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Historiako argindarrik garestiena eskaintzen duen enpresa berdea da, nuklearren 
alde egin bitartean. Etxegabetze gehien egin duen bankuaren lelo nagusia da 
“munduko abantaila guztiak eskura zuretzat”. Eta janari azkar bezain txarra 
eskaintzen duen munduko markarik ezagunenak “bertoko elikagai eta ekoizleen 
alde” egiten du, nahiz eta zenbait kalkuluen arabera, Espainiako Estatuan saltzen 
duten hanburgesen osagaiek batez beste 6.000 kilometro baino gehiago bidaiatu 
dituzte. Irudian, multinazionalak babestutako lekale zelai bat Sorian (Gaztela).

  ALVARO MINGUITO       AXIER LOPEZ

Dena da berde
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Bi puntu kritikatuenak erreforma-
tzea hitzartu dute PSOEk eta Uni-
das Podemosek: elkartzeko esku-

bidearen eta Polizia grabatu eta irudiak 
zabaltzearen ingurukoak. 2015etik dago 
martxan legea, eta bi alderdiek 2018tik 
indargabetzeko asmoa adierazi badute 
ere, orain arte ez dute aldaketarik egin.

Espainiako Gobernu koalizioak 
behin baino gehiagotan adierazi du 
agintean dagoenetik Mozal Legea in-
dargabetzeko asmoa, 2015ean PPren 
gobernuak abiarazitakoa. Baina pande-
mia hasi zenetik inoiz baino isun gehia-
go jarri dira lege hori erabilita. 2020an 
ireki zuten legeari zuzenketak aurkez-
teko epea eta orain, urtebete geroago, 
aurre akordio bat adostu dute PSOEk 
eta Unidas Podemosek, besteak beste, 
Mozal Legearen bi puntu kritikatuene-
takoak erreformatzeko.

Batetik, elkartzeko oinarrizko esku-
bidea babestu nahi dute. Aurretik jaki-
narazi gabe ere herritarrak beti elkar-
tu ahalko dira, “era baketsuan” izanez 
gero. Mozal Legeak elkartzeko eskubi-

dearen inguruan hainbat isun aurrei-
kusten ditu momentuz: kasu “oso larrie-
tan” 30.000 eta 60.000 euroko zigorra, 
kasu “larrietan” 600 eta 30.000 euro 
artekoa, eta kasu “arinetan” 100 eta 600 
euro artekoa.

Bestetik, baimendu nahi dute Polizia-
ren irudiak hartu eta zabaltzea, betiere 
“polizien eta haien familien segurta-
sunari edo intimitatearen eskubideari 
eragiten ez badie”. 2015etik debekatuta 
dago hori eta askotan kazetarien jardu-
na oztopatu du. Espainiako Gobernuak 
Mozal Legea aplikatu zion lehen kazeta-
ria izan zen Axier Lopez; ARGIAn lanean 
ari zela polizien irudiak zabaltzeagatik 
601 euroko isuna jarri nahi izan zioten.

Mozal Legeak oinarrizko eskubideak 
urratzen dituela salatu dute askotariko 
eragileek. Nazio Batuen Erakundeak ha-
sieratik kritikatu du legea, eta Europako 
Giza Eskubideen kontseilariak eskatu 
izan dio Espainiako Gobernuari legea al-
datzeko, “errepresiboa” delako eta, bes-
teak beste, adierazpen askatasuna mu-
gatzen duelako. Esaterako, Mozal Legea 

erabilita kartzelaratu zuten Pablo Hasel 
rap abeslaria kataluniarra otsailean, Es-
painiako erregeaz kantatzeagatik.

MIGRATZAILEEN BEREHALAKO 
ITZULKETAK DEBEKATUTA
Mozal Legearen beste puntu batzuk ere 
aldatzea erabaki dute. Orain arte PSOEk 
ez du eztabaidatu nahi izan migratzai-
leen berehalako itzulketen gaia, baina 
azkenean UPrekin hitzartu du hori ere 
Mozal Legetik kanpo uztea. Auzi hori 
atzerriko legediaren eta nazioarteko hi-
tzarmenen (debekatuta daude berme 
juridikorik gabeko itzularazteak) esku 
utziko dute.

Isunen zenbatekoaren gainean ere 
eztabaidatu dute. “Txikiagoak eta zi-
gortuaren diru-sarrerekiko propor-
tzionalak” izan beharko dute, baina ez 
dute zehaztu zenbatekoa. Espainiako 
Barne Ministerioaren arabera, 2015etik 
2020ra bitartean ia 376.000 isun jarri 
dizkiete herritarrei Mozal Legea apli-
katuta eta guztira 252 milioi euro lortu 
dituzte.

Azkenik, erabaki dute bi ordukoa iza-
tea komisaldegian pertsona bat atxikita 
edukitzeko gehieneko denbora, “sal-
buespenezko kasuetan” izan ezik. Ha-
laber, komisaldegira eraman aurreko 
lekura itzuli beharko dute poliziek atxi-
lotutako pertsona. 

  LEIRE ARTOLA ARIN

Mozal Legearen artikulu 
batzuk moldatuko ditu 
Espainiako Gobernuak

BO
RR

O
KA

 G
A

RA
IA

Mozal Legeak oinarrizko eskubideak urratzen dituela salatu izan dute askotariko eragileek.

Giza Eskubideen 
kontseilariak eskatu 
izan dio Espainiako 
Gobernuari legea 
aldatzeko, “errepresiboa” 
delako eta adierazpen 
askatasuna mugatzen 
duelako



HUMANITATEAREN UNE GORENAK EZ HANKA EZ BURU

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.com
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ARITZ GALARRAGA

Umoreaz

Bitxia egin zait astero erlijiosoki irakurtzen dudan zutabegile 
bat, Jordi Llovet, gutxi-asko gai beraren inguruan bueltaka 
aritu dela ikustea azken asteetan. Eta gai hori, gainera, 

kutunetarik izatea, hain zuzen umorea. Vargas Llosaren umore 
txarreko adierazpen batzuk ekarri ditu, adibidez, zeinaren ara-
bera garrantzitsuena ez litzatekeen askatasuna, baizik eta bozka 
egoki ematea; bozka PPri ematea, alegia. Javier Marías ere aipatu 
du, haren etengabeko umore txarra, zutabeetan erabiltzen duen 
tonu desatsegin, purrustari, kontentagaitza –harrigarria, bide 
batez, Ingalaterran bizi izan den eta Laurence Sternen Tristram 
Shandy espainierara itzuli duen batengan–. Gehien gustatu 
zaidana, halere, izango da Kataluniako umore falta mintzagai 
duena. Lloveten arabera, frantsesak ez dira ingelesak bezain-
beste laketzen umoregintzan, umore grafiko eta idatzian; baina 
bai katalanak baino askoz gehiago, gerraurrean kontinenteko 
aldizkari satiriko moltso inportanteena zuen herrialdea. Hori da 
ez dituelako ezagutzen euskaldunak.

Umorea, ze gauza ezinbestekoa. Pentsa, Terry Eagletonek 
liburu oso bat eskaini dio. Eta ze gauza definitzen zaila, egon dai-
teke-eta galdera gaizto, arrazoiketa arraro, iradokizun maltzur, 
oztopo bat bertan behera utzi edo bueltan itzultzeko izan deza-
kegun abilezian. Iruditzen zait, ordea, Isaac Barrowen definizio 
honetan sar daitekeela, oro har: umorea litzateke hitz egiteko 
modu lau eta xume bat, tupust kontzeptual adierazgarri baten 
bitartez imajinazioa hunkitu eta dibertitzen duena, harridura 
puntu bat erakutsi eta plazer moduko bat jariatuz. To eta no. 
Ezin uka, halere, umorea, edo eduki, edo ez daukazula. Satira 
politikoari buruz ari da Llovet: “beste behin ere, hori da guri 
falta zaiguna, seriotasun gehiegi daukagu, epika gehiegi, malgu-
tasun gutxi, kexu gehiegi, biktimismo gehiegi”. Kataluniaz dio, 
baina, verge santíssima, ezagutuko balitu, zer ez lukeen esango 
euskaldunez. 

Euskara Sudan Bateragune
Udaltzainei B2 maila eskatzeagatik 
helegitea jarri du CCOO sindikatuak. 
Bere hitzetan, “euskara ez dakitenak”, 
“jakin arren ziurtatu ezin dutenak” 
eta “belarriprest”ak baztertzen ditu. 
Helegitea kritikatu du Euskalgintzaren 
Kontseiluak.

Sudanen martxan zegoen trantsizio 
gobernua desegin eta estatu kolpea 
jo zuten militarrek joan den aste 
hasieran. Demokraziarako trantsizioan, 
lider zibilak eta militarrak boterea 
partekatzen ari ziren, baina euren arteko 
tentsioa lehertu egin zen.

Abenduan Espainiako Auzitegi Gorenak 
ebatzi zuen berriz epaitu behar zirela 
Bateragune auziko auzipetuak. Defentsak 
helegitea aurkeztu zuen Konstituzio 
Auzitegian, eta honek ebatzi du epaiketa 
behin-behinean geratzea, helegitearen 
inguruan erabaki artean.
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ANALISIA

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

20 urteren ostean, Anne Igartiburu 
EiTBra itzuli da, zer eta arkitektura 
lantzen duen programa bat aurkez-

tera. Kuriositateak hartuta, emitituriko 
hiru programak irentsi ditut. Zaila egin 
zait Espainiako telebista kate publikoak 
arkitekturaren sustapenerako egiten 
duen Escala humana emankizunarekin ez 
alderatzea. Batzuetan, zenbait erdarazko 
saioren “euskal kopia” egiten du EiTBk, 
baina hau ez da kasua. Bi programen ar-
teko desberdintasunek ez dakit zerekin 
duten erlazioa, arkitektura edo telebista 
ulertzeko (euskal) moduarekin Euskal 
Herriko (eta ez Euskadiko) edo euskal 
kulturarekin, oro har. 

EiTBk arkitektura probestu du entre-
tenimendua eta ikuskizuna egiteko, eta 
erdarako programan aldiz, arkitektu-
raren kultura herritarrengana iristeko 
desioa dago. Lehenengoan, aurkezle vip 
bat fitxatu dute –baina bigarren mailako 
funtzio bat betetzeko– eta pertsonaia 
ezagunak gonbidatzen dituzte; bigarre-
nean, arkitektoak dira hizlari batik bat. 
Lehenengoan, Euskal Herriko –eta ez 
Euskadiko– eraikinak dituzte hizpide; 
bigarrenean, arkitektura-kontzeptuak.  
Gure telebistako Duelo en las alturas goi-
teknologiaren erakusle da: drone ikus-
pegiak eta 3D eskanerrak darabiltzate, 
eraikinak “inoiz ikusi ez duzun moduan” 
erakusteko. Eta modernotasun itxura 
hau amu herrikoiagoarekin uztartzen 
da: erakusten diren eraikinen arte-
ko lehiaketa proposatzen da, ikusleen 
bozka eskatuz. Programak bataila ba-
ten erdian bagina bezala aurkezten ditu 
eraikinak, musikak lagunduta, eta ar-
kitekturari epikotasuna eransten dio. 
Arkitektura beraz agertoki bat da, anek-
dota, euskal-mito eta esamesen leku, 
herritar ororen interesa suspertu deza-
keen leku amankomunen bila dabil. 

Badirudi oraindik eztabaida zahar 
batean iltzaturik gaudela: zerbitzu pu-
blikoak mezu ulerterrazak komunikatu 
behar ditu, horretarako mezua bera sin-
plifikatuz, bestela elitista bilakatzen da. 

Telebistako 
arkitektura

ULA IRURETAGOIENA

LURRALDEA ETA ARKITEKTURA

Prefekturatik mezua: “Segurtasun alerta: Hiriburuko Aturri kolegioaren 
inguruan segurtasun perimetroa, polizia operazio baten harira”. Kontuan 
hartu beharreko mezua, baina distantziarekin hartu beharrekoa, Fran-

tzian omnipresente den beldurraren eta barne-etsaiaren eraikuntza prozesua 
kontuan harturik. Alta, berehala komunikabideetan zen gaia, albiste garrantzi-
tsuenei bideratzen zaien espazioa eskainiz. Guztietan: ez soilik Bfmtv gisako 
kapitalaren eskuetan diren mainstream komunikabideetan, ez-ez, euskal ko-
munikabideek ere jarri dute lehen lerroan. “Bi ikaslek bi pertsona ikusi dituzte 
tapiza baten gainean otoitzean eta sartu lirateke kolegiora, bizkarreko zaku 
batekin”. Eraiki da panorama, inolako hausnarketa-distantziarik gabe zabaldu 
da mehatxu hipotetikoa, musulmanei lotuz lanjerra eta armadak babesturiko 
ikasleen irudiak zabalduz lau haizetara: arriskua/musulmana vs segurtasuna/
Estatua. Laster jakin zen bi pertsonak ez zirela atzeman ikastetxean, eta hortik 
gutxira bagenuen prefekturaren baieztapena: “Frogatua da ez direla kolegiora 
sartu eta otoitza bazela, lanean hasi aitzin bi langilek buruturikoa” –haien kultu 
askatasunari segi, Allah agurtuz eta ingurukoak bakean utziz–. Baina berantegi 
zen: musulman arriskutsuaren irudia barreiatua zen. Harrigarria, kezkagarria 
eta gogoetagarria urriaren 21ean gertatutakoa. Lagun irakasle batekin mintzo, 
oinarrian zegoen informazioa ikusirik, kolegioak segurtasun neurriak bideratu 
izana ulergarri zitzaion. Mahomaren karikaturak erakusteagatik dekapitatua 
izandako Samuel Patty irakaslearen itzala hor da, nola ez. Ez noa hortik. Harriga-
rria, kezkagarria eta gogoetagarria urriaren 21eko kazetarien jarrera.

Frantzian dagoen giroa ikusita, musulmana terrorismoari lotzeko norabidea 
kontuan harturik, terrorismoaren mehatxupean (sic) mugek hetsirik segitzen 
dutenean eta trenek etorkinen biziak lapurtzen dituzten honetan, kazetariok 
isiltasun tarte bat hartzeko ardura daukagu: informazioa jaso, ikertu eta 
egiaztatutakoan zabaldu. Frantziako presidentzialak ditugu laster. Botoen 
arrantzan, beste behin gaina hartuko dute beldurraren giroak eta islamofobiak. 
Kazetariok ezin dugu Hiriburun bezala aritu. Eragin handiegia dugu jendartean 
eta jendean, gisa horretara aritzeko. 

Hiriburukoa ez 
dadila errepikatu  
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“KOLAPSOAREN LEHEN 
ALDIAK BIZITZEN ARI GARA”%14

1.605

Herrialde pobretuei hitzemandako 
COVID-19aren txertoen %14 soilik 

helarazi zaie. People Vaccine’s 
Alliance koalizioak jakinarazi 

duenez, herrialde pobretuetako 
herritarren %1,3k jaso ditu 

txertoaren dosi guztiak. Errudun 
jo ditu farmazeutikak eta herrialde 

aberastuenak.

LUIS GONZÁLEZ REYES 
Madrilgo Ekologistak Martxan taldeko ekintzaileak Energiaren espirala 
liburua argitaratu zuen 2018an. Bizitzen ari garen lehengaien eskasiaz, 

krisi energetikoaz eta enpresen geldialdiez galdetu diote El Salton. 

EL SALTO (2021-10-26)

milioi euroko inbertsioa aurreikusi 
du Eusko Jaurlaritzak, 2022ko 

aurrekontu proiektuan. Guztira 
13.107,8 milioi euroko aurrekontua 
izango da eta diru publiko gehien 

jasoko duen saila Osasun saila 
izango da (4.352 milioi euro).

“Ez dago soilik osasun krisi bat, 
baita krisi klimatikoa ere, eta krisi 
energetiko eta materiala, kaosa 
areagotzen duena. Hainbat elementu 
dira, sistema hauskor bat dugunean 
estres egoera asko pairatzen ari dena”

“Ez nuke esango kapitalismoa 
bukatuko denik, baina agian 
bai kapitalismo globala. 
Kapitalismoaren bertsio 
globalizatua, interkonexio 
maila handia duena, 
hilzorian dago eta 
ez du sendabiderik”

urteotako prezio igoerarik 
handiena izango du herritarren 

erosketa saskiak. Energia 
garestitzearen ondorioz, 

KPIa %5,5 igo da Espainiako 
Estatuan, eta Hego Euskal 

Herrian ere halako zerbait igoko 
dela iragartzen du datu horrek.

30
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NAZIOARTEA

DIANA FRANCO

TEKNOLOGIA

Arriskuak 
eremu digitalean

Dugun digitalizazio ereduan arriskuak 
daude. Hainbat aditu entzun izan dut 
sarean dauden arriskuez, horrekin 

bizi beharko bagenu bezala mintzatzen 
dira, aldatzeko aukerarik ez balego bezala.

Sarean dauden arriskuetan sakontzen 
hitz berri asko aurkitu dut: ziberdelinkuen-
tzia, ziberbullinga, sextinga, fake newsak, 
groominga, pribatutasuna... Neologismo 
hauen atzean ez dago gauza berri asko. Jo-
rratu ditzagun atzean dauden hainbat ideia.

Lehenengo ideia jokabideena da. Pertso-
nek diseinatzen ditugun teknologiek per-
tsonen jokatzeko moduak jasotzen dituzte. 
Beraz, pertsonok mundu analogikoan la-
purtzen, erasotzen, iruzur egiten... dugun 
heinean, eremu digitalean berdin jokatzen 
dugu. Eremu analogikoan bezala, eremu 
digitalean zenbait jokabide hezkuntzarekin 
eta ezagutza partekatuz eragotzi daitezke, 
adibidez zelan detektatu ziberbullinga eta 
zer egin horrelako egoera bat pairatzen ba-
zabiltza. Baina beste jokabide batzuk era-
gozteko, ziberdelituak direlakoak, ziberse-
gurtasuna erabiltzen da, batez ere kanpo 
erasoetatik babesteko.

Jokabide eta segurtasunaren ikuspegitik 
pixkanaka ulertzen joan gara zelan jokatu 
eremu digitalean. Baina digitalean egun 
dugun arrisku larriena beste bat da: priba-
tutasuna. Pribatutasunaren komertzioan 
sustatzen baita gaur egun dugun digitali-
zazio ereduaren zati handi bat eta eredu 
honek zelan funtzionatzen duen eta zein 
arrisku dituen ez digute kontatzen.

Plataformek esaten digute euren siste-
ma seguruak direla eta gure pribatutasuna 
kanpo erasoetatik salbu dagoela. Baina, 
nork babesten gaitu euren sistema segu-
ruen baitan eta gure datuetan sustatuta di-
seinatu dituzten negozio ereduek gure bizi-
tzetan duten eraginetik? Gaia sakon aztertu 
du, besteak beste, Jaron Lanier-ek, Nork 
kontrolatzen du etorkizuna liburuan.

Eremu digitaleko babesaz ari garela, se-
gurtasunaz gain autodefentsaz hitz egiten 
hasi beharko dugu. Harremanak egiteko 
moduez, pribatutasunaz, eta azken finean, 
gure bizimodua babesteko neurriez. 

  AXIER LOPEZ

Tigray bonbardatzen ari da 
Etiopiako Gobernua

2020ko azaroaren 4an, Etiopia-
ko lehen ministro eta 2019ko 
bakearen nobel saridun Abiy 

Ahmedek iragarri zuen Tigrayn era-
bat hegemonikoa den Askapenerako 
Herri Frontearen (TPLF ingelesezko 
sigletan) aurkako erasoaldi milita-
rraren hasiera. Urtebete pasa da ge-
rra abiatu zenetik eta urak ez dira 
inolaz ere baretu. Guztiz kontrakoa.

Azken bi asteotan hainbat bon-
bardaketa egin dute Etiopiako Ar-
mada Federaleko hegazkinek Meke-
len, Tigrayko hiriburuan. Artikulu 
hau idaztean erregistratutako azken 
bonbardaketan, urriaren 28an, sei 
lagun hil dituzte, horien artean hiru 
haur, eta zaurituen kopurua 30 ingu-
rukoa da, zonaldeko biztanleek eta 
osasun-langileek BBC kateak Etio-
pian duen ordezkaritzari zehaztu 
diotenez. Bonbardaketen ondorioz, 
Nazio Batuen Erakundeak bertan 
behera utzi ditu Tigrayrako hegaldi 
humanitarioak.

NBEren datuen arabera, Tigray-
ren aurkako erasoaldiak eta eskual-
deari ezarritako blokeo zorrotzak 
400.000 bat pertsona gosete egoeran 
utzi dituzte eta, gutxienez, bi milioi 
lagunek bizitokitik ihes egin behar 
izan dute. Horren aurrean, Etiopiako 
Gobernuaren azken erantzuna izan 
da irailaren 30ean NBEko agentzie-
tako zazpi arduradun herrialdetik 
kanporatzea, “persona non grata” 
deklaratuz, Etiopiako “barne arazoe-
tan” sartu izana egotzita.

Tigrayrekin mugan den Amhara 
eskualdean ere eragin zuzena izan 
du gatazkak. Hango herri batzuek mi-
silen erasoak jasan dituzte, eta ga-
tazkaren parte diren askotariko tal-
de armatuek hilketa masiboak egin 
dituzte zonaldean. Sexu-indarkeria, 
mota honetako gerra gehienetan be-
zala, sistematikoa da, eta salaketak 
ugariak dira jada.

Bien bitartean, nazioarteko komu-
nitateak gatazka odoltsu hau filma 
bailitzan ikusten jarraitzen du. Inmo-
bilismo horrek herri oso baten sa-
rraskiarekin aurrera jarraitzeko beta 
ematen dio Etiopiako Gobernuari. Are 
gehiago, armak nazioarteko merka-
tuan –Irango eta Turkiako droneak 
kasu– erosten jarraitzeko arazorik ez 
dutela izan ikusirik, maila diploma-
tikoan, Errusiak eta Txinak birritan 
blokeatu dute NBEren segurtasun-
kontseiluan Etiopiako gerra zibilari 
buruzko ebazpen bat argitaratzea.

Alex Rondos eta Mark Medish 
Europar Batasuneko eta AEBetako 
Gobernuko goi-kargudun ohiek ar-
tikulu batean ohartarazi berri dute-
nez, Etiopia Jugoslaviaren antzera 
desintegratzeko arriskua dago, on-
dorio larriagoak eraginez, baldin eta 
gatazka amaitzeko ahaleginik ez ba-
dago. Beste gatazka batzuen kataliza-
tzaile bihur liteke gerra hau, aurretik 
ere erabat ezegonkorra zen Afrikako 
Adarrean. Urtebete pasa da eta na-
zioarteak era batera edo bestera esku 
hartu beharko luke. 

NAZIOARTEA

A
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Jokoaren legea Euneiz, aurrera

Eusko Jaurlaritzak jokoaren erregulazioa "gogor-
tuko" du, "eskaintza doitu eta joko patologikoari 
aurrea hartzeko". Lau ataletan sailka daitezkeen 
aldaketak egingo ditu datorren hiruhilekoan: areto 
kopurua, haien arteko eta ikastetxeekiko distantzia, 
horietara sarbidea eta publizitatea.

Zein da gutxieneko distantzia?
Joko-aretoen arteko nahitaezko gutxieneko distan-
tzia 500 metrokoa izango da; orain arte 150 eta 600 
metro inguruko tartea zegoen baimenduta. Halaber, 
ezingo da joko edo apustu etxerik egon ikastetxe 
arautuetatik 150 metro baino gutxiagora. Gaur egun 
ez dago gutxieneko distantziarik lehen eta bigarren 
hezkuntzako eta lanbide heziketako ikastetxeekiko.

Eta gehienezko kopurua?
EAEn gehienez egongo dira hiru kasino (lurralde 
historiko bakoitzeko bat, eta lizentzia lehiaketa bi-
dez emango da), hipodromo bat, hamalau bingo, 
60 apustu-etxe (orain gehienez 75 ireki daitezke, 
2007an lizentzia lortu zuten hiru enpresetako ba-
koitzak 25), eta 170 joko-areto (uneotan 209 dau-
de). Hamarnaka batzuek ateak itxi beharko dituzte.

Publizitatearekin zer?
Jaurlaritzak "indartu egingo ditu murrizketak". Bes-
teak beste, debekatuta egongo da jokoari buruzko 
publizitatea egitea komunikabideetan goizeko 6eta-
tik gaueko 12etara; ezingo da pertsona ezagun edo 
adingabeak protagonista diren iragarkirik argitara-
tu, ezta talde edota txapelketen izenik baliatu ere 
publizitaterako; eta kirol ekipamendu edo kamisete-
tan ez da babesle moduan jokoaren arloko establezi-
mendu, enpresa edo operadoreen izenik agertuko. 

Zenbatek jokatzen du?
EAEko biztanleen %70,5ak azken urtean gutxienez 
behin jokatu edo egin du apustu. Inkestari erantzun 
dioten gehienek (%79) baieztatu dute haurtzaroan 
edo gaztaroan familiartekoren bat jokatzen 
ikusi zutela, eta "ehuneko txikiago baina halere 
esanguratsuak" (%24,7) aitortu du 18 urte bete 
aurretik hasi zela jokoan.

Gasteizen Euneiz unibertsitate pribatua sortzeko lege-
proiektuak aurrera egin du Eusko Legebiltzarrean. EAJ, 
PSE, PP-C’s eta Vox alderdiek babestu dute ekimena, eta 
Elkarrekin Podemos-IUk eta EH Bilduk aurka bozkatu 
dute. 

Zer da Euneiz?
Euneiz Josean Kerejetaren Baskonia-Alaves kirol sozie-
tate anonimoek eta Girona eta Tarragonako hezkuntza-
zentro pribatuek sustatutako unibertsitate pribatua 
izango da. Gasteizen izango du egoitza eta bost gradu, 
gradu bikoitz bat eta bi master eskainiko lituzke, kirol 
eta osasun zientzien zein teknologia berrien esparru-
koak. Horietatik bi EHUk eskaintzen ditu gaur egun, eta 
bat Deustuko Unibertsitate pribatuak ere.

Zergatik aurka?
Ikoitz Arrese EH Bilduko legebiltzarkideak adierazi 
du ezin dela funts publikoen bidez finantzatu irabazi 
asmoa duen unibertsitaterik eta EAJri eta PSEri gogora-
razi die "oraindik garaiz" daudela euskal unibertsitate 
sistemaren finantziazioa "blindatzeko". "Hezkuntzaren 
esparrua oinarrizko eskubide den aldetik, ezin da en-
presen onuraren eta irabazi asmoaren esparrua izan".

EHUk zer dio?
Iñaki Goirizelaia EHUko errektore ohi eta irakasleak 
ARGIAri elkarrizketa eskaini dio aste honetan. Besteak 
beste, Goirizelaiak azpimarratu du "onartezina" dela 
diru publikoa Euneiz finantzatzeko erabiltzea. "Uni-
bertsitatea sortu nahi dugu dirua irabazteko? Euneiz 
proiektua ez da unibertsitatea, tituluak ematen dituen 
enpresa bat baizik". EHUren gaur egungo errektore Eva 
Ferreirak ere kezka adierazi du, "baina kontua ez da 
unibertsitateek zer pentsatzen duten, herriak zer iritzi 
duen bizik, herri bezala zein sistema unibertsitario ere-
du nahi dugun".

Zenbat diru publiko jasoko du?
Instituzio publikoen finantziazioa jasoko du Euneizek: 
Eusko Jaurlaritzak Next Generation EU funtsetako 12,5 
milioi euro bideratzeko asmoa du, eta Gasteizko Udalak 
eta Arabako Foru Aldundiak bakoitzak 480.000 euro 
jarriko ditu.

  JON TORNER ZABALA   LEIRE ARTOLA ARIN
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  PELLO ZUBIRIA KAMINO

Ikatzaren aroa aspaldi amaitutzat jo eta argindar berderako jauzi betean 
sartuak omen ginenean, argindarraren prezioak ohartarazi digu europarroi zein 
ataka estuan trabatuta dagoen gure sistema ekonomiko osoa: gasa urritzen 
biltegietan, petrolioaren prezioa gora, berriztagarriek ezin ase elektrizitate 
eskari guztia… COVID-19aren osteko energia gosea batetik, neguaren kezka 
bestetik, Europak Errusiara jo du ikatz eske, erdi isilpean bada ere.

Bloomberg agentziak honakoa ar-
gitaratu du irail amaieran, globa-
lizazio neoliberalaren aktualita-

tea azaltzen duten kroniketako batean: 
“Orain Europaren energia-merkatu ara-
zoz beteak ez dio soilik gas naturala es-
katzen Errusiari. Argindar ekoizle euro-
parrak behartuta aurkitu dira Errusiari 
ikatz gehiago eskatzera, nolabait arindu 
nahian gainean daukaten energia krisia, 
batetik negua hurbiltzen eta bestetik 
gasa inoizko prezio garestienean”.
 Europa ikatzera itzuli? “Hori txina-
tarren kontua da”, esango dizu hedabi-
de nagusiak behatzen dituen herritar 
zintzoak. Txinak ostera ikatzera jotzea 
erabaki baitu, COVID-19aren osteko be-
roaldi ekonomikoan energia gabeziak 
bere herritarrak negu hotzaren men-
de utziko dituen beldurrez. Aspaldiko 
argindar etenik gogorrenak ari dira 
nozitzen, jarduera ekonomikoa bezala 
herritarren eguneroko bizimodua ete-
ten dituztenak eta Pekingo gobernuak 
meategi guztiei agindu die bete-betean 
produzitzeko, albiste agentziek urrian 
azaldu dutenez.
 Barne Mongolia eta Shanxi eskualdee-
tako meategiei produkzio topeak ken-
du dizkiete, adibidez. Barne Mongoliak 
aurtengo muga 178 milioi tona ikatze-
tan ezarrita bazeukan, 98 milioi gehiago 
ekoiztu beharko ditu Pekindik Estatu 
Kontseiluak manatua betetzeko, eta jada 
itxita zeuzkan dozenaka meategi berriz 

lanean jarri ere bai. Neurriokin, hala 
ere, Txinak ez du lortuko arazoa erabat 
konpontzea eta argindarra murrizten 
jarraitu beharko du. Zenbait adituk au-
rreratu du negu honetan industriaren 
jarduera %12an urritu beharko due-
la, eta are gehiago hotzaldi bereziren 
bat gertatuz gero. Horri gehitu argindar 
konpainia handi batzuek kiebra egiteko 
aukera ikatzaren garestitzeagatik eta… 
uler daiteke nola osatuz doan Txinak 
mundu osora zabalduko lukeen estan-
flazioaren (hazkunderik ez + inflazioa) 
koktela.
 Hori dena Txinan. Baina, klimaren kri-
sia bideratzeko Mendebaldeko aginta-
riek egin dituzten trantsizio-promesen 
zorigaiztorako, ikatzaren afera gurega-
naino ere heldu da. 
 Reuters agentziak zabaldu duenez 
urriaren 12an, “gasaren prezioaren 
igoerak Europa bultzatzen du ikatze-
ra”. Joera ulertzekotan, ekuazioan sar-
tu behar da karbonoaren prezioa ere; 
hau da, klimaren aldaketaren kontra-
ko estrategia neoliberalean karbonoa 
isurtzeari jarritako prezioa, isuri-esku-
bideen salerosketan Europako Emisio 
Salerosketen Sistemak (EU ETS, ingele-
sezko sigletan) une bakoitzean marka-
tzen duena. 
 Gauza da 2021 hasieratik gasa %400 
(sic) garestitu dela, ikatza %200 eta 
CO2 isuriak %85. Hiru osagaiak kontu-
tan hartuta joan den uztailera arte ar-

gindar konpainiei merkeago ateratzen 
zitzaien gasa kiskaliz funtzionatzea, bai-
na geroztik ikatza da irabazle. Europako 
ikatz meategi gehienak zerraturik, elek-
trika europarrek Errusiara jo dute ho-
rren eske eta handik arrapostua: nekez 
hornitu ahalko dituztela, lehendik ere 
ikatz eskari handia zeukatelako Asiatik. 
Panorama polita Glasgowko COP26 kli-
ma gailurra girotzeko…

CO2 ISURIAK MURRIZTU EZINEAN
Trantsizioaren bide famatuan Europa 
egiten ari den atzerako urrats handi 
honen esanahiaz galdezka Newsweek 
astekariak bi adituren iritzi kontrajarri 
azaldu ditu. Dirk Buschle College of Eu-
rope unibertsitatean Europako Energia 
eta Klima Politika katedraren arduradu-
nak uste du trumoi aldi honek energia 
berriztagarrietara are inbertsio gehiago 
ekarriko dituela: “1970eko hamarka-
dako petrolio krisietan zenbait herrial-
dek, Alemaniak esaterako, sinetsi zuten 
etxean ikatza ekoitziz arinduko zutela 
kanpoko erregaiekiko menpekotasuna. 
Baina gutxi iraun zuen amets hark, las-
ter petrolioaren prezioak normaldu eta, 
aldiz, ikazkintzak diru-laguntza gares-
tiak behar izan zituelako”.
 Ralph Schoellhammer Vienako uniber-
tsitatean nazioarteko harremanen ira-
kasle denak egoeraren errudun egiten 
ditu ekologistak, nuklearrei bidea itxi 
dietelako: “Klimaren politika Gobernuz 

HAIZEA, EGUZKIA, ELEKTRIKA,
LITIOA, HIDROGENOA…
ETA ORAIN BUELTA IKATZERA?
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Kanpoko Erakundeek eta gazte aktibistek 
diktatu dute, ez ebidentzia zientifikoak, 
eta orain atzera egitea oso zaila da. (…) 
Erregai fosiletatik irtetea ameskeria ba-
tean egon da oinarritua: Europako he-
rritarren eguneroko bizitzetan ez zuela 
ondoriorik ekarriko. (…) Gauzak berdin 
jarraitzekotan, Berdeen mugimenduaren 
amaieraren hasiera izan daiteke, Europa 
energia iturri alternatiboetara eramatea-
ren kosteak handiagoak izango baitira 
klase baxuenetako jendeek soportatzeko 
prest dauden sakrifizioak baino”.
 Oso bestelako interpretazioa egin du 
Antonio Turiel ingeniariak beti ere gaio-
tan erreferentziazkoa den Crash Oil blo-
gean. Laburbilduko dugu. Europan gasa-
ren krisia –hori baitago argindarraren 
garestitzearen gibelean ere– gogortzen 

ari zen une berean paraleloan gertatu da 
ikatzarena, batik bat Txina eta India kol-
patu dituena: Txinak bere energia guztia-
ren %65 zor dio ikatzari eta Indiak %70. 
Baina petrolioarekin gertatu bezala, 
amaitzen ari da ikatz merkea ere. Mundu 
osoko meategiek gero eta errendimendu 
kaskarragoa daukate, kalitate txarra-
goko ikatza koste handiagoz ekoitziz.  
 Beraz, dio Turielek, mundu mailan 
gainditzen ari gara edo gainditzear 
gaude ikatzaren gailurra, baina gaurko 
ekoizpen mailari hamarkada batzuetan 
eutsi ahalko zaio. Beraz, karbono isuriek 
handitzen jarraituko dute klimaren ara-
zoa larriagotuz, petrolio ekoizpenaren 
beherakadak eragingo duelako ordez-
kotzat garrantzia handiagoa hartzea ika-
tzak. Orain Europa desesperatuta Erru-

siari ikatz eske hasi izanak erakusten du 
hutsa balio zutela klimaren aldaketaren 
kontrako borrokan hartutako konpro-
misoek.
  Amaitzen du Turielek: “Trantsizio 
energetikoa, batzuek ekologikoa deitua, 
sekula ez dute antolatu konpontzeko 
klimaren arazoa, baizik eta petrolioa-
ren, gasaren eta ikatzaren gailurrek era-
gindako krisi energetikoa konpontzeko. 
Ezinezko trantsizio energetiko eredu 
horretan asmo onez sinesten duten per-
tsonek zabaldu beharko lituzkete be-
giak eta ohartu hemen axola zitzaiena 
ez zela ingurumenaren defentsa, gutxi 
batzuen negozioa baino. Nahiz eta ho-
nek denok eramango gaituen irteerarik 
gabeko kalezulo batera, bai gizarte eta 
bai zibilizazio gisa”. 

BELCHATOW   
Herrian dago (Polonia) 
Europako ikatz meategi eta 
zentral termiko handiena. 
Itxiko ote dute 2036rako, 
agindu bezala? 
Argazkia: Poland Coal.
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Miren Guilló
ZALANTZA EZAGUTZA ITURRI

ESPERIENTZIETAKO EZAGUTZAK 
ETA BIOMEDIKOAK  

ELKARTU BEHAR DITUGU, 
ERALDAKETA BULTZATZEKO

Ikasketak. Nondik iritsi zinen 
antropologia feministara?
Nik Gizarte Hezkuntza ikasi nuen lehe-
nik. Hezkuntza eta esku-hartze sozia-
la asko interesatzen zitzaizkidan, oso 
ikuspuntu idealista neukan, eta Peda-
gogia ikastea erabaki nuen. Ikasi bitar-
tean lanean aritu nintzen, eta zortea 
eduki nuen hainbat elkartetan aritzeko. 
Lehenik Urtxintxan, Hik Hasi-n gero... 
Niretzat oso etapa garrantzitsua izan 
zen. Horrek guztiak eman zidan begi-
rada bat, prozesuak eta talde lana uler-
tzeko modu bat… Ni baino helduagoen-
gandik kultura politiko bat jaso nuen, 
gerora lanean eta bizitzan baliagarria 
izan zaidana. Zorte handia izan nuen. 
Feminismoa, berriz, etxean jaso nuen, 

Elgoibarko gaztetxean ere hasiak ginen 
feminismoaren inguruan pentsatzen 
eta gauzak egiten, eta Bilgune Feminis-
tan ere banenbilen… Orduan, Ikasketa 
feministak eta generokoak masterra 
sortu zenean, bertan eman nuen ize-
na. Lehenago desio hori banuen ere, 
master horrek hurbilarazi ninduen an-
tropologiara, eta bukatu nuenean hasi 
nintzen antropologia ikasten eta tesia 
egiten, biak batera. Nik dena nire errit-
moan eta nire ordenean.

Eta nola heldu zinen hilekoaren gaia 
aukeratzera?
Gai asko neuzkan buruan, baina garbi 
neukan medikuntzaren inguruko botere 
harremanen inguruan aritu nahi nuela. 

Inguruan hainbat esperientzia ezagu-
tu nituen asko markatu nindutenak, eta 
horrekin lotu nahi nuen tesia. Hilekoa-
ren gaia landu nuen aurrez, beste modu 
batera. Mireia Delgadorekin batera, 
2006an No mancha, colorea kolektiboa 
sortu genuen eta hilekoaren inguruko 
tailerrak ematen aritu ginen. Baina garai 
hartan ez nuen pentsatzen hilekoa iker-
keta eremu izan zitekeenik. Mari Luz Es-
tebanek proposatu zidan gaiari heltzea, 
master amaierako lanerako, eta tesia 
egitera animatu nintzen. Horrela iritsi 
nintzen, bueltan-bueltan, hilekoari hel-
duz osasunaren antropologiari buruzko 
tesia egitera. Ohartu nintzen hilekoak 
aukera ematen zidala askotariko gaiei 
heltzeko. 

Gizarte Hezkuntzan diplomatua, Pedagogian eta Gizarte eta 
Kultur Antropologian lizentziatua, eta Ikasketa Feminista 
eta Generokoetan doktorea da. Doktore-tesia hilekoaren 

politika eta kultura alternatiboei buruz egin berri du.

 MIREN ARTETXE SARASOLA    DANI BLANCO
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Nola egiten da hilekoaren inguruko 
tesi bat?
Gorputzaren antropologia eta gorpu-
tzaren teoria soziala izan ditut oina-
rri. Mari Luzen lana erreferentzia bat 
da arlo horretan. Nire datuak biltzeko 
modu bat hilekoari lotutako hainbat 
ekimenetan parte hartzea izan da. Tai-
lerrak, performanceak, arte instala-
zioak, hilekoari lotutako teknologien 
gaineko ekimenak, literaturari lotu-
takoak... Horietako batzuk konfiantza 
espazioak dira, eta beraz, ez ditut era-
bili datu iturri gisa, baina bai begirada 
zorrozteko, edo gerora elkarrizketa-
tu dudan jendea ezagutzeko. Hainbat 
garaitan, 36 pertsona elkarrizketatu 
ditut hilekoari lotutako haien espe-
rientziak jasotzeko; hilekoari buruzko 
politikei edo kultura alternatiboei lo-
tutako ekimenetan parte hartu duten 
pertsonak dira. Profil aniztasun han-
dia dago haien artean, baina kontua 
da tailer, erakusketa edo dena delako 
horretara iristeko bakoitzak hilekoa-
ri, ginekologiari, osasunari edo me-
dikuntzari lotutako hainbat bizipen 
izan dituela, eta  hainbat ikuspuntu ere 
bai. Eta horiek dira bildu nahi izan di-
tudanak. Horrez gain, gaian izandako 
politizazio eta esperientzia propioak 
aztertzeko estrategia metodologiko 
gisa autoetnografia ere balia-
tu nuen. Nire gorputzetik 
ari banintzen ikertzen, 
nire esperientzia pro-
pioak ere  aztertu 
behar nituen.  

Denbora pasa da 
hasi nintzenetik bu-
kaerara, bitartean 
beste proiektu ba-
tzuetan ere aritu nai-
zelako… badakizu hori 
zer den.  Urte hauetan 
asko aldatu dira arlo horre-
tako praktikak eta diskurtsoak. 
Hori garai batean arazo bat izan zite-
keen metodologikoki, baina une bate-
tik aurrera pentsatu nuen aldaketa ho-
rri berari begiratzea. Prozesuan zehar 
zenbait pertsona hainbat garaitan el-
karrizketatu ditut; eta azken urtean, 
kapitulu bakoitza egituratzeko baliatu 
ditudan hamar pertsonen ibilbideak 
fintzeko, pertsona horiek berrelkarriz-
ketatu ditut, haien aldaketa pertsona-
lak zein sozialak elkarrekin aztertuz. 
Zentzu formal batetan ez ezik zentzu 
informalean ere nire tesiaren zikloa 
ixteko modu bat izan zen.

Hilekoari lotutako ekimen 
alternatiboak aztertu 
dituzu, hilekoaren ideologia 
hegemonikoari begiratzeko.
Bai, alternatibei begiratu diet uler-
tzeko zer den zalantzan jartzen dena. 
Zer den hilekoaren kontzepzio hege-
monikoa. Mendebaldean azkeneko 
mendeetan izan dugun ikuspegia da 
tabuarena, estigma sortzen duena. 
Ikuspegi hegemonikotik hilerokoa ez-
kutatu behar den zerbait da, erregu-
latu beharrekoa. Pentsa, hain ohikoa 
den odol jarioa, gure gorputzetan eta 
kaleko hainbeste pertsonen bizitzetan 
hain presente dagoena, oso gutxitan 
ikusten dugu inon. Komun batean, esa-
terako. Hori ukazioaren kulturaren 
isla da. Oso argi dugu denok hilekoa-
ren odol isuriak ezkutatu, garbitu, es-
tali egin behar direla. Eta hori ez da 
ezerezetik sortu. Aurreko mendeetako 
zenbait biologia liburuek diote, adi-
bidez, hilekoak gaizkile joera sortzen 
duela emakumeengan. 

Azken hamarkadetan asko aldatu 
da hilekoaren inguruko literatura me-
dikuntzaren baitan eta gizartean, bai-
na hala ere zeharka eta mesfidantzaz 
begiratzen zaio hilekoari. Are, oso 
modu zehatzean eta normatiboan be-
giratzen zaio. Hainbeste egun iraun 

behar ditu zikloak, odol jario 
normala hainbestekoa 

da… 28 eguneko ziklo 
batean hileko isu-
ri normala ez duen 
edozein egoera pa-
t o l o g i z a t z e n  d a . 
Odol  isuria egun 
askoz baldin badu-
zu, gaizki. Laburregi, 

gaizki. Gehiegi, gaiz-
ki. Gutxiegi, gaizki. Eta, 

noski, hilekoari begira-
tzen zaio soilik odol-jarioa 

dagoen egunetan. Gainerakoan, 
ez da existitzen. 

Aldaketak egon dira gizartean ere, 
eta badirudi orain hilekoaz hitz egitea 
erabat normalizatua dagoela. Baina ez 
da hala. Ezin da edozein lekutan eta 
momentutan esan hilekoarekin zaude-
la. Akademiaren munduan ere ageri da 
hilekoarekiko ideologia: Badago hile-
koa ikergai moduan ikusten ez duenik 
ere. Hilekoari buruzko ikerketa bat bi-
garren edo hirugarren mailako ikerke-
ta da. Baina antropologian badakigu, 
gauza txiki batetik gizarte sistemari 
eta sistema kulturalari begiratu da-

Evax, Ausonia, eta 
horiek guztiak korporazio 
berberaren parte dira eta 

izugarrizko irabaziak izaten 
dituzte hilekodunen kontura. 

Haien helburua ez da 
botererik ez dutenak 

ahalduntzea”

Antropologoa da, AFIT Antropolo-
gia Feminista Ikerketa taldeko par-
taide, eta Mugimendu Feministako 
kidea. EHUn irakasle ari da Balioen 
Filosofia eta Gizarte Antropologia 
Sailean.

Miren 
Guilló 

Arakistain
ELGOIBAR, 1983
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kiokeela, eta bazterrek definitzen dutela 
erdigunea. Kontua da bai bazterrak bai 
erdigunea beti ari direla mugitzen…

Nondik nora aldatu da ba, tesia egin 
duzun tarte horretan?
Asko aldatu da kontua. Iragarkietan, ka-
surako, lehen saltzen ziren produktuek 
hilekoa ezkutatzen laguntzeko desio hori 
elikatzen zuten. Usaina estaltzen. Eta 
gaur egungoek, berriz, diskurtso femi-
nista bat emulatzen dute. Orain ondo bizi 
behar duzu hilekoa. Ziurtasunez. Lotsa-
rik gabe. Are, pozez. Baina hori guztia 
egiteko eskatzen zaigu inolaz ere zalan-
tzan jarri gabe zergatik sentitzen duzun 
lotsa, zergatik bizi duzun gaizki, edo zer-
gatik daukagun mina. Zeren, noski, min 
asko daude ikertu ez direnak, jatorria 
ezagutzen ez zaienak, zaintzen ez dire-
nak... Baina hegemoniak abantaila hori 
du: ez dauka koherentea izan beharrik. 
Arau ezberdinak egon litezke martxan, 
kontraesanean, elkar ezeztatu gabe. Eta 
zuk denak bete behar dituzu, nahiz ezin 
diren batera bete. Ezin duzu zure kopa 
menstruala kalean hustu, zikina dela-
ko, ez dago konpresak botatzeko zakar 
ontzirik komunean eta konpresa zikina 
poltsikoan sartu behar duzu, baina aldi 
berean lasaitasunez bizi behar duzu zure 
odol jarioa, eta ezin diozu gauzak egitea-
ri utzi hilekoa duzulako. Ez aisialdian ez 
lanean, noski. 

Eta aldi berean, gure hilekoaz 
jabetzea ahalduntze tresna gisa 
saltzen digute…
Eta oso ahalduntze indibiduala eskain-
tzen digute, noski. Produktuen kontsu-
moaren bitartez lortu litekeen sasi-ahal-
duntze bat. Egitura aldatu gabe egitura 
horretan zuk zeuk zure ongizatea lortzea 
ez dakit zenbateraino den ahalduntzea. 
Iragarkiek diskurtso feministak ins-
trumentalizatzen dituzte kapitalismoa 
saltzeko. Evax, Ausonia, eta korporazio 
horiek guztiak korporazio berberaren 
parte dira eta urtez urte izugarrizko ira-
baziak izaten dituzte hilekodunen kon-
tura. Eta haien helburua ez da, bereziki, 
botererik ez dutenak ahalduntzea. 

Feminismoaren baitan ere badaude 
hilekoa ahalduntze tresna gisa 
aurkezten duten joerak.
Hilekoaren inguruan diskurtso ezber-
dinak daude, hegemoniarekiko erresis-
tentzian dauden diskurtsoen artean ere, 
eta uste dut aniztasun hori interesgarria 
dela. Ulertzen dut zenbait pertsonentzat 

hilekoaz jabetzea ahalduntze ariketa bat 
izan daitekeela. Ezkutuan eramatera 
behartu izan gaituzten zerbait ikusgarri 
egitea transgresio bat da, azken finean, 
eta transgreditzea boterea hartzea da, 
neurri batean. Beste gauza bat da agian 
modu guztiak ez direla denontzat balia-
garriak, adibidez, arriskutsua izan dai-
tekeela hilekoa modu identitario batean 
ahalduntze tresna kolektibo gisa alda-
rrikatzea, hain zuzen, ez delako subjektu 
guztion askapenerako tresna bat. Hile-
koa ez delako emakume guztien kontua, 
ez eta emakumeena bakarrik ere. 

Master bukaerako lana egin nuenean, 
hainbat emakumeri egin nizkien elka-
rrizketak eta haien erdiak baino gehia-
gok ez zuen hilekorik, arrazoi desber-
dinengatik. Zenbat eta gehiago ikertu 
gero eta argiago ikusten duzu sekulako 
aniztasuna dagoela gure materialtasun 
biologikoan. Gure bizitzako garai batean 
bakarrik daukagulako hilekoa, hasteko. 
Badaude osasunaren ikuspegitik kezka 
iturri izan daitezkeen arrazoiak ere, hi-
lekoa ez edukitzeko. Estresa, esaterako. 
Baina beste kasu batzuetan arrazoiak 
askotarikoak dira. Haurdun zaudelako 
izan daiteke, edo edoskitzen ari zarelako, 
kirol asko egiten duzulako, intersexua-
litateak sortu dezakeen aniztasuna hor-
monetan... Horiek guztiak aztertu behar 
dira eta horrek ere osasunaz informazio 
asko ematen digu, baina araua ez da ho-
rren zurruna.

Baina gaia askoz konplexuagoa da. 
Biologiaren aniztasunaz gain, esperien-
tzia aniztasunak dauzkagu, esaterako 
trans gorputzak. Hori beste esperien-
tzia-eremu bat da, hilekoa duten gizo-
nena, adibidez. Aniztasunaren ezkutatze 
eta normatibizatze hori problematizatu 
beharra dago, eta hegemoniaren aurka 
alternatibak eraikitzerakoan aniztasun 
hori kontuan izan behar dugu.

Ezezagutza handia dagoela diozu, oro 
har, hilekoaren inguruan. Hilekoak 
sortutako minen inguruan, besteak 
beste.
Bai. Hilekoarena adibide egokia da iku-
sarazteko medikuntzan alborapen an-
drozentriko bat dagoela eta gorputz as-
kori ez zaiela erreparatu gaixotasunak 
aztertzerako orduan. Oso ikerketa gutxi 
egiten da hilekoak sortzen dituen mi-
nen inguruan, edo oro har, emakumeen 
gorputzetan gertatzen diren prozesuen 
inguruan. Hilekoari buruz ikertu da an-
tisorgailuei edo ugalketa teknologiak 
ikertu direnean, edo hilekoa produkti-
bitaterako arazo bihurtu ez dadin, baina 
ez hilekodun pertsonek minik izan ez 
dezaten.

Eta ezezagutza horretatik, min ho-
rien inguruan sortzen diren diskurtsoak 
arriskutsuak izan daitezke. Minari arreta 
jartzen badiogu eta gure ohitura batzuk 
aldatzen baditugu, min batzuk gutxitu 
daitezke, hori horrela da. Baina tarteka 
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entzuten diren diskurtso batzuek erru-
sentimendu handia sor dezakete mina 
daukatenekiko. “Ez duzu zure burua 
nahikoa maite”… “Zure emakumeta-
sunarekiko gatazkan bizi zara”... Nire 
ustez, kontuz ibili behar dugu mezu ho-
riekin. Minak jatorri oso ezberdineta-
koak izan daitezke. Estrukturalak diren 
baldintza pilo bat ere hor daude. Es-
tresatuta bizi baldin banaiz, prekarioa 
banaiz, bi lanpostu baldin baditut, ez 
badaukat aukerarik ondo elikatzeko, 
edo erabat geldirik egotera behartu-
ta baldin banago denbora luzez eta ez 
baldin badaukat ariketa fisikoa egiteko 
denborarik, edo etxe batean interno ba-
nago, arazoa agian ez da ez dudala nire 
burua maite, arazoa da sistemak za-
paltzen nauela. Gure gizarteko positive 
thinking [pentsamendu positiboa] ho-
rren ondorioak honetan ere ageri dira. 
Baldintza materialetara ekarri behar 
dira irakurketak. Nahi duen orok ezin 
du. Ez ditugu guztiok aukera berdinak 
hilekoa ondo bizitzeko ere, ez osasu-
na zaintzeko ezta bizi baldintza duinak 
izateko ere. 

Justizia menstrualaz hitz egiten da…
Norberak bere hilekoa hobeto bizitze-
tik haratago, hilekoari gizarte-ikus-
pegitik ere begiratu behar zaio. Zeren 
zuk erabaki dezakezu kopa erabiltzea, 
planeta ez kutsatzeko. Oso ondo. Baina 
une berean, aintzat hartu behar dugu 
badaudela kartzelan edo kalean bizi 
diren edota beste egoera zail batzue-
tan dauden emakumeak, ez dutenak 
eskuragarri hilekoa kudeatzeko ezer. 
Edo medikalizazioa kritikatu dezakegu, 
baina hilekodun gorputz askok ez dute 
medizinak lortzerik ere. Politiketan 
eragitea beharrezkoa da. Justizia mens-
truala lortzea litzateke emakume zis 
prekarioek, etxegabeek, paper gabeek, 

hilekodun gizon transek, edo gizarte 
kapitalista honetan baldintza zailene-
tan dauden gorputzek hilekoa bizitzeko 
baldintza duinak izatea, beren hilekoa 
den motatakoa dela ere. Gauza bera 
gertatzen da elikadurarekin, edo beste 
edozein ikerketa alorrekin: gure gizar-
teaz hausnartzeko tresna izan daitezke.

COVID-19ak agerian utzi duen 
beste kontuetako bat da zein gutxi 
erreparatu zaion txertoak hilekoan 
izan dezakeen eraginari.
Bai, datuek erakutsi dute hilekoan al-
daketak sortu dituela hainbat pertso-
narengan COVIDaren aurkako txertoak. 
Ikerketa oso gutxi dago horren ingu-
ruan; adibidez Granadako Unibertsi-
tatean eta AEBetako zenbait lekutan 
ikerketak egiren ari dira. Sistema bio-
medikoaren tradizioa androzentrikoa 
baita, kapazitista, klasista eta arrazista 
izateaz gain.

Ohiko joera mediko androzentriko 
bat da oso oposizioan ulertzea gizonen 
eta emakumeen gorputzak, berdinta-
sunak baino ezberdintasunak bilatzea 
gorputz batzuen eta besteen artean, 
eta emakumeen gorputzak ugaltze apa-
ratuarekiko oso lotuta ulertzea. Beste 
gauza batzuei begiratu ordez sexu erre-
produkzioan jartzea begirada. Eta ho-
rrek, emakumeenak direla ulertzen di-
ren gorputzak modu erredukzionistan 
ulertzera garamatza. Eta beste joera an-
drozentriko bat da gizonen gorputzak 
unibertsaltzat hartzea, eta beraz, ema-
kumeen gorputzak ikusezin bihurtzea. 
Horixe da txertoarekin gertatu dena.

Hilekoa bera ikerketarako tresna izu-
garri indartsua da, eta ez da erabiltzen. 
Hilekoa beste gauza askoren adierazle 
izan daiteke, eta informazio iturri oso 
baliagarria. Isuritako odola aztertzetik 
informazio oso aberatsa atera daiteke, 

hormonen inguruan, esaterako. Baina 
ez da ikerketa endokrinologikorako ia 
erabiltzen.

Ezezagutza horren aurrean ezagutza 
espazio hibridoak aldarrikatzen 
dituzu zure tesian.
Bai. Tesirako ikerketan ekimen ugari 
ezagutu ditut. Erakusketak, konpresen 
lapurreta kolektiboak, tanpoiak egiteko 
tailerrak, hitzaldiak, arte-lanak, perfor-
manceak… Horietan ezagutza izugarria 
dago. Euskal Herriko testuinguruan, 
gainera, oso espazio desberdinetan egi-
ten dira ekimen horiek. Emakumeen 
etxeetan, jabekuntza eskoletan, gazte-
txeetan, soziologiaren eremuan... Era-
gile asko dira, eta leku berdinean oso 
jende, praktika eta diskurtso ezberdinak 
aurkitu daitezke. Hori oso interesgarria 
da. Espazio horietan norbere esperien-
tziatik abiatuta ikuspuntu ezberdinen 
arteko elkarrizketak gertatzen dira, eta 
elkarrizketa horiek ezagutza kolektiboa 
sortzeko tresnak dira. Aldiz, leku horiek 
ez ditugu ezagutza-espazio gisa aintzat 
hartzen.

Pentsatu behar dugu gure gizartean 
edota eremu akademikoetan zein ezagu-
tzari ematen diogun lekua eta zeini ez. 
Ezagutza akademiak du, medikuek dute, 
ginekologoek... Haiena da autoritatea. 
Eta ezagutza badute haiek ere, noski, 
izugarria. Akademiaren edo osasunaren 
esparruko jakintzak eta egiteko moduak 
ere behar ditugu, baina topatu behar di-
tugu leku hibridoak ere, non hilekoa du-
tenen jakintza ere aintzat hartzen den. 
Esperientziei lotutako ezagutzak ezagu-
tza biomedikoekin elkartu behar ditugu 
benetan eraldaketa bultzatzeko, osasun 
publikoan eta sisteman eragiteko. Hi-
lekoa ez dadin ondo bizitzeko oztopo 
izan, inorentzat, baizik eta osasunerako 
aukera. 

Antolatzailea LaguntzaileaNafarroako 
Bertsolari Txapelketa 2021
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Gai-jartzailea: Maialen Belarra Eneterreaga
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DAVID BOU
DIRECTA-KO 
KAZETARIAPirene salbatu

Kondairak dioenez, Pirene Iberiar 
penintsulan bizi zen printzesa ede-
rra zen, eta ezkongai ugari zituen 

bertan. Baina Pirenek Herkules maite 
zuen, ezkutuan elkartzen zen berarekin 
basoan, printzesaren aita Tubalek aur-
kitu eta Herkules erbesteratzea erabaki 
zuen arte. Pirenek ez zuen galdu bere 
maitearekin berriro elkartzeko itxa-
ropena. Basoetan barrena ibiltzen zen 
bere bila, harik eta egun batean Gerio-
nekin topo egin zuen arte, hiru buruko 
munstro bat. Gerionek ere Pirene gor-
teatu nahi zuen.

Gerionek zuhaitzak erre zituen Pire-
neren ihesa saihesteko, haren oinazezko 
oihuek Herkules ohartarazi zuten, zeina 
garaiz iritsi baitzen betiereko maitasu-
na adierazteko, baina ez haren heriotza 
eragozteko. Mitologia greko-erromata-
rraren arabera Herkules, oinazeak hau-
tsia, harrizko mendiak eraikitzen hasi 
zen Pirene lurperatzeko, gaur egun Pi-
rinioak bezala ezagutzen duguna eratuz.

Azken urteetan, Pirinioetako mendi-
katearen eta bertan bizi diren komuni-
tateen gainean mehatxu bat dabil hegan: 
Bartzelona-Pirinioak Neguko Olinpiar 
Jokoak hartzeko hautagaitza. Gizartea-
ren mobilizazioari eta kalkulu politikoei 
esker, Espainiako Gobernuak –orain-
goz– uko egin dio Prateko aireportua 
handitzeari. Zalantzarik gabe, aurrekari 
ona da, eta beharrezko garaipena Kata-
luniako gizarte mugimenduentzat.

Baina, hala ere, Barricadak kantatzen 
zuen bezala, ez dago tregoarik. Admi-

nistrazio publikoak ados jarri ziren uda 
baino lehen hautagaitza olinpikoa for-
malizatzeko: 2030eko neguko jokoen 
edizioa hartzeko kredentzialak aurkeztu 
zizkioten Nazioarteko Batzorde Olinpi-
koari. Pere Aragonès buru duen gober-
nuak adierazi du Damia Calvet conver-
gent-eak asmatutako proiektua kaxoi 
batean gorde duela, ekitaldiaren ingu-
rumen-iraunkortasuna bermatuko duen 
proiektu berri bat idazteko.

Askok galdetzen diogu geure buruari 
nola izango den hori posible. Pirinioe-
tako tenperatura 1,3ºC igo da azken 50 
urteetan berotze globalaren ondorioz, 
eta batez besteko elur-kota 200 metro-

tik gora igo da, Kataluniako Metereolo-
gia Agentziaren arabera. Pirinioetako 
Ekologia Institutuak egin berri duen az-
terlan baten arabera, elur-mantuaren 
lodiera %30 murriztuko da eta urtean 
20 eta 30 artean egun gutxiago iraungo 
du 2.000 altuerako kotan. Grenobleko 
Unibertsitatearen beste txosten baten 
arabera, 2030 eta 2050 artean Pirinioe-
tako eski-estazioen %80 elur artifiziala-
ren mende egongo dira.

Ebidentzia zientifiko kaltegarrien 
agertoki hori aintzat hartuta, Neguko 
Olinpiar Jokoetarako hautagaitza bidera-
garria izateko modu bakarra erremonta-
gailuak, elur-kanoiak eta eraikinak han-
ditzea eta hobetzea da, eta horrek eragin 
nabarmena izango luke ekosistemetan. 
Etorkizunean zaharkituta geratuko diren 
azpiegiturak, bestalde, eskualde horie-
tako turismo monolaborantzaren urta-
roko eredua bezalaxe. Eredu hori, aldi 
berean, egoiliarren lan eta bizitzeko eze-
gonkortasunean oinarrituta dago. Stop 
Jocs Olímpics plataformak ezin hobeto 
definitzen du bere leloan: “30 eguneko 
festa, 30 urteko miseria”.

Honaino iritsita, milaka Pirenez osa-
tutako gudaroste batengan konfiantza 
izatea besterik ez dugu, amesgaizto ho-
netatik ihes egin eta basoak gure garai-
ko Gerion guztien lukurreriatik salba-
tzeko. Espero dugu euskal herritarrak 
eta haranei diozuen maitasuna gure 
ondoan izatea borroka honetan, lotzen 
gaituen mendikatea ez dezan inongo su-
terik inoiz erre. 

Neguko Olinpiar 
Jokoetarako 
hautagaitza 

bideragarria izateko 
modu bakarra 

erremontagailuak, 
elur-kanoiak eta 

eraikinak handitzea 
eta hobetzea da, 
eta horrek eragin 

nabarmena izango luke 
ekosistemetan
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BEA SALABERRI
IRAKASLEA

PAULA ESTÉVEZ

Liburuaren 
depresioa

Larrazkenean hitzorduak ez dira falta 
euskal kultur arloari buruz gogoeta-
tzeko eta neurri handi batean lite-

raturari buruzko jardunaldiak. Ziburuko 
eta Sarako azokak iragan ondoan eta sar-
tzearekin batera gomitak zabaldu dira 
besteak beste Euskal Kultur Erakundeak 
bultzatu askotariko kultur arloei buruzko 
gogoetetara eta Senpere Larraldeniako 
euskal kultur transmisioari buruzko jar-
dunaldietarako. 

Egon lekuetan aipagai errekuren-
tea da liburuaren munduaren zailtasun 
maila handia. 

Beste arloei garrantzi eta protagonis-
morik kendu gabe, liburuaren inguruko 
kezkek didate oihartzun handiena egin. 
Ekosistema horretan ez da partaiderik 
airos denik Iparralde honetan. 

Azoken arrakasta azpimarratzen dute 
antolatzaileek, eta han egonek hauen pre-
mia aipatzen dute. Liburua, literatur alea, 
ez da hain erraz eskuragarri. Lurralde txi-
ki bezain zabalean, irakurzaleak oztopo 
anitz eta kilometro multzoa egin behar 
ditu edozein erreferentzia eta informa-
zio kausitzeko. Oraindik ere gure “euskal 
amazon”aren zain gaude nolabait eta aldi 
berean itsuan erosteak beti beldurtzen 
gaitu. Ez baita inbertsio txikia liburuare-

na, segur izan gabe gustukoa denez, bes-
te irakurleen iritzirik gabe, dendariaren 
aholkurik gabe. Horrez gain, herrietako 
liburutegi eta mediatekak ez dira beti iza-
ten ongi hornituak. 

Irakurleak nora jo ari diren bitartean, 
saltzaileak kezkatuak dira hain zuzen 
irakurleen urritzeaz: denda idekitzea 
desafio arriskutsua da. Zenbakirik ez 
dago, inork ez baitu horren inguruko 
ikerketarik argitaratu. Omenak dira. Ez 
omen da irakurtzen euskaraz Iparral-
dean, ez omen da zaletasunik, ez gaita-
sunik batzuek diotenez, ez baita trans-
misioaren erronka gainditu eta oraino 
falta baita euskalduntze masiboa gauza-
tzea eta plazeraren pedagogia lantzekoa 
omen da. Ondorioz frantsesez irakur-
tzen gozatzen da, hautu gehiago, eskura-
garritasun handiagoa eta hiztegiarekin 
ez delako ibili behar. 

Azoka eta topaketetan gurutzatzen 
diren sortzaileak dira irrifartsuenak, 
nola ez, kanpainan dira, ekoitzi dutena-
ren autopromozioan: aurpegi ilunarekin 
agertzea baizik ez litzateke faltako! Pu-
blizitatea, ororen buru, haien gain baita, 
lortuko dituzten hitzorduen eta inguruan 
duten lagun sarearen araberakoa da eza-
gupena. Mikrofonoak jaten dituzte agertu 

arau, irriek bisaiak urraturik, kondatuz 
ibilbideak eta asmo literarioak. Gaine-
ratekoak atxikitzen dituzte off the re-
cord aipatzeko: ebaska idaztea lo orenak 
sakrifikatuz, edizioraino eta agian pu-
blikaziorainoko nekeziak, laguntza psi-
ko-afektibo beharra, ezagupen eta balo-
rizazio eza, bakardade handi hori, grina 
eta ezina, izanen ez den ordain ekono-
mikoa. Idatziz euskaraz sortzen duenak 
hautu militante handia du egiten. 

Holakoak dira entzuten. 
Bai, badakit, oraindik ere erranen 

didazue ezkortasunak irentsi nauela 
eta erantzunen dizuet ezetz. Munduan 
egonen banintz uhainik ez egitekotan, 
gauzak diren bezala ez agertzekotan, 
jite horrek ez luke piperrik balioko: 
utzidazue liburuaren depresioa xeha-
tzen. Diot halaxe dela, hori dela entzu-
ten, ez dela nire baitako ahotsa, egoe-
rak direla mintzo: ez da idazten, ez da 
pagatzen, ez da promozionatzen, ez da 
saltzen, ez da leitzen, ez da politika pu-
blikorik horretarako. Gogoa bai, bada. 
Sinets ala ez, baikor naiz, inteligentzia 
kolektiboan sinesten duenak baitaki 
elkartzetik ager daitezkeela aterabide 
gehiago, egokiagoak, neurtuagoak eta 
eramangarriagoak. 
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Déjà vu

Fikzioaren gramatika IV: 
dvandvak

2021eko urriko artikulua idaztera 
nindoala 2019koa topatu dut. Hez-
kuntzak ez du telefonoa hartzen 

zeukan izenburua. Bi urte pasa dira eta 
ez dela denborarik pasa esan daiteke. 
Beno, denbora bai pasa da, baina badi-
rudi denbora besterik ez dela pasa. Orain 
dela bi urte arduratzen gintuzten gauza 
berdinek arduratzen gaituzte gaur ere. 
Pandemiarekin gertatu dena parentesia 
izan balitz bezala. Eta erabat pasa ez bada 
ere, pasa izan balitz bezala jokatzen ari 
gara. Baina hau guztia gertatu aurretik 
konpondu gabe zeuden kontuek hortxe 
jarraitzen dute, egoera berdinean.

Hilabete honetan egin da EDADEI 3 
izeneko topaketa. Dantza, arte dramati-
koa, hezkuntza eta ikerketa lotu dituen 
jardunaldia. Bilboko BADen urriaren 
16an eta Donostiako LABOn 23an aritu 
dira, eta déjà vu sentsazioa izan dut berri-
ro ere. Gaiak utzi genituen tokian hartu 
ditugu, ez baita ezer berezirik gertatu 
aipatutakoen inguruan. Bai, zerbait na-
barmen aldatu da; orain topaketa hauek 
online egiten ditugu, baina gainontzean 
denak berdin darrai. Mahai-inguruen 
gaiak ondorengoak izan dira: eskola ar-
tistikoak (anitzak eta diziplina artekoak); 

sorkuntza eta ikerkuntza dantzan eta 
arte dramatikoan; titulazioak eta erre-
konozimenduak dantza eta arte drama-
tikoan; eta, azkena, hezkuntza arautuan 
aantza eta arte dramatikoaren tokia edo 
presentzia. 

Azken urteetan gurpil zoro batean sar-
tuta gabiltzala esango nuke. Gai berdi-
nen inguruan bueltaka, inora heldu gabe. 
Eta konfinamenduan kulturak jokatuta-
ko papera ahuntzaren gauerdiko eztula 
besterik ez zela ohartu gara. Hitz politak 
horretan geratu direla, hitzetan. Eta gu 
marmotaren egunean iratzarri gara be-
rriro. Eta betiko gaien inguruan hasi gara 
berriro eztabaidan.

Eragile ugari eta oso bestelako jato-
rritakoak bildu gara mahaien bueltan 
eta denoi interesatu zaigu besteek esan-
dakoa, gogoetatutakoa, hausnartutakoa. 
Denok gatoz bat hezkuntzan tokia behar 
dutela dantzak eta arte dramatikoak, eta 
pausoak ematen hasteko garaia dela. 

Tira, den-denok ez dakit bat ote gato-
zen, hutsune inportanteak ere izan zire-
lako. Jaurlaritzako Kultur Saileko ordez-
karitza azaldu zen. Hezkuntza saila ere 
gonbidatuta zegoen, jakina. Baina ez zen 
inor azaldu. Déjà vu. 

"Fikzioa omen da komunikazioa, 
norberaren interpretazioa ez bezala. 
Fikzioa omen da egia, gezurra ez bezala. 
Fikzioa omen da errealitatea, 
fikzioa bera ez bezala".  A. Alieva

Bikoteka lerrokatzen dira, elkarte 
kopulatibo gisa. Alabaina, belarrira 
eman dizunaren kontrara, dvand-

vak ez dira animalia exotikoak. Sans-
kritotik etxekotuak omen ditugu aspal-
dixkotik –“bikote” esan nahi omen du 
etimoan–, eta ageriko lardaskan aritzen 
dira. Gizakion genealogiatik urrutixko 
daude, edonola ere: ez dira gure antzeko 
piztia-abere.

Kategoria bera izatea omen da gakoa 
eta, adituek diotenari jarraika, aski eman-
kor gertatzen dira egoki uztartuz gero: 
ezker-eskuin, goi-behe, aitzin-gibel, zuri-
beltz, pobre-aberats, gizon-emakume… 
Pluralezko izaera aitortzen zaie dvand-
vei, nahiz eta berez biren arteko harre-
mana den. Halaber, arestian kateatu ditu-
zun adibide mutuek protesta egin arren, 
maila berekotzat hartu beharrean gaude.

Euskarazko adibidea ere badakarren 
frantsesezko Wikipediak salbatu zaitu, 
nolabait, kaosetik: forment une énumé-
ration virtuelle. Birtualak dira, izan ere, 
dvandvak. Belarriz, errepika baterako 
aproposak. 
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Herriak
egiten du
herria

Nafar hegoaldeko uzta 
euskarari puzka

errigora.eus

urriak 23 - azaroak 11

eskatu saskiak
eta eman hauspoa euskarari
Nafarroa hego eta erdialdean

Inoiz gertatu behar ez zena

Esaten ari zaren guztiarekin, beraz, 
asmatu zutenak 1982an utzi zuten 
poli-miliak izan ziren?”, galdegin 

dio Xabier Letona kazetariak Emilio 
Lopez Adan idazle eta militante ohiari. 
Ez da neke irudikatzea Beltzak galdera 
aditzean agertu duen irri murritz gaix-
toa. Gasteiztar lapurtartuaren azken li-
buruaz ari dira, Larrun aldizkarirako: 
Borroka armatuaren historia Euskadin. 
1967-2011, azken 60 urteetan euskal 
gatazkan izandako hildakoetan oinarri-
tutako ikerketa. Elkarrizketatuak des-
kribatu berri du 80ko hamarkadaren 
hasierako Euskal Herriko giroa, zeinean 
posible baitzen jende batek –ETAko zu-
zendaritzatik beretik hasita– uste izatea 
azken buruan erakundeak makurrara-
ziko zuela estatua. ”Nik horrenbeste ez 
dut esango”, erantzun dio, zuhur, Lopez 
Adanek Letonari. Gero, ñabardura ma-
mitsuak. Halakoxea baita liburua, ma-
mitsua.

Kazetariak, bistan dena, ez dio erraz 
jarri idazleari mahai gainera ekarritako 
mamuarekin. Zer eta poli-miliak. Inon 
bada-eta traidorerik, inon bada-eta sal-
durik, horra Euskadiko Ezkerra zena-
ren beso armatukoak ezker abertzale 
zaharreko militante eta agintarien iru-

diterian. Nahi ez zutenaren eredu. Be-
gietatik aldendu beharreko ispilu. Eta 
begi-bistako aurrekari historiko. Ondo-
rio praktikoei bagagozkie, poli-milien 
lorpen politikoak milienak bezainbat 
dira: zero. Tartean, 1.000 hildakoen al-
dea. Le pétit detail.

ETAren behin betiko su-etenaren 10. 
urteurrenaren harira, beren sufrimen-
dua ez zela “inoiz gertatu behar” aitortu 
die Otegik ETAren biktimei. Adieraz-
penak bazterrak harrotu ditu. Norai-
no luze, noraino motz; noraino zintzo, 
noraino abagune politikoak behartua. 

Lerro hauen xedea ez da halakoak epai-
tzea. Deigarria da, hala ere. Ez baldin 
bazen inoiz gertatu behar, zergatik ger-
tatu zen?

Azken aste hauetan, berriz ere ikusi 
dugu nola maite duten batzuek oreka 
ariketak egitea historiaren sokan. Egia 
borobila: Euskal Herrian ez zen borroka 
armaturik sortuko frankismoaren za-
palkuntza gabe eta 60ko hamarkadako 
mundu mailako askapen mugimenduak 
gabe. Kataluniak, ordea, testuinguru his-
toriko samurragorik gabe ere, ez zuen 
halako trepeta hilgarririk sortu. Areago, 
geroago sortu zuelarik –Terra Lliure er-
kina–, jakin zuen luze gabe indargabe-
tzen. Galiziaz edo Andaluziaz, zer erra-
nen. Erantzukizuna ez da historiarena. 
Erantzukizuna da historiaren une ba-
koitzean, zirt edo zart egiteko atakan, 
makurrenaren hautua egin duten gizon-
emakumeena. Gauzak ez ziren halabeha-
rrez eta ezinbertzean jazo. Ez zen zer-
tan hala gertaturik. Ez 1961ean, ETAk 
atentatuei ekin zienean, ezta 1979an 
eta 1981ean, gelditzeko aukera izanik, 
aurrera bolie oihukatu zenean. Izen-abi-
zenak dituzte erabaki horien aita-amek.

2011n ere norbaitek deliberatu zuen 
aski zela. 

Erantzukizuna ez 
da historiarena. 

Erantzukizuna da 
historiaren une 

bakoitzean, zirt edo 
zart egiteko atakan, 

makurrenaren hautua 
egin duten 

gizon-emakumeena
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Merkatu elektrikoa zinez da 
konplexua, eta badaude eten-
gabe aldatzen diren elemen-
tu batzuk, Iberiar Penintsu-

lan behintzat –praktikan Portugaleko 
eta Espainiako Estatuko merkatuak bat 
eginda daude elektrizitatearen sekto-
rean eta Hego Euskal Herria horren ba-
rruan dago; Ipar Euskal Herria, aldiz, 
Frantziako Estatuaren merkatu ba-
rruan sartzen da, ikusi 27. orrialdeko 
koadroa–. Elektroiak energia produkzio 
gune nagusietatik gure etxeetara iriste-
ko lau prozesu edo urrats nagusi dau-
de: produkzioa, garraioa, banaketa eta 
komertzializazioa, eta etapa bakoitzean 
hainbat aktorek hartzen du parte.

Hala ere, merkatu elektrikoak egun 
duen egitura oso ezberdina zen duela 
urte batzuk. Zehazki, 1997. urtean eman 
zen aldaketa nagusia. Urte horretara 
arte, merkatua estatuak arautzen zuen, 
eta Espainiako Gobernua zen elektrizi-
tatearen prezioa ezartzen zuena. José 
María Aznar buru zuen gobernuak, 
1997. urteko azaroaren 27an, Sektore 
Elektrikoaren 54/1997 Legea onartu 
zuen; lege horren helburu nagusia mer-
katu elektrikoa liberalizatzea zen, kon-
painia publikoak pribatizatu eta espolia-
tuz. Horrela sortu zen aurrez aipatutako 
gaur egungo egitura.

Komertzializazioaren fasea izan zen 
berrikuntza nagusienetako bat, horren 
aurretik enpresa elektrikoak fase guztiez 
arduratzen baitziren: produkzioaz, ga-
rraioaz eta salmentaz. Energiaren merka-
tua “lehiakorragoa” izateko helburuare-
kin, energia produzitzen ez zuten enpresa 
batzuk energia saltzen hasi ziren, eta be-
zeroen kontsumo aukerak asko handitu 
ziren. Gaur egun, adibidez, ia 300 enpresa 
merkaturatzaile daude Espainiako Esta-
tuan, nahiz eta hiru enpresak (Iberdrola, 
Endesa eta Naturgy) erabiltzaileen %90 
barnebildu. 1997tik hona, enpresa mer-
katuratzaile horiek sortzaileei energia 
erosten diete, ostean familiei eta enpresa 
txikiei nahi duten moduan saltzeko.

BI MARRA GURUTZATZEN DIREN 
MOMENTU HORI
Kate horretan energiak egiten duen bi-
dearen lehen urratsa sorrera bera da: 
energiaren produkzioa. Nahiz eta energia 
merkaturatzen duten zientoka enpresa 
egon, energiaren produkzioa askoz gu-
txiagoren esku dago. Energia iturri mota 
guztiak barnebilduta, 2017an Iberiar Pe-
nintsulan produzitu zen energiaren %80 
bost enpresa nagusik sortu zuten: Iber-
drola (%29,3), Endesa (%22,7), Gas Na-
tural Fenosa (%15,9), Viesgo (%7,6) eta 
Hidroeléctrica del Cantabrico (%4,4). 

Enpresa horiek bi motako merkatu-
tan saltzen dute energia. Aldebiko mer-
katuan, energia produzitzaileek haien 
enpresaren bidez merkaturatzen edo 
industria handiekin zuzenean negozia-
tzen dute, eta epe luzeko kontratuak egi-
ten dituzte. Nahiz eta sistema konplexua 
izan, negoziaketa eta salmenta askoz zu-
zenagoa da merkatu horretan.

Hortik kanpo, spot edo pool merka-
tuan elkartzen dira egunero energia 
produzitzaile handiak eta enpresa mer-
katuratzaileak, eta hurrengo eguneko 
ordu bakoitzean energiak izango duen 
prezioa adosten dute.

Algoritmo-sistema batzuen bidez, 
merkaturatzaile bakoitzak hurrengo 
eguneko ordu bakoitzean bere bezero 
guztiek egingo duten energia kontsumo 
aurreikuspen bat egiten du, eta zenba-
tean erosteko prest dauden adierazten 
diote merkatuaren kudeatzaileari; hau 
da, OMIEri (Iberiar Penintsulako Mer-
katu Energetikoaren Operatzailea). Bes-
talde, energia produzitzaileek zenbat 
energia sortuko duten eta energia iturri 
bakoitzak zenbat MWh emango dituen 
kalkulatzen dute; izan ere, energia iturri 
batzuk ezegonkorragoak dira, faktore 
batzuen menpe baitago haien errendi-
mendua; esaterako, energia fotovoltai-
koarena eta eolikoarena.

Azken hilabeteotan Iberiar Penintsulako handizkako merkatuan 
argindarraren prezioa etengabe ari da gora egiten. Urriaren 5ean, historian 
lehen aldiz, orduko megawattak (MWh) 200 euroko langa gainditu zuen, 

eta ordutik muga horren gainetik dago prezioa. Zer dela eta aldatzen 
da hainbeste handizkako merkatuan argindarrak duen prezioa? Zergatik 
handitzen dira batzuen fakturak, eta beste batzuenak ez? Eta zer interes 

dute konpainia elektriko multinazionalek honetan guztian?

Argindarra
Amaierarik gabeko igoeraren ajeak
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OSASUNA І 25Argindarraren igoera dela-eta 
agintariek daramatzaten politiken 
aurrean mobilizazioak azkartu egin 
dira azkenaldian. Urrian Bilboko 
auzo elkarteek eta Ekologistak 
Martxan taldeak deituriko 
manifestazioan dozenaka lagun 
elkartu ziren Iberdrola Dorrearen 
ondoan (irudian). Urriaren 8an, 
aldiz, Deskonektatu elektriketatik! 
lelopean itzalaldi masiboa 
antolatu zuten Llotja De Marreko 
adierazpeneko alderdi sinatzaileek.
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Bi aldeek haien eskari eta eskaintzak 
egin ostean, bi prezioak grafiko batean 
jartzen dituzte, eta bi marrak gurutza-
tzen diren puntua da energiak izango 
duen salneurria. Aurtengo uztailaren 
6ra arte Iberiar Penintsulako merkatuan 
orduko megawattak gehienez 180 euro-
ko prezioa zuen handizkako merkatuan, 
baina Bruselaren aginduz muga horiek 
zabaldu dira, eta orain orduko megawat-
ta gehienez 3.000 eurotan saldu daiteke.

PREZIO GARESTIENAREN ATZETIK
Merkatu honen berezitasuna, baina, pre-
zioa ezartzerako orduan dago; izan ere, 
poolak sistema marjinalista bidez ezar-
tzen du energiaren prezioa; hau da, ordu 
horretan saldu den energia kantitate 
guztiari prezio garestiena ezarriko zaio. 

Demagun eguzki eta haize asko egin 
duen egun bat izan dela; zentral nuklea-
rrek MWh 0 euroan saldu dute produzi-
turiko energia; eguzki energiaren pre-
zioari 10 euro/MWh jarri diote, energia 
eolikoari jarri dioten bera, eta energia 
hidroelektrikoa 40 euro/MWh-ean sal-
du dute. Hala ere, iturri hauen bidez lor-
tutako energia ez da nahikoa, eta gas 
natural bidez funtzionatzen duten ziklo 
konbinatu zentralak martxan jarri behar 

izan dituzte. Gasaren prezioa altua de-
nez, eta CO2 isurketa isunak ordaindu 
behar dituztenez, energiaren prezioa 
200 euro/MWh-ean ezartzea erabaki 
dute. Hau dela eta, egun horretan produ-
zitutako MWh guztiak 200 eurotan sal-
duko dira, nahiz eta batzuen produkzioa 
merkeagoa izan. 

Hainbat faktorek eragiten du elek-
trizitatearen prezioa egunez egun ho-
rrenbeste aldatzea. Energia berrizta-
garri batzuk, eolikoa eta fotovoltaikoa, 
esaterako, eguraldiaren menpe daude, 
eta haize gutxi egiteak edo hodei asko 
egoteak iturri horien bidez energia gu-
txiago produzitzea eragiten du. Horrek 

energiaren prezioa igoarazten du ezin-
bestean, iturri merkeenak baitira, ener-
gia nuklearrarekin batera.

GASAREN TRANPA
Gas naturalaren prezioaren mundu mai-
lako garestitzeak ere eragin handia du 
energiaren prezio orokorraren igoeran 
(ikusi aste honetako Net Hurbil saila, 
horri buruz gehiago jakiteko).  2019. 
urtean Espainiako Estatuan produzitu 
zen energiaren %31,9 gas naturalaren 
errekuntzatik eratorria zen, bi sistemen 
bidez: ziklo konbinatua eta kogenera-
zioa. Bestalde, erregai fosilak erabiltzen 
dituzten energia produzitzaileei CO2 
isurketa isun eta zergak handitu dizkie-
te, eta horrek elektrizitatearen prezioa 
handitzea ekarri du.

Azkenik, energia hidroelektrikoa pro-
duzitzen duten enpresak ere handizka-
ko merkatuko elektrizitatearen prezioa 
handitzen ari dira azken hilabeteotan. 
Energia hidroelektrikoa gehienbat Iber-
drolaren esku dago, eta zentral hidroe-
lektrikoak amortizatu gabe daudela 
adierazi dute. Bestalde, kanon bat or-
daintzen dute teknologia horren bidez 
energia produzitzen duten enpresek, eta 
horrek prezioa igotzea eragin du.

Enpresa elektrikoak euren 
boterearekin jolasean 
hastean, gobernuak 

neurri sinbolikoak baino 
ezin ditu hartu

Zein aberasten da argindarraren negozioarekin?

Oligopolioaren etekinak
Merkatu elektrikoaren ia %90eko 
kontrolarekin, Espainiako Estatuan Endesa, 
Iberdrola eta Naturgy enpresak dira 
jaun eta jabe sektorean. La Directa 
hedabideak emandako datuen arabera, 
oligopolio horrek azken bi urteetan 9.600 
milioi euroko etekin netoak izan zituen 
eta 2021eko lehen seihilekoan jadanik 
3.160 milioi euro zituen irabaziak. Ordu 
bakoitzeko 720.000 euro, hain zuzen. 

Urtarril honetan elektrizitatearen 
oligopolioak 2020an irabazitako 6.200 milioi 
euroko dibidenduak banatu zituen bere 
akziodunen artean, batez ere nazioarteko 
inbertsio funtsen eskaeren ondorioz. 

Inbertsio funtsak gose
BlackRock, Qatar Holding LLC, Norges Bank, 
The Vanguard Group, Fidelity Investments... 
Mundu mailako inbertsio funts handienak 
Iberiar Penintsulako merkatu elektrikoko 
enpresen akziodunen artean ageri dira. 

Baina muturra sartu dutenen artean bi 
nabarmentzen dira: Sidneyko Macquarie 
eta New Yorkeko BlackRock. Lehenak 
Santandergo Viesgo-EDP argindar 
merkaturatzaile erraldoiaren akzioen %25 
dauka; bigarrenak Iberdrolaren ia %6 
bereganatu du eta EDPren (Hidrocantábrico) 
beste hainbeste. Zorraren eta 
Globalizazioaren Behategiko (ODG) Alfons 
Pérezek La Directa-ri esan dioenez, funts 
horien sarrerak "hiperazelerazio dinamika" 
bat ekarri du etekinak lortu nahian.  

Ate birakariak
Sektore elektrikoan babestu izan dira 
Espainiako Estatuan goi karguak eta 
ardurak izan dituzten politikari asko eta 
asko. Horietako batzuk aipatzearren, 
ezaguna da Felipe González 
Espainiako presidente oiha Naturgyren 
kontseilari izan zela 2010-2015 urteen 
artean; Luis de Guindos Espainiako 
Ekonomia ministro izandakoa 
Endesako kontseilari izan zen hiru urtez 
(2009-2011); eta Juan Mari Atutxa 
Eusko Jaurlaritzako Barne sailburu-ohia, 
Iberdrolakoa 2010 eta 2016 artean.
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Honek guztiak argindarraren prezioan 
duen eragina garbi ikusi da 2021eko ur-
tarrileko bi data zehatzetan. Hilabete ha-
sieran Filomena ekaitza sartu zen Iberiar 
Penintsulan, eta tenperaturen behera-
kadak argindarraren eskaria handitzea 
ekarri zuen. Bestalde, iturri berriztaga-
rrietatik lortutako argindarra murriz-
tu egin zen, eta erregai fosilen bidezko 
energia produkzioak, garestienak, gora 
egin zuen. Bi faktore horiek argindarra-
ren prezioa handitzea eragin zuten, eta 
urtarrilaren 8an, eguerdiko hamabietan, 
MWha 110,75 eurotan ezarri zen, OMIE-
ren datuen arabera. Hilabetearen azken 
asteburuan eguraldiak hobera egin zuen, 
eta energia berriztagarrien produkzioak 
gora egin zuen. Asteburua izanda, eska-
ria murritzagoa zen, eta horrek prezioa 
asko merkatzea eragin zuen. Urtarrilaren 
30ean, MWha 1,95 eurotan ordaindu zen 
eguerdiko hamabietan.

Laburbilduz, Iberiar Penintsulan ener-
giaren prezioa oso puztuta dago, eta 
energia iturri merkeenak prezio oso al-
tuan ari dira kobratzen MWha. Hau dela 
eta, Espainiako Gobernuak CO2a isur-
tzen ez duten teknologiak estatuari dirua 
itzultzera behartu dituzte. Honen ara-
zoa energia merkatzean dago; izan ere, 
elektrizitatearen prezioa jaisten denean, 
iturri berriztagarriek irabazten dutena 
baino diru gehiago itzuli behar diote esta-
tuari, eta horren aurrean produkzioa ge-
ratzea erabakitzen dute; zehazki, urriko 
lehen asteburuan gertatu zen hori.

ZERGATIK GARESTITU DA NIRE 
FAKTURA, ETA BIZILAGUNARENA 
MERKATU?
Aurten handizkako merkatuan elektrizita-
teak izan duen etengabeko igoera etxe as-
kotan nabaritu dute, baina beste batzuetan 
ordea, ez. Hau Espainiako Estatuan dauden 
bi faktura motengatik gertatu da: erregu-
latua eta merkatu librekoa. Lehena, erre-
gulatua edo PVPC (kontsumitzaile txikia-
rentzako borondatezko prezioa), potentzia 
orduko 10 kilowatt baino baxuagoa duten 
kontsumitzaileek kontratatu dezakete; hau 
da, familiek eta enpresa txikiek. Espainia-
ko Gobernuak “erreferentziazkotzat” jo-
tzen dituen bost enpresa merkaturatzaile 
nagusiak behartuta daude kontratu mota 
hori eskaintzera. PVPCa kontratatuta duten 
bezeroek handizkako merkatuan elektrizi-
tatearen prezioak jasaten dituen aldaketak 
nabaritzen dituzte fakturetan.

Bestalde, merkatu libreko kontratuetan 
urte osorako prezio bat finkatzen da mer-
katuratzailearen eta kontsumitzailearen 

artean, eta pooleko aldaketak ez dira fak-
turetan islatzen. Enpresa handi batzuek 
mota honetako kontratuak dituzte, eta 
MWharen prezioa asko handitu denez, 
batzuei kontratuak berritzea eskatu diete 
merkaturatzaile nagusiek, eta beste ba-
tzuei kontratua aldebakartasunez amaitu 
diete. Gainera, fakturako zergak murriztu 
egin direnez, merkatu libreko kontratua 
duten bezero askok gutxiago ordaindu 
du azken hilabeteotan, baina kontratua 
berritzerako orduan merkaturatzaileek 
prezioak igoko dituzte.

Espainiako Merkatu eta Lehiakorta-
sun Komisioaren datuen arabera, 2020. 
urtean 10,7 milioi bezerok zuten PVPC 
motako kontratua, eta 2014. urtean, be-
rriz, 14,5 milioi ziren. Enpresa merkatu-
ratzaileen publizitate kanpainen eragina 
da hau gehienbat, eta familia askok PVP-
Ca utzi eta merkatu libreko kontratura 
igarotzea eragin du horrek.

Elektrizitatearen fakturan, baina, ener-
giaren kostuaz gain beste kontzeptu asko 
daude. Horietatik lau zehaztu ditzakegu: 
energiaren prezioa, sistemaren kostuak, 
arauzko kostuak eta zergak. Lehena mer-
katuaren operatzaileari ordaintzen zaio, 
OMIEri; bigarrena, sare elektrikoak di-
tuen eta haien kudeaketaz arduratzen den 

Frantzian nuklearrak indarrean
Gasaren igoerak, CO2aren gaineko 
isunek eta beste hainbat faktorek 
Frantziako Estatuan ere ekaitz per-
fektua ekarri dute argindarraren kri-
si bat dagoela esateko. Herritarren 
patrika –Lapurdi, Behe Nafarroa eta 
Zuberoako euskal herritarrena ere 
bai– gogor ari da nozitzen. Apiri-
lean merkatu elektrikoaren prezioek 
errekorra ondu zuten eta irailean 
Emmanuel Macronen gobernuak 
neurriak iragarri zituen gasaren eta 
argindarraren igoera saihesteko. 
Jean Castex frantziar lehen minis-
troak iraila amaieran azaldu zuenez 
2022ko otsailean argindarra %10 
igotzea aurreikusten zuten, eta igoe-
ra hori gehienez %4ra mugatzeko 
mekanismoak ezarriko dituzte.

Frantziako Estatuan handizkako 
merkatuaren eragina ez da hainbeste 
igartzen kontsumitzaile txikien fak-
turan, elektrizitate produkzio ere-

dua oso desberdina delako, zentral 
nuklearren energian oinarriturik –
kontsumitzen duen elektrizitatearen 
%80 hortik ateratzen du Frantziak–. 
Hala ere, gasaren prezioaren gora-
kada desorbitatuak, beste neurri ba-
tean bada ere, argindarra garestitzea 
ekarri du. Horren aurrean, gasaren 
eta argindarraren prezioak deslo-
tzeko ahalegina egin du Eurotalde-
ko bileretan: “Frantzian elektrizitate 
deskarbonizatua dugu zentral nu-
klearrei esker”, adierazi zuen Bruno 
Le Maire Ekonomia ministroak.

Nuklearrenganako Frantziaren 
fede itsu hori oso nabarmen gera-
tzen ari da berriz ere, mundu erdia 
astintzen ari den energia krisiarekin. 
Macronek 30.000 milioi euro bide-
ratuko dizkio lobby nuklearrari, zati 
bat zentral txikiak eraikitzeko. Fu-
kushiman gertaturikoa ahaztu ahala 
piztu da nuklearren eztabaida. 
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enpresari: Espainiako Sare Elektrikoari 
(REE); hirugarrena, banaketa sareak di-
tuzten enpresei ordaintzen zaie –Hego 
Euskal Herriaren kasuan, Iberdrolari–; eta 
laugarrena, estatuari. Bosgarren kontzep-
tu bat ere badago, enpresa merkaturatzai-
leen irabazi tartea adierazten duena. 

Kontzeptu bakoitzaren barruan hainbat 
kostu daude, baina garrantzitsuenak eta 
aldatzen ari direnak zergak dira. Bi zerga 
daude argindarraren fakturan: BEZa eta 
IEEa (Elektrizitatearen Zerga Berezia). 
Handizkako merkatuko prezioak puztu-
ta daudenez, Espainiako Gobernuak dirua 
itzultzera behartu ditu energia produzitzai-
leak, eta horrek aukera eman dio faktura-
ko zergak jaisteko. BEZa %21etik %10era 
jaitsi dute, eta IEEa %5etik %0,5era. Hau 
dela eta, lehen esan bezala, merkatu libreko 
kontratua duten bezero askok faktura mu-
rriztu zaiela nabaritu dute.

BERRIZTAGARRIEN 
KONTRAESANA
Iturri berriztagarriak, nahiz eta produk-
zio ezegonkorrekoak izan, merkeagoak 
eta garbiagoak dira –horiek produzitze-
ko ereduak ere ingurumen arazo ugari 
eragiten baditu ere, talde ekologistek 
sarritan azaldu dutenez–, baita segurua-
goak ere. Europako herrialdeak pausuak 
ematen ari dira berriztagarriak ener-
gia iturri nagusiak izan daitezen: 2020. 
urtean produzitu zen energiaren %44 
iturri berriztagarrietatik eratorria izan 
zen, 2019. urtean baino %12,8 gehia-
go. Datu hori esanguratsua badirudi 
ere, engainagarria da, pandemia dela 
eta energia eskaria askoz urriagoa izan 
baitzen; aurten ehuneko horren azpitik 
egongo da berriztagarrien portzentajea. 
2019. urtean, adibidez, aurreko urteare-
kin alderatuta behera egin zuen energia 

berriztagarrien produkzioak. Bestalde, 
nahiz eta 1997. urtetik aurrera energia 
elektrikoaren merkatua liberalizatu, en-
presa elektriko nagusiek kontrolatzen 
jarraitzen dute merkatua, eta haien era-
bakiek guztiz aldatzen dute panorama.

Krisialdi energetiko honetan, enpresa 
elektrikoak eta gobernuko agintariak 
egin dituzte herritarrek erantzule na-
gusi. Espainiako Estatuaren kasuan ar-
duradun politikoek ezer gutxi egin de-
zakete 1997ko liberalizazioaren ostean, 
egiturazko erabaki potoloak hartu ezean 
behintzat. Eta enpresa elektriko nagu-
siak euren boterearekin jolasean hasten 
direnean neurri sinbolikoak baino ez 
dituzte hartzen, esaterako, CO2 isurien 
gaineko isunak handitzea eta kontsumi-
tzaile txikien zergak murriztea. Adaba-
kiek ordea ez dituzte sakonean ereduak 
dituen pitzadurak estaliko. 

Helburu bakarra dirua egitea du-
ten enpresez eta antzeko pu-
treez jositako merkatu hone-

tan, badira bestelako eredua duten 
kooperatibak, eta GoiEner horietako 
bat da. 2012an sortu zen, energia be-
rriztagarria produzitu eta saltzeko 
helburuarekin. Bide horretan daude-
la adierazi dio Santi Otxoa de Eribe 
GoiEnerreko zuzendariak ARGIAri: 
“Gure helburua merkaturatzen du-
gun energia guk produzitzea da, 
iturri berriztagarrien bidez, baina 
oraindik lan asko dugu egiteko”.

Otxoa de Eriberen esanetan, GoiE-
nerren helburuetariko bat pool mer-
katutik kanpo egotea da, eta alde-
biko merkatuan egoteko ahalmena 
izatea; hau da, merkaturatuko duten 
energia guztia haiek produzitzea. Bi 
dira arrazoi nagusiak: lehena, inde-
pendenteagoak izatea eta nahi du-
ten prezioa ezartzea, eta bigarrena, 
saltzen duten energia guztia iturri 
berriztagarrietatik eratorria dela 
bermatzea.

“GoiEner hasi zenean, nik argi 
nuen merkatuko arauetatik atera 
ahal izateko era bakarra aldebiko 
merkatuan sartzea zela; hau da, guk 
proiektu kopuru handia bultzatzea, 

eta horrekin gure eskaria hornitzea. 
Ez gaude puntu horretan, eta, tama-
lez, merkatu librera jo behar dugu, 
eta gero hainbat estrategia erabili 
behar ditugu igoera handiak saihes-
teko”, dio Otxoa de Eribek. 

Argindarraren prezioaren igoera-
ren inguruan, faktore asko elkartu 
izanak merkatua eztandarazi duela 
dio GoiEnerreko zuzendariak; bes-
teak beste, prezioaren mugak lau-
sotzea, gas naturalaren garestitzea 
eta CO2 isurketengatik isunak han-
ditzea. Hala, diru-ekarpen handiagoa 
eskatu behar izan diete bere bazki-

deei igoerak ekarritako likidezia ara-
zoak konpontzeko. 

Hala ere, argindarraren prezioa-
ren gorakadak beste arrazoi batzuk 
ere izan ditzakeela dio GoiEnerreko 
zuzendariak: “Baliteke enpresa elek-
triko nagusiek irabazi gehiago nahi 
izatea; bestalde, prezioaren igoera 
honek arrazoi politikoak ere izan 
ditzake atzean, Espainiako Gober-
nuari presio egiteko modu bat baita. 
Izan ere, halako igoerak gertatzen 
direnean, askok gobernua jotzen du 
errudun, baina merkatua liberalizatu 
zenetik ezer gutxi egin dezakete”.

"Igoera honek arrazoi politikoak ere izan ditzake atzean"

Santi Otxoa de Eribe, 
GoiEnerreko zuzendaria: “Argi 
genuen merkatuko arauetatik 
atera ahal izateko era bakarra 
aldebiko merkatuan sartzea zela”.
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Bidean liburua kaleratu berri 
du Koldo Rabadan Izagirrek 
ARGIArekin. “Aurrera egin nahi duen 
irakaslearen dekalogoa” da eta 
ikasleekin izan dituen pasarteetatik 
abiatuta kontatzen ditu egun lanean 
ari den eskola eraldatzera eraman 
duten pausoen oinarriak. Ikasleen 
onena ateratzera daraman ikuspegia 
kutsatzen die liburuak gurasoei 
eta irakasleei. Eta gonbidapen bat 
egiten: hasi. Aldaketak txikitik eta 
norberagandik hasten baitira.

  ESTITXU  EIZAGIRRE KEREJETA   

  DANI BLANCO

  MAITANE GARTZIANDIA

“Markatu nauten 
ikasleak dira 
liburu honen 

oinarria”
Koldo Rabadan Izagirre
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Nola iristen da irakasle bat Bidean 
liburua idaztera?
Ustekabean. “Zerbait idatzi beharko ze-
nuke” esan zidan eskolako guraso ba-
tek. Hasieran muzin egin nion, baina ba-
rruan zerbait mugitzen hasi zitzaidan, 
“agian bai... Zer? Nola?”. Eta ustekabean 
iristen da pandemia bat, etxean sartzen 
gaituzte eta “orain da momentua” pen-
tsatu nuen.

Egin zure bidearen kronika... 
Behin esan zidaten, gertatzen dena beti 
dela hobeto. Esaldi hori askotan erre-
pikatu diot nire buruari eta, salbuespe-
nak salbuespen, sinestu ere egin dut, 
gertatzen dena beti dela hobeto, nahiz 
batzuetan oso gogorra izan. Liburuan 
koloreak asko aipatzen ditut eta ilustra-
zioetan ere ikusten dira, eta esango nuke 
ikasletan oso grisa nintzela: oharkabean 
pasatzen zen ikasle bat, ez onerako ez 
txarrerako nabarmentzen ez zena... Bai-
na gertatzen dena beti da hobeto eta 
orain agian balio dit ikasle gris horiekin 
enpatizatzeko, ikasle grisak ikusteko. 

Nire helburuen artean ez zegoen Ma-
gisteritza ikastea. Beste aukera bat neu-
kan gustukoagoa baina ez nintzen fakul-
tate horretan sartu eta hau zen bigarren 
aukera. Bidegurutze asko izan ditut eta 
bidegurutze batean pentsatu behar izan 
nuenean nire bizitza nondik bideratuko 
nuen, zein lan egin... honetara iritsi naiz 
eta eskerrak, zeren oraintxe bertan ez 
dut nire burua beste inon irudikatzen, 
ezta buruan neukan ikasteko lehen au-
kera hartan ere. Berriz ere, gertatzen 
dena beti da hobeto.

Nire ibilbidean irakasle askok mar-
katu naute. Liburuaren hitzaurrea Ele-
na Laizek idazteak niretzako esanahi 
handia du. Hain justu berak esan zidan 
gertatzen dena beti dela hobeto. Baina 
inor aipatzekotan, nire ibilbidean ikasle 
batzuek markatu naute asko. Batzue-
kin gertakari batzuk tarteko, beste ba-
tzuekin asko enpatizatu dudalako, edo 
espero ez genuenean jauzi kualitatibo 
oso handia egin dutelako... ikasle horiek 
izan dira liburu honen oinarriak marka-
tu dizkidatenak. 

Hogei urteko ibilbidean nik ere dene-
tik egin dut, beti intentzio onenarekin, 
baina orain konturatzen naiz ez dudala 
beti asmatu. Liburuan positibotik jotzen 
dut, baina badago autokritikatik eta zen-
bait pasartetan barkamen eskaerarik 
ere bai, gertaera zehatz batzuetan azal-
tzen dudana, baina barkamen eskaera 
orokorra dena.

Denbora hitz indartsua da zure 
liburuan. Irakasleei maiz entzuten 
zaie “ez dugu denborarik” esaten.  
Irakasleon artean orain oso erabilitako 
esaldia da eta gurasoei aurkezpenetan 
pantailan oso ponpoxo jartzen diegu: 
“Ikasleen erritmoak errespetatuko dira”. 
Baina gero non geratzen da hori? Ez da 
kritika, autokritika da. Ikasleen erritmoa 
errespetatzeaz ari bagara, denbora fak-
tore garrantzitsua da. Denak lan berdina 
egiten ari badira aldi berean, testulibu-
ruekin... nire ustez modu horretan errit-
moak errespetatzea oso zaila da. Niretzat 
funtsezkoa da ikasle bakoitzari bere den-
bora eskaintzea.

Denbora ematearekin ez dut ikaslea 
“utzi eta etorriko da” aldarririk egiten. 
Irakasleok zerbaitetarako gaude. Ikas-

leari denbora eman behar diogu, baina 
denbora hori ongi planifikatu behar dugu, 
ikaslea ezagutu, ikaslea tratatu, eta ira-
kasleak galdetu behar dio bere buruari 
zer egingo duen irakasle bezala, ikasle 
guztiek pauso bat aurrera eman dezaten.

Irakasleok bidelagunak gara. Ez naiz ni 
irakasten duena eta ikaslea ikasten due-
na: biok ikasiko dugu aldi berean. Ikas-
leengandik egunero ikasten dut zerbait. 
Lanak proposatzen ditugu, baina egun ez 
naiz lanak eta lanak eta lanak proposa-
tzekoa; “zer egin nahi duzu? Bada goazen 
hori egitera” planteatzea gustatzen zait. 
Horrek zerikusi gutxi dauka “egin ezazu 
nahi duzuna”-rekin. Gehiago da “zer gus-
tatuko litzaizuke? Zer egingo genuke?” 
galdetzea, eta hor pluralean hitz egiten 
da, irakaslea barne dagoelako.
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Nola egiten da aniztasunari 
erantzuten dion eskola bat, gaitasun 
batzuk baloratuta badaude eta beste 
batzuk agertu ere egiten ez badira 
ebaluzio liburuxketan?
Hezkuntzan oso zehaztuta dago zenbat 
ordu eskaini behar zaizkion arlo ba-
koitzari, eta horrekin oso kritikoa naiz, 
arloak berez aitzakia baitira ikaslearen 
garapenean aurrera egiteko. Baina oso 
zehaztuta daukagu dena, ikasleak jakin 
behar duen gutxienekoa zein den ere bai! 
Nora arte iritsi behar du ikasleak? Bada 
ahalik urrutien. Baina hori zehazteraino 
mugak jartzearekin ez nator bat.

Honek ere denborarekin du zerikusia. 
Askotan ikusi ditugu 6-8 urterekin "zail-
tasun" eta "indartze neurri" hitzekin lo-
tzen ditugun ikasleak, "zailtasun" hitzak 
dakartzan zama emozional guztiekin... 
eta halako batean, 5.-6. mailan, halako 
klik bat gertatu da, eta pentsatzen dugu 
“ene! Zer pasatu da hemen?”. Noski, bada 
ikasle bakoitzak bere garapena duela. 
Garapen horretan gure helburuak izan 
behar du ahalik esku-hartze onenak egi-
tea klik hori indartzeko.

Egun, konbentzituta nago ikasle ba-
koitzak bere kolorea ematen diola esko-
lari eta kolore horiek agerian jarri behar 
ditugula, baita grisa ere. Baina gaitasu-
nak arlo bakoitzari ematen zaizkion ordu 
kopuruaren arabera agertu behar baldin 
badira, batzuk ez dira sekula agertuko, 
eta beste batzuk etengabe agertuko dira. 
Eta umeak dira, baina ez dira inozoak. 
Eta hor konparaketak sartzen dira, epai-
ketak, eta normalean haurrak oso auto-
kritikoak dira.

Liburua irakurtzean, umeekiko 
errespetuzko harremana arnasten da. 
Zein dira errespetuaren elementuak?
Ikasleei askotan eskatzen diegu “benga, 
olerki bat idatzi behar duzu oraintxe ber-
tan eta ordu erdian, eta oso erraza da”. 
Nik ausardia ariketa egin dut liburuan: 
olerkiak idazten jarri naiz, eta badakit 
zenbat kostatu zaidan. Errespetuzko ja-
rrera batean, beraien lekuan gehiago ja-
rri beharko genuke, enpatiaz aritu.

Mintegiak eman izan ditudanean ere, 
ikusi dut mintegia jasotzen ari diren ira-
kasleen artean inork ez diela erantzun 
nahi izaten talde handian egindako gal-
derei. Baina guk ez diegu ikasleei hori 
onartzen, eta mikrofono aurrean jartzen 
ditugu... eta ados, ahozkotasunak izan 
behar du helburu, baina oreka bilatzea 
garrantzitsua da niretzat. Badakit ira-
kasle guztiok egiten dugun guztia inten-

tzio onenarekin egiten dugula, ikasleen 
onena ateratzeko. Beste kontu bat da, 
lortzen ote dugun. 

Errespetuzko jarrera batek bere ba-
rruan darama haurra ulertzea. "Ni emai-
le eta haurra hartzaile" moduan ulertzen 
badut harremana, ni azaltzen ari naizen 
gaia badakit. Eta haurra ezjakina da ma-
teria horretan, beraz, irakasleak abantai-
larekin jokatzen du. “Nik hau azalduko 
dut, zuk ulertu behar duzu...” esaten dugu 
askotan, baina irakasleak ulertuta dau-
ka, beraz, pentsatzen du oso erraza dela 
haurrarentzat ere ulertzea. Batez ere 
matematika arloan eta halakoetan, ezin-
bestekoa da ikaslea ulertzen saiatzea, 
ikaslea entzutea, berarekin batera bide 

bat egitea... Fernández Bravok askotan 
esaten du: “Ikasleak ez du zu izorratzeko 
asmorik”, ez behintzat haur garaitan. Al-
diz, gure erantzunak batzuetan gogorrak 
direla iruditzen zait. Errespetuzko jo-
kaerarik ez egoteak baldintzatzen du bai 
haurraren interbentzioa (isilik geratuko 
baita) eta bai irakasleona, ikasleak isil-
tzen badira, irakaslearen interbentzioa 
ere beste era batekoa baita. Espiral bat 
da, egoera zail batera eramaten gaituena. 

Zenbaki eta komekin ebaluatzen 
diren notekiko oso kritikoa zara. 
Nolako ebaluazioa egiten duzu zuk?
Zenbaki batek nekez ordezka dezake 
haur baten lana, ikaslearen ahalegina. 
Gurean ez dago zenbakirik, ezta azterke-
tarik ere.
 Egun indarrean dago konpetentziez 
hitz egitea, lehen edukiez hitz egiten zen 
bezala. Baina edukien azterketak egiten 

jarraitzen dugu, eta konpetentziaren az-
terketak gehitu ditugu kasu batzuetan, 
ez du batak bestea ordezkatu.

Gure eskolan ere baditugu inkohe-
rentziak, aktak eta ebaluazio txostenak 
idatzi behar baititugu. Eta iruditzen zait 
oso erraz idazten ditugula gauzak eta 
idatzitakoa hor geratzen da. 

Konpetentziak aipatzen ditugunean 
eta ikasle bakoitza non kokatzen den 
ebaluatzen dugunean, esaten dugu ikas-
lea “hasierako mailan”, “ertainean” edo 
“maila aurreratuan” kokatzen dugun. 
Baina dekretuak dio konpetentzia ho-
riek eskuratuta eduki beharko lituzkeela 
ikasleak Derrigorrezko Hezkuntza amai-
tzerakoan, hau da, hamasei urterekin. 
Eta 6-7-8 urterekin dagoeneko esaten 
ari gara ea “hasierako mailan”, “ertai-
nean” edo “aurreratuan” dagoen. Ez diot 
zentzurik aurkitzen abiapuntutzat hartu 
beharreko erreferentzia izatea ez bada, 
“zer egiten duen” behatzeko gure eskola-
ren kasuan.  Susmoa daukat, ordea, “hau, 
hori eta bestea egin behar” dituenaren 
arabera kokatzen ditugula maila batean 
edo bestean, hau da, egiteke daukan ho-
rretan oinarritzen garela.  

Garbi dut ebaluazioak haurrari mese-
de egin behar diola, eta beraz, oinarrizko 
premisa hau kontuan hartuz ebaluatu 
beharko genukeela.

Zein da gure lana irakasle bezala? 
Ikasle hori ahalik urrutien eramatea eta 
bide hori berarekin egitea. Eta denbora 
tartea dugu 16 urtera arte. Gure esko-
lan saiatzen gara ikaslearen aurrerapen 
horren ebidentziak jasotzen eta ebiden-
tzia horiek gurasoei erakusten, ikasle 
hori benetan aurrera egiten ari dela be-
rresteko. Non zegoen ikasle hori eta non 
dagoen gaur egun, bai irakurketa-idaz-
keta arloan, bai matematika arloan, bai 
arlo artistikoan... hau da, "zer egiten du" 
behatzen dugu, zertarako gai den, eta ez 
“zer egin behar duen”. 

Eskola ikasleek 
elkarbizitza egiteko leku 
bat da eta hori ez du 
pantailak ordezkatuko” 

“Eskolan zoriontsu da 
beretzako tokia topatzen 
duena eta bere nahi eta 
gaitasunak betetzen 
dituena” 
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Zein da eskolaren helburua?
Nire helburua ikasleak Bigarren Hezkun-
tzarako prestatzea izango balitz, ez luke 
zentzurik. Badirudi entrenatu egin behar 
ditugula datorren horretarako. Guraso 
batzuek galdetzen dute “eta azterketak? 
Zeren gero DBHn hori etorriko zaie...”. 
Jakin izan bagenu pandemia zetorrela, 
maskarak bi-hiru hilabete lehenago jarri-
ko al genituzke, ikasleak ohitzeko? Edo 
“aprobetxatu orain, gero hau dator-eta” 
esango genieke? Gerorako entrenatze 
horretan badago beldurraren aldagaia 
ere, “kontuz, otsoa dator!”. Nire ustez 
horrek ezer gutxi du eskola benetan ikas-
teko leku izatearekin. Eskolak ezin du 
izan entrenatzeko leku bat. Eskolak bizia 
izan behar du.
 Eta eskolaren helburua ez da bizitza-
rako edo lan egoki baterako prestatzea... 
Nork daki hemendik hogei urtera zein 
izango den lan egokia? Agian youtuberra 
izatea? Bizitzarako prestatzea balitz hel-
burua, ahalik lasterren trebatu beharko 
genituzke sare sozialetan, badirudi dato-
rren mundua hori dela; aldiz, ikerketek 
erakusten dute gailu teknologikoak eta 
pantailak mugatu behar direla, ez dela 
osasungarri... 

Baina eskolaren helburua bada, nire 
ustez, bizitzan ongi moldatzeko estra-

tegiak eskuratzea. Liburuan hainbat 
pasartetan kontatzen dut ikasketetan 
nabarmendu ez direnek ere oso bizitza 
aberatsa izan dutela, jakin izan dutelako 
moldatzen, estrategia sozialak dituztela-
ko... baina horiek denak ez dira hezkun-
tzan kontuan hartzen.

Nik pentsatzen dut ikaslea iritsi behar 
duen lekura iritsiko dela. Francesco To-
nuccik dioen bezala, "haurrek ikasten 
dute, eskolara joanda ere". Beste kontu 
bat da, bide hori nolakoa izango den. Bide 
hori ahalik gozoena, erosoena izan dadila. 
Niretzako eskolaren helburua zorionta-

suna da. Zoriontasuna ez da “egin ezazu 
nahi duzuna”. Zoriontsu izango zara zure 
eskolan zuretzako tokia topatzen baduzu 
eta zure nahi eta gaitasun horiek betetzen 
zoazen heinean. Alderantziz ere bada, 
gure nahi eta gaitasunak bete ezin ditu-
gun eskolan... Ordu asko pasatzen dituzte 
eskolan eta pozik etortzea printzipio na-
gusietako bat izan beharko luke.

Puntako pedagogiek lantzen dituzten 
ikuspegiak ageri dira liburuan, 
baina ez duzu metodologia zehatzik 
azaltzen. 
Orain oso modan jarri da egurra, kristala, 
hormak botatzea... Gure eskolan ez dugu 
aukerarik hori egiteko, baina ederki mol-
datzen gara. Bota behar diren hormak bu-
ruan ditugun horiek dira. Horiek suntsitu, 
beldurrak kendu eta pauso bat gehiago 
eman. Lehenik barruko hormak bota 
behar dira, gero eraikinekoak botatzeko. 
Zeren hormak bota eta berdin-berdin lan 
egin behar badugu, duela hogei urteko 
fitxak atera eta betelana eginez... oso pon-
posoa bai, baina ez du ezertarako balio.

Nik ez dut metodologiarik azalduko, 
baina baditut nire metodologia kuttunak. 
Argi esango dut: ikuspegi eraikitzaile edo 
konstruktibistarekin bat egiten dut, zi-
nez pentsatzen dut ikasleak berak ikasten 

Errespetuz jokatzeak 
haurra ulertzea eta 
haren lekuan jartzea 
eskatzen du” 

“Ikasleengandik egunero 
ikasten dut zerbait” 
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duela, bera dela bere ikaskuntza pro-
zesuaren jabe, ez naizela ni enpirikoki 
irakatsiko diona, baizik, bera joango 
dela pauso batzuk ematen bere ikas-
kuntza garapen eta erritmoan, eta ni 
hor egongo naizela, berarekin. 

Autore askok aipatzen duten be-
zala, metodoa ikaslea da. Batekin ba-
lio duen metodoak ez du bestearekin 
balio. Oinarrizkoak diren printzipio 
batzuk partekatu behar ditugu baina 
irakasle bakoitzak erabakiko du zein 
metodologiarekin eramango duen hori 
aurrera, egoerari hobeto datorkiona 
hautatuta. Gure eskolan, egun modu 
batera ari gara lanean. Ez dut baiezta-
tuko hemendik urte batzuetara hala 
jarraituko dugunik: agian ikasleen per-
fila eta ezaugarriak aldatu egingo dira 
eta irakasleok jakin behar dugu malgu 
jokatzen eta metodologia ikasle bakoi-
tzera egokitzen.

Euskal Herriko irakaskuntzak 
egin duen bideari begira jarrita: 
norantz? 
Gure sistema propioa behar dugu, 
nahiz eta sistemarekin kritiko nai-
zen. Baina gure hezkuntza marko bat 
behar dugu. Bestela, Espainiako Es-
tatutik bi urtez behin hezkuntza erre-
formak onartzen gabiltza. Orain LOM-
LOE etorriko zaigu, denok robotikara 
jarriko gara...

Pentsatzen dut agintariek eta hez-
kuntza diseinatzen dutenek intentzio 
onenarekin egiten dutela dena, baina 
irakasleontzako autonomia handia-
goa aldarrikatzen dut.

Hezkuntzan diru gehiago inbertitu 
behar da. Baina ez digitalizazio plane-
tan. Hori da orain etorriko zaiguna: 
plan bat eta gero beste bat, ordena-
gailu gehiago geletarako, eta pantaila 
interaktiboak... baina benetan behar 
ditugunak baliabide pertsonalak dira. 
Hezkuntzak pertsonatik behar du, ha-
rremanetatik. Eskola ikasleek elkar-
bizitza egiteko leku bat da, interakzio 
sozialak gertatzen diren lekua, eta hori 
ez du pantailak ordezkatuko. Gainera, 
ikasleak digitalki irakasleok baino mila 
bider konpetenteago dira eta hori ez da 
plan bat diseinatu dugulako.

Nik gure eskolan pozik hartuko 
nuke irakasle bat gehiago.

Irakasle bakoitzak aldaketak 
egiteko aukera baduela 
sentiarazten du liburuak. 
Liburu hau gonbidapen bat da: hasi. 

Gauza txikiak egiten, baina hasi. Ezin 
dugu egon beti formazioan, forma-
zioan, eta teorizazioan... Formazioa 
eta teoriak jakitea oso ongi dago, baina 
praktikak eraman behar gaitu teoriza-
ziora. Probak egin behar ditugu, nahiz 
eta txikiak izan, eta ikusi ea balekoak 
diren edo ez. Eta balio ez badu, egingo 
dugu beste aldaketa txiki bat. Has gai-
tezen aldaketa txikiak ematen, denok. 
Eta bai, guk ikasle gutxi dauzkagu, gure 
eskola txikia delako, baina eskola han-
dietan baliabideak ere proportzioan 
gehiago dira. Ez dugu aitzakiarik behar, 
benetan egiteko nahia baldin badugu. 
 Norbaitek hausnartu eta ondorioz-
tatzen badu dagoen bezala dena ongi 
dagoela, fenomeno. Irakasle konben-
tzitu bat baino gauza hoberik ez dago. 
Baina uste dut hezkuntza sistemak eta 
eskolek aldaketa behar dutela. Eta bai, 
behin esan zidaten bezala, irakasleok 
transatlantiko bateko salbamendu 
txalupako iltze bat izango gara. Ados, 
baina nik nire iltzea mugitu dut pix-
katxo bat. Bakoitzak bere iltzea mugi-
tzen badu norabide batean, agian gai 
izango gara transatlantikoa biratzeko.  
Bestela, aurrera egiten jarraituko du. 
42 urte egitera noa eta ez dut uste hez-
kuntza hainbeste aldatu denik ni ikasle 
nintzen garaitik. Eta uste dut 20 urte 
badela denbora. 

Bidean 

Aurrera egin nahi duen 
irakaslearen dekalogoa 

Irakasle eta psikopedagogoa da Koldo 
Rabadan Izagirre. Ikastetxe eta eskola 
ezberdinetatik igaro ostean, bere ame-

tsetako eskolatik gertu dagoen horretara 
iritsi da BIDEAN topatutako lagunekin ba-
tera. Pedagogia zehatzik aldarrikatu gabe, 
modako errezetak errezitatu gabe. Soilik 
egin. Eta egunero berritzen dihardu.

Dekalogo forma eman die bere bizi-
penetatik ateratako ondorioei eta umore 
finez kritika zorrotza egiten dio hezkun-
tza sistemari eta autokritika irakasleek 
barneratuta dituzten eguneroko hainbat 
uste-usteli. Irakurlearengan emozioak, 
hausnarketa eta sormenaren jolasa piz-
ten ditu, eta haurrenganako dugun be-
girada aldatu arazten du. Irakasle zein 
gurasoei, haurren hezierarekin gehiago 
gozatzeko gako asko ematen dizkie libu-
ru honek.

Egilea: Koldo Rabadan Izagirre
Ilustrazioak: Maitane Gartziandia
Prezioa: 14 euro
Erosteko: azoka.argia.eus

Bidean hitzaldia zure herrian 
edo eskolan

Nahi al zenuke Koldo Rabadanek hitzal-
dia ematea guraso edo irakasleentzat? 
Ikasle anitzen erritmoak errespetatuz 
eta tailerretan oinarritzen den hezkun-
tzaz, dekalogo honetako printzipioez...  

Idatzi azoka@argia.eus helbidera.
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Nola sortu zen Lurrik Gabeko 
Nekazarien Mugimendua?
Brasilgo lurraren aldeko borrokaren ja-
rraipena da MST. 521 urtez, jatorrizko 
herrien erresistentziatik, lurraren defen-
tsan borroka asko izan da. Historia ofizia-
lean portugaldarrek aurkitu zuten Brasil, 
lurralde hutsa bailitzan, desokupatua. 
Ondoren, lurrarekin loturik, esklaboen 
borroka agertu zen, oso bortitza, martiri 
ugarirekin... Segida horretan, diktadura 
militar betean sortu zen MST, Brasilgo 
herri mugimenduen berrantolatze ba-
tean: batetik, eliza katolikoaren Lurra-
ren Pastoral Batzordean ari ziren batzuek 
nahi zuten areago eta zabalago antolatu, 
elizaren barruan ezin zutelako egin; eta, 
bestetik, Central Única dos Trabalhadores 
eta Partido dos Trabalhadores-en sorrera 
izan zen. MSTa 1984an jaio zen, Paraná 
estatuan egin zen topaketa batean.

Eta zu nola sartu zinen?
Aita eskualdeko etxaldeetan lanean aritu 
izan zen beti, hor erne zitzaidan MSTn 
sartzeko hazia, gure eskualdea izan zen 
Mato Grossoko bigarrena MST lanean 
hasi zena. Hamasei urte nituen eta eliza 
katolikoaren Gazteri Pastoralean esku 
hartzen nuen, oinarri komunitateetan. 

MSTk halako espazioetan bilatu zuen ba-
besa, eta nik lagundu nuen aliantza horiek 
gerta zitezen, familiak antolatu eta lurrak 
okupatzeko. Artean, ikaslea ere banintzen 
eta giza eskubideen aldeko zentro batean 
lan egiten nuen idazkari gisa. Gurasoek 
mesfidantzaz hartu zuten hori dena ha-
sieran, baina denborarekin ulertu nuen 
zein zen MSTren helburua , eta hor zegoe-
la nire lekua.

Gurasoak kontra zenituen?
Bai, MSTk familiekin hitz egin bazuen ere, 
nire gurasoek ez zekiten zer zen. Ikusi 
zutenean lurrak okupatu zituela eta neu 
tartean nengoela ez zitzaien asko gustatu. 
Gerora ulertu zuten, neba-ahizpa batzuk 
eta ama bertan bizi dira geroztik, aita ere 
bai duela hiru urte hil zen arte. Bertan 
ditut 15 eta 10 urteko bi alabak eta 23 
urteko semea ere MSTrekin ari da.

Zer moduz joan zen lehen okupazio 
hura?
Tentsio handikoa izan zen. Oso latifundio 
handia zen, eta gu 1.503 familia okupa-
tzen. Gurasoek debekatu zidaten kanpa-
mentuan familiekin egotea, baina nik ez 
nuen men egiten. Katastro bat egin nuen, 
garrantzitsua da Nekazaritza Erreforma-

rako, familiak bertan bizi eta lurra landu 
ahal izateko. Okupazio hartan egin nuen 
bat mugimenduarekin. Gure okupazioa 
1996ko apirilaren 9an izan zen eta han-
dik oso gutxira, hilaren 17an Eldorado-
ko sarraskia izan zen, Carajás-en, Pará 
estatuan. Hemeretzi langile hil zituzten. 
2007az gero egun hori da Nekazarien 
Borrokaren Nazioarteko Eguna. MSTren 
borroka agerian geratu zen eta gure oku-
pazioan parte hartzen ari ziren familiak 
asko beldurtu ziren. Azkenean, ordea, sa-
rraski haren ondorioz, nekazaritza minis-
troak dimisioa eman zuen eta gobernuak 
negoziazio prozesua azkartu zuen. Sei hi-
labeteren buruan 1.503 familiek eskuratu 
zituzten lur haiek.

Zertan ibili zara MSTn geroztik?
Negoziazioak izan ziren sei hilabete 
haietan, Mato Grossoko idazkaritzan 
esku hartzera gonbidatu ninduen MSTk. 
Ez nuen bi aldiz pentsatu. Moja izateko 
prestatzen ari nintzen, gaztea nintzen eta 
aukera bat zen kanpora ikastera ateratze-
ko. Asmo hori aldatu eta 17-18 urterekin 
familia utzi nuen MSTrekin bat egiteko. 
25 urte joan dira geroztik eta fase asko 
bizi izan ditut: oinarriko militantea lu-
rrak okupatzen, estatu mailako idazkari, 

  RUBEN SANCHEZ BAKAIKOA       DOSPORDOS

Rosana Fernandes

“Gizateriaren etorkizuna agrotoxikorik 
gabeko elikagaiak sortzean datza”

Brasilgo Mato Grosso estatuko nekazari familia txirotu baten zortzi 
umetarik hirugarrena da Rosana Fernandes. MSTko (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra) kidea eta Florestan Fernandes Eskolako 
koordinatzaile politiko pedagogikoa da. Egunotan Euskal Herrian zehar 

ibili da hitzaldiak ematen Oinharri eskolak gonbidaturik.
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hezkuntza sektorean he-
zitzaileen formakuntzan, 
gazte eta helduen alfabeta-
tzean, gero Goias estatura 
joan nintzen han mugimen-
dua antolatzeko batez ere 
hezkuntza arloan, Goiaseko 
ordezkaria izan nintzen Zuzen-
daritza Nazionalean sei urtez, 
eta 2014an Florestan Fernandes 
eskolako koordinatzaile politikoa 
izatea egokitu zitzaidan, hasiera ba-
tean hiru urterako zen, baina momen-
tuz zazpi urtez luzatu da (irribarrez). 
Ikasten ere ari naiz, doktoretza egiten 
Florestan Fernandesen bertan, Sao Paolo-
ko unibertsitatearekin loturik.

Zertan datza MSTren iraupenaren eta 
zabalpenaren gakoa?
Brasil oso handia da, 850.000 kilometro 
koadro 27 estatutan banatuta. MST 24tan 
presente dago, estatu bakoitzak ezauga-
rri bereziak dauzka, baina MSTren sin-
bologia eta hiru printzipioak berak dira 
denentzat: lurra deszentralizatzearen eta 
demokratizatzearen aldeko borroka; Ne-
kazaritza Erreformaren aldeko borroka 
duintasunez lan egin eta bizitzeko bal-
dintzak lortzeko –ume eta helduentzako 
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hezkuntza, azpiegiturak (ura, saneamen-
dua, errepidea, ekoizpena garatzeko in-
bertsioa), osasungintza…–; eta gizartea 
eraldatzeko proiektua, ekoizpen eredu 
kapitalistaren aurrean herri-iraultza so-
zialista bat antolatzea.

Hiru helburuok batera jorratzen ditu-
gu, ez doaz bata bestea baino lehen, eta 
horrela gure identitatea eraikitzen joan 
gara Brasilen eta nazioartean.

Eta barnean nola garatzen dituzue 
harremanak?
Zuzendaritza eta koordinazio guneak 
kolektiboak eta behetik gorakoak dira. 
Komunitateek erabakitzen dute euren 
ordezkaria, eta horrela goraka segi; ez 
dute buruzagiek erabakitzen. Gure bo-
tere gune nagusia Nazio Biltzarra da eta 
komunitate-ordezkarien ardura da ha-
ren ildoei lotzea. 400.000 familia gara, 
2014ko Biltzarrean, esaterako, 17.000 
langilek parte hartu genuen. Alabaina, 
debate eta erabaki politikoak lehenago 
hartuak dira, komunitateetan.

Identitate kolektiboak garrantzi 
handia du zuentzat, ezta?
Bai, zeregin guztietan dago kolektibo bat 
ardura hartzen duena. Neuk Florestan 
Fernandes eskolako koordinazioaren ar-
dura dut, adibidez, baina ez dut neuk ba-
karrik hartzen, nirekin batera kolektiboa 
dago. Hori da zuzendaritza kolektibora-
ko bermea. Mundu guztiarentzat dago 
lana eta mundu guztiak hartzen du parte 
erabakietan. Planifikazioa ere orokorra 

da. Izan bilerak edo izan okupazio bat, 
aurrez planifikatu behar da: elikadura, 
garraioa, idazkaritza, familiak eta kan-
pamentua antolatu, ume-zaintza, nola-
ko gatazkak gerta litezkeen aurreikusi, 
erresistentzia taktikak...
 Militantzia bera profesioa da. Eska-
tzen du denbora, proiektua antolatzea, 
energia, ardurak hartzeko gaitasuna: ez 
da denbora pasa huts bat, zure onena 
eman behar duzu. Formazioari garran-
tzi handia ematen diogu. Etengabe ikasi 
behar dugu. “Ez dut gehiago ikasi beha-
rrik” esatea ez da gure buruan sartzen. 
Materialismo historikoari atxikitzen 
gatzaizkio, baina Marx, Lenin, Gramsci, 
Freire, Florestan Fernandes... ezin ditugu 
azalean ulertu, laguntzen digute gaurko 
errealitatea ulertzen, teoriaz jabetzen, 
baina beren sasoian kokaturik idatzi zu-
ten, eta sakondu beharra dago. 

Nolako harremanak dituzue 
gainontzeko antolakundeekin?
Aliantzak eraikitzen ditugu gizarte mu-
gimenduekin, alderdi politikoekin, insti-
tuzioekin, ahots propioz. Badugu babes 
eta elkartasun sare trinkoa. Pandemia 
izan den bitartean, esaterako, MSTk lau 
milioi tona janari agroekologiko banatu 
zuen hirietako periferia txirotuetan, jaso 
ohi dugun elkartasunaren ordean. Eta 
jarraitzen dugu herritarrak alfabetatzen, 
Brasilen oraindik 14 milioi analfabeto 
daude, hirietara ere jo izan dugu alfabe-
tatze kanpainak egitera Kubarengandik 
ikasitako Yo sí puedo metodoarekin.

Eta nazioartean?
MST da Via Campesina-ren sortzaile eta 
bultzatzaile nagusietako bat, eta hor ez 
dauden erakunde gehiagorekin ere ari 
gara lanean. Berriki sortu den Herrien Na-
zioarteko Asanbladan munduko langile 
klaserako proiektuak pentsatzen ari gara, 
ez zentzu kapitalistan, baizik eta denon 
ondasuna den biodibertsitatearen –ura, 
lurra, mineralak…– zaintzaile bezala.

Eskolaren bidez ere bai, ezta?
Bai, MSTk 1996an erabaki zuen Brasil, La-
tinoamerika eta beste kontinenteentzako 
erreferentzia izan zitekeen formazio-es-
pazioa eraikitzea. Florestan Fernandes es-
kolan gaur egun 30 ikastaro, mintegi eta 
lantegi ditugu, 2005etik 2019ra 40.000 la-
gun eta 500 irakasle boluntario etorri dira. 
Jardun akademiko hutsaz gain, historia, 
ekonomia, edo nekazaritza kasu, zeharka-
ko gaiak jorratzen ditugu. Formazioa ez da 
liburu asko irakurtzea bakarrik; azkenean 
gizakiak gara, elkarrekin bizi behar dugu, 
oso errealitate eta sistema ezberdinetatik 
gatoz, beraz, artea, kultura edota musi-
karen bitartez balore txarren aurka (ma-
txismoa, homofobia, harrokeria, pertso-
nalismoak) borrokatzen gara. Autokritika 
behar dugu, gizarte berri baterako emaku-
me eta gizon berriak bilakatu aldera. 

Nolako pertsonak hurbiltzen dira 
eskolara?
Baditugu ikastaro bereziak MSTko mili-
tanteentzat, beste batzuk hirietako mili-
tanteekin batera, beste batzuk nazioarte-
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koak, Latinoamerikarako gehien bat, eta 
ingelesez ere zenbaitetan. Pertsonak ezin 
dira indibidualki etorri, talderen batetik 
baizik, haien herrira itzultzean ikasita-
koa kolektibizatzea bilatzen dugulako. 
Taldearen erdiak, gutxienez, emakumeek 
osatutakoa izan behar du. Umeentzako 
espazioak ditugu, eta amak formatzen di-
ren bitartean umeekin lanketak egiten 
ditugu.

MSTra itzuliz, zenbat lur konkistatu 
duzue?
Ez dakit zenbat diren zehatz-mehatz, 
baina 400.000 familia gara, milioika hek-
tareatan banatuta. Horrez gain, horretan 
ez da bakarrik MST ari, badira 90 bat 
herri mugimendu lurra konkistatzen.

Zer harreman duzue jatorrizko 
herriekin?
Estatuen arabera, maiz jatorrizko he-

rrietatik oso hurbil gaude eta batera bo-
rrokatzen dugu. Orain gobernuak lege 
bat onartu nahi du, historikoki jatorriz-
ko herrienak izan diren lurraldeetatik 
haiek kanporatzeko. Gainera, pandemia-
ren ondorioak asko pairatu dituzte, eta 
haietako batzuek elikadura arazoak ere 
badituzte.

Jair Bolsonaroren eragina handia 
izan al da?
Ofentsiba handia hasi du asentamen-
duak pribatizatzeko, jabetza komunala 
izatetik pribatura pasaz, bakoitzak bere 
lursailarekin nahi duena egin dezan. Guk 
lurra konkistatzen dugunean hura lan-
tzeko da, ez saltzeko. Mugimenduaren 
barruan zalantzak eta gatazkak agertu 
dira; gobernuak zatiketa eragin nahi du.

Nola dakusazu Brasilgo egoera oro 
har?

Ofentsiba berriaren hasiera kokatzen 
dugu 2016an, Dilma Roussefeen aurka-
ko estatu kolpearekin. Langile klasea-
ren eta PT alderdiaren aurka ari dira. 
2018ko hauteskundeetan Bolsonarok 
garaipena diskurtso moralista eta fa-
xisten bitartez lortu zuen, fake news 
askorekin, baita familia eta Jainkoaren 
izenean hitz eginez ere, eliza ebangeliko 
eta Mentekostekoekin batera.

Zer etorkizun du nekazarien 
borrokak?
Beharrezkoa da nekazal ekoizpena egi-
teko beste eredu bat ezartzea, MSTren 
kasuan Nekazaritza Erreforma Herri-
koia deritzoguna: elikagai osasungarriak 
ekoiztea ardatz. Gizateriaren etorkizuna 
gizarte osoarentzat agrotoxikorik ga-
beko elikagaiak sortzeko gaitasunean 
datza, natura zainduz: lurrak eta urak 
ezin dute hainbeste agrotoxiko jasan. 
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NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

C esar departamendua (Ko-
lonbia), 1972ko urriaren 6a. 
Venezuelako mugatik gertu, 
Perijá mendilerroan, kolon-

biar ejertzitoak ELNko (Nazio Aska-
penerako Armada) hiru kide hil zi-
tuen erabat neurriz kanpoko segada 
batean. Horien artean zegoen Pedro 
Baigorri Apeztegia, 33 urteko nafar 
sukaldari eta iraultzailea. 49 urte ge-
roago haren gorpuzkiak ez dituzte 
oraindik aurkitu. 

FRANCO, CHE ETA FIDELEN 
SUKALDARI
Baigorri Zabaldikan (Esteribar) 
jaio zen 1939an. Familiaren egoera 
ekonomiko kaxkarra zela eta, oso 
gazte zela, 16 urterekin, hasi zen 
Iruñeko Yoldi hotelean sukaldari 
lanetan. Donostiako Maria Cristina 
hotelean jardun zuen gero, eta han 
zela, behin, Francisco Francorentzat 
otordua prestatzea egokitu zitzaion, 
Kontxako badian ainguratutako 
Azor ontzian.

1950eko hamarkadaren amaie-
ran Donostiatik Parisera joan zen 
sukaldaria. Lehenago ere politikak eta 
ezkerreko ideologiak jakinmina piztu 
arren, Frantziako hiriburuan zuzeneko 
harremana izan zuen Amerikako ez-
kerreko errefuxiatuekin eta han izan 
zuen Kubako iraultzaren berri. Biz-
pahiru urte geroago, 1962 edo 1963an, 
Antonio Nuñez Jimenez (1923-1998) 
kubatar zientzialari eta politikariak 
eskaintza berezia egin zion: Kuban 
barrengorriak hazteko proiektuari 
heltzea. Baigorri Habanara joan zen 
orduan, proposamena onartuta. Fidel 
eta Raul Castro anaien nahiz Che Gue-
vararen sukaldari izan zen eta harre-
man estua egin zuen haiekin. Sukal-
dean aritzeaz gain, gerrilla ikastaro bat 
egin zuen, eta beste hainbat kiderekin 
taldea osatu zuen. Habanan geratzeko 
aukera zuen arren, Kolonbiara joatea 
erabaki zuen gobernuaren aurka bo-
rrokatzera.

GORPURIK ETA DOLURIK GABE
Pedro hil zutenean, Pablo anaiak albis-
te agentzia batean egiten zuen lan, eta 
berria mezu labur batean jaso zuen “De 
Navarra, España, guerrillero muerto”.  
(Nafarroatik, Espainia, gerrilarria hilda)
Diktadura amaitzeke, ez zen senitarte-
ko gerrillariari gertatutakoa salatzeko 
garaia, eta familiak gorpurik eta dolurik 
gabe egin behar izan zuen aurrera.

Unai Aranzadi kazetariak 2005ean 
izan zuen lehenengoz Pedro Baigorriren 
berri Kolonbian bertan, ELNren kanpa-
mendu batean. Orduz geroztik, nafarra-
ren bizitza eta heriotzaren nondik-no-
rakoak osatuz joan da, besteak beste, 
hamar urtez prestatzen ari den doku-
mentalean eta 2017an Zazpika aldizka-
riako erreportaje batean jaso dituenak. 
Marco Tobón antropologo kolonbiarrak 
ere Baigorriren inguruan ikertu du, eta 
bere lanaren emaitza Baigorri. Un vasco 

en la guerrilla colombiana (Baigo-
rri, euskaldun bat gerrilla kolonbia-
rrean; Txalaparta, 2017) argitaratu 
du. Hala, gerrillariaren bizitzaren 
pasarteak argituz joan dira, baina 
haren gorpuzkiak ilunpean daude 
oraindik.

Pedroren gurasoek duela 30 urte 
salatu zuten semearen desagerpe-
na Kolonbiako Fiskaltzan. Baina 
erantzunik jaso gabe hil ziren biak. 
Geroago Unai Aranzadik berak 
ere Fiskaltzara jo zuen. Azkenik, 
2019an senitartekoak Kolonbiako 
UPUBDrekin –desagertutzat jotako 
pertsonak bilatzeko unitatea–ha-
rremanetan jarri ziren, eta Pedro 
Baigorriren arrastoen bila hasi 
dira. Joan den irailean eta urrