta. 
Yo también-en, zaldien trostan abiatuta 
eta hammond-a oso hurbiletik jarraika, 
Iñigok indartsu errezitatzen du eta surf-
-a ere bere egiten dute. Azkenik, Frío da 
Urretxuko rockero zaharrak Gainsbour-
gen, edo hobe esanda, Lou Reed-en gor-
putzean jarrita idatzitako balada.

Iñigo eta taldekideek aurreko taldea-
ren garapen naturala, helduagoa egiten 
dute, baina oso sendoa. Jarrai dezala lu-
zarorako garrak piztuta! 

Garapen natural eta heldua

  IKER BARANDIARAN

CAVARÉ
NORTHAGIRRES
FOLC RECORDSJA
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LIHER
NOIZ: irailak 15 
NON: Intxaurrondoko Kultur Etxea 
(Donostia)

Irten ginen hegan / herensugedun 
neskarekin / jakin gabe jausteak / 
egingo zigula hainbeste min.” Esaldi 
horrekin hasi dute Liher donostiarrek 

azken lanaren aurkezpena, Eta hutsa zen 
helmuga.

Hemen herensugeak daude (2020) 
diskoaren ostean etorri zen pandemia, 
eta taldearen helburu eta asmoak ber-
tan behera geratzeak “shock emozio-
nala” sortu zien. Egindako lanaz gain, 
sortutako espektatibak bete ez zirelako. 
Taldekideen arabera, “ikaspen baiko-
rrak” ateratzen saiatu dira, eta taldeari 
buruzko gogoetekin, nahiko lan autoe-
rreferentziala egin dute.

Gauzak beste modu batean egin 
nahian, Intxaurrondoko Kultur Etxean 
(Donostia) egin dute saioa, prentsa eta 
gertukoak lagun, erdi disko aurkezpen, 
erdi bideo grabaketa izan dena –azaroa-
ren 4an kaleratuko da diskoa–. Ezin, be-
raz, %100ean disfrutatu, kamerak gora 
eta behera ibili direlako, baina lan berria 

ondo aurkeztu eta defendatu dute, ohi-
koa baino bolumen bajuxeagoak lagun-
du du lau kideen bertuteak ondo kon-
pentsatzen.

Sinpleagoa da azken lan hau. Zentzu 
onenean. Ahotsak ez du gehiegikeriarik, 
ez eta beste zerbait egiteko saiakera-
rik ere. Zuzenean doaz mamira, kolore 
gehiago dituen mamira. Agian falta da 
aurreko lanetan egindako errepika hun-
kigarri horietako bat, baina eskertzen 
da kantak gehiegi ez tolesteko egindako 
lana. 

Oholtzara igo diren kolaboratzaileei 
esker, ahaztu ditugu kameralariak, eta 
izugarri gozatu Noa Egiguren, Alain Mar-
tinez eta Miren Narbaizarekin. Azken 
horrek, ohituta ez gaituen erregistro 
batean, enegarrenez txunditu gaitu. Ai-
pamen berezia merezi dute kontzertu 
atzean uneoro erakutsitako bisualek. Ez 
da erraza errepikakorra ez izatea horre-
lakoetan, eta original eta freskoak izan 
dira uneoro. 

“Hutsa zen helmuga” eta hutsetik has-
teko prest dagoela dirudi taldeak. Lasaia-
go, gertuago, malguago. Zalantzarik gabe, 
erakusle onena izan da Hasi kanta. Mor-
ganen Weather kantaren ildotik –adibi-
dez–, rockaren astuntasunetik askatuta, 
arinago doaz. Oteiza aipatu dute –eta nik 
ez dakit oraindik erantzunak emateko 
gai ote den oriotarra–, baina hutsa uler-
tzen bada espektatibarik gabe bi gorpu-
tzen arteko hutsuneari arreta jartzea, eta 
ez helburuei edo espektatibei, ziur naiz 
emaitza gehiago emango dituela.

Japoniako kintsugi-a bezala, zauriak 
sendatu eta orbainak urrez margotu di-
tuzte Liherrekoek, ikus daitezen, onar 
daitezen. “Tenpluak erre nahi genituen, 
baina ez ginen ohartu guk ere tenplu bat 
nahi genuela” esaldia harri bat bezala jau-
si da. Unea onartu eta zintzotasunez eta 
kolektiboan abiatzeko moduko kostal-
dera iritsi dira “ez da gurea, baina bada 
kostalde bat”. Eta ziurrenik orain irekiko 
zaizkie bide berriak. 

    XALBA RAMIREZ

Liher, hutsetik 
hasteko prest
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-----------
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-----------
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-----------
Beharbada

Otoitza

Irrika, 
grina

-----------
Hori ... eta, 
horregatik

Italiako 
ibaia

-----------
Itxura, 
antza

Ustekabean 
egiten den 

erasoa
-----------

Gaixo

Egiptoko 
jainkoa
-----------

Daukat (al-
derantziz)

Aztertu
-----------

Letra izena

Bokal 
biribila
-----------

Kilometro

Kontinen-
tea

-----------
Hegazti 

zangaluzea

Leuntasu-
nez

-----------
500 erroma-

tarra

Xakean, 
erregina

Hitz gezidunak

5x5
ZEHARRETARA ETA GOITIK BEHERA, 

HITZ BERA.

1. Arnasgora zaratatsu.
2. Elipsearen antza duena.

3. Nafarroako herria.
4. Ile-multzo trinko.

5. Zeinen.

Sudokua
BETE ITZAZU GELAXKAK 1ETIK 9RAKO 

ZENBAKIAK IDATZIZ, ZUTABE, LERRO ETA 3X3 
KOADRO BAKOITZEAN ERREPIKATU GABE.

7 6 3 9 8

9 2 7 5

1 5 3

7 1 4 6

3 2 1 5

2 5 1

9 7 8

6 7

EBAZPENAK

5X5:
1. ZOTIN

2. OBALO

3. TABAR

4. ILAJE

5. NOREN

751463982
394287516
862519347
419856273
275134698
638792154
947625831
123978465
586341729

JKGZL

TOPOZJOLASA

SINUNEBAK

KEKRLLAKORA

BIRAKETAURRI

FASELIRIKOAN

OTOIANANAK

MAMUTXAKPASIO

POSEGADATOT

AIREAIKERTUO

AFRIKALEUNKI

UROILANDADAMA

D
A

N
I B

LA
N

C
O
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Kalaka, kalakarako tresna bat 
baino gehiago da ezta?
Saiatzen gara! Komunikazioa eta 
berdintasuna ardatz harturik zer-
bitzu batzuk eskaintzen hasi ginen 
orain dela sei urte. Denborarekin 
ordea, egoera eta beharren arabera, 
zerbitzu horiek zehazten eta gara-
tzen joan gara eta azken urteetan 
berdintasun planak, formakuntzak, 
aholkularitza, komunikazioa eta di-
seinua eskaintzen ditugu, besteak 
beste. Uztargarriak diren edo uz-
targarriak egiten ditugun arlo ez-
berdinak dira. Mimoz egiten dugu 
lana. Bezeroa enpresa handia edo 
txikia izan, kooperatiba hasi berria 
edo komunikabidea, gure jarrera 
berdina izan ohi da. Taldera egokitu 
eta haien helburua betetzeko egiten 
dugu lan. 

2015ean sortu ginenetik urte 
bakoitza erronka eta sorpresa ez-
berdinez beterik agertu zaigu. Gure 
aldetik dena ematen dugu, denak 
aurrera egin dezan. Garapen bidea 
oso polita izaten ari da, aberatsa, 
baina baita gogorra ere. Iaz, adibi-
dez, Pausso izeneko egitasmoa ga-

ratu genuen Gipuzkoako Foru Al-
dundiarentzat, beste kooperatiba 
batzuekin elkarlanean. Txiki senti-
tzen ginen horretarako, baina lortu 
izanak konfiantza handia eman digu. 

Gero eta talde gehiago daude 
halako zerbitzuak eskaintzen. 
Zaila da lekua egitea?
Bai, oso zaila da. Gu oso txikiak gara, 
bi lagun besterik ez. Baina gainon-
tzekoekin elkarlanean aritzeko gogo 
eta beharra sumatu dugu hasieratik. 
Lehiaren izenean ateak itxi ordez, 
eskuak batuz ateak zabaltzen direla 
uste baitugu. Horrez gainera, gurea 
proiektu feminista izango zela argi 
genuen hastapenetik, eta osasun 
izurriteak hain modan jarri duen 
“bizitza erdigunean” leloa hasieratik 
aplikatzen dugu. Hori da gure oina-
rria. Norberaren erritmoak erres-
petatzen ditugu, izan lankideenak 
ala bezeroenak, ez dugu inor ez ezer 
bazterrean uzten. Eta uste dugu be-
zeroak hori sumatu eta eskertu egi-
ten duela. 

2017an elkar entzun eta lagun-
tzeko helburua duen Ekion ema-

Berari aldaketak asumitzea kostatzen zaiola 
aitorturik, jendartean hain errotua dauden hainbat 
ohitura aldatzeko asmoz sortu zuen Kalaka proiektua 
Ilazki Gainza Giraldok (Donostia, 1986). Nerea Uria 
Gigorro lankideak eta biek aholkularitza, diseinua, 
komunikazioa eta formakuntza feminista eskaintzen 
dituzte. Motxila lan esperientzia eta konfiantzaz 
beterik, ilusioz begiratzen du aurrera Gainzak.

“Edozein proiekturen 
garapena norbere emozioei 
helduta doa. Sentimenduek 
edozer baldintza dezakete”

KALAKARIA

Ilazki Gainza Giraldo

  AITZIBER ZAPIRAIN     IRANTZU PASTOR

ALDAKETARAKO PAUSOEN 
LAGUNTZAILE

Giza zientziak eta komunikazioa ikasi 
arren, kazetaritzako presioa eta presak 
baztertzea erabaki zuen eta berdinta-
sun arlora bideratu ditu bere bizitza eta 
proiektu profesionala. Langabezian, ez 
aurrera ez atzera “denbora gehiegi” pasa 
ostean, Kooperatzen espazioa bere 
ametsa zenaren laborategi bilakatu zen. 
Bakarrik bidaiatzen ikasi duen bezalaxe 
ikasi du kooperatiba bat martxan jarri 
eta aurrera ateratzen. Bi urtez Mexikon 
bizitzeko esperientzia bildu arren, Eus-
kal Herria du “lindo” eta “querido”.
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kume ekintzaileon sarea sortu genuen, 
gure arteko iritzi, aholku, euskarri, ba-
liabide eta esperientzien trukaketak 
euskaraz egin ahal izateko. Gure proiek-
tua garatzerakoan faltan sumatu genuen 
espazioa da. Emozioek garrantzia han-
dia dute lan honetan. Norbere emozioei 
helduta doa edozein proiekturen gara-
pena. Sentimenduek edozer baldintza 
dezakete. Beraz, elkarren eta norbera-
ren zaintzari garrantzia ematea ezinbes-
tekoa da Kalakan.

Zein da formakuntza feministaz 
duzuen esperientzia?
Azken urteetan modan jarri dela dirudi. 
Gaia normalizatu egin da eta politikoki 
zuzena da berdintasunaren alde egitea,  
baina zoritxarrez errealitatea beste-
lakoa da. Formakuntza saioetan erre-
sistentzia askorekin egiten dugu topo. 
Beti uste dugu besteak direla matxistak 
eta gurea jarrera egokia dela. Halako 
saioetan, ordea, berehala ohartzen gara 
oker gaudela. Gaur egun, kontzientzia 
feminista izatea ez da nahikoa. Enpresa 
edo erakundeekin jarduten dugunean, 
entitatearen marka ahaztu eta bertako 
langileekin, pertsonekin aritzen gara. 

Enpresak baino pertsonok ekin behar 
dugulako. Hortik hasten da aldaketa. 

Emakume zuri eta mendebaldarrok 
ere baditugu pribilegioak…
Horren inguruan ezagutza falta handia 
dagoela esango nuke. Batzuetan ez da-
kigu pribilegio horiek zein diren ere, 
baina ezin ditugu inola ere alde bate-
ra utzi. Elkarrizketarako hutsunea su-
matzen dut nik. Topaketa handietan, 
mahai-inguruak eta eztabaidak ematen 
dira, baina egunerokoan ez dago horre-
lakorik. Sare sozialetan ere bakoitzak 
gurea botatzen dugu, pantailak eskain-
tzen duen distantziatik, baina non dago 
parez pareko solasaldia? Horrek eman 
ohi ditu fruituak. Kontzientzia izatetik 
harago urratsak emateko hautua egite-
ko eta bidea zinezkoa izan dadin sola-
saldiak behar dira. Pribilegioen kontua 
erresistentziaz beterik baitago. Hala 
ere, zu eta ni honen inguruan aritzea, 
ondoren norbaitek irakur dezan, bada 
zerbait. 

Hezkuntzan jartzen da pisua baina 
harago ere badago zer eginik, ala? 
Eskoletan eta ikastoletan berdintasun 

planak garatzen ditugunean “ezin dugu 
dena egin” esan izan digute, eta egia da. 
Berdintasun plana dago batetik, baina 
baita ingurugiroa, euskararen zabalpe-
na, inklusibitatea… Borondate ona ikus-
ten dugu hezkuntza zentroetan, baina 
gainezka daude. Hezkuntzatik kanpo 
ere badago non eta nola ekin gainera! 
Aisialdian, etxe barruan… Haurrei libu-
ru bat eskaintzean, idazlea emakumea 
izan dadin saia gaitezke, gauza bera 
film edo telesailekin. Emakume sortzai-
le ugari dago, erreferente bilaka ditza-
gun bada! Denona da ardura. 

Edozein talderentzat balio dute 
berdintasun planek?
Entitate bakoitzaren egoerara egoki-
tzen gara. Enpresa txikiek, adibidez, 
ez dute derrigorrez berdintasun plan 
handi bat egin behar. Askotan saio ba-
tzuekin nahikoa izaten da. Asko aurre-
ratu daiteke txikitik hasita, tailer prak-
tiko gutxirekin. Gogoa duenak egiten 
du ahalegina. Taldean kafea hartu os-
tean kikarak garbitzea eta bileran hitza 
errespetatzea, adibidez; tontakeriak 
dirudite, baina oraindik ere hauxe da 
errealitatea Euskal Herrian ere. 

"Elkarrizketarako hutsunea somatzen dut nik. 
Topaketa handietan eztabaidak ematen dira, baina 
egunerokoan ez dago horrelakorik. Kontzientzia 
izatetik harago urratsak emateko hautua egiteko eta 
bidea zinezkoa izan dadin solasaldiak behar dira".
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KRONIKA SERIOSA EGITEKO

BIDALI ZURE HARRIKADAK: BERANDUEGI@ARGIA.EUS

SAREAN ARRANTZATUA

“Coca-cola, McDonalds, Dominos Pizza, 
The A Team, Baywatch, Batman, Ha-
lloween, Black Friday, Cyber Monday, 
Volkswagen California, Nagusi Inte-
lligence Center, lehenengo ostiatu eta 
gero galdetu egiten duen Polizia, Fer-
min Muguruza eta gainerako herritar 
afroamerikarren aurkako politika so-
zialak... eta, azkenean, behar bezalako 
tiroketa bat unibertsitatean; urteotan 
bultzatu dugun eredua ari da fruituak 
ematen”, azaldu dute, pozarren, Eusko 

Jaurlaritzatik. “Literatura maite duen 
eskopeteroak munduko mapan koka-
tuko du Euskadi, AEBen pare. Pozik 
agertu da Confebask ere, armagintzari 
bultzadatxoa emateaz gain, lanpostu 
ugari sortuko dituelako, “erasotzailea-
ren figurarekin Vocentok merkaturatu 
nahi dituen kamisetak, motxilak, 3D 
figurak, eskopeta formako tupperwa-
re-ak eta armak erosteko gida-liburua 
fabrikatzeko jende mordoa beharko 
delako”.

Jaurlaritza: “EHUko tiroketak 
munduko mapan kokatuko du 
Euskadi, AEBen pare”

Vocentoren azken ekarpena bake prozesuari.

Eta zu? 
Zer zara 
pribatu ala 
publikokoa?

Borroko da bide 
makarra

@XALBATOR | INSTAGRAM

@MUYBASTXS. | TWITTER

Arbonan egun
normal batez
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Baratzea
Fruitu baratzea

Lore baratzea
Basoa

+ 4 € 
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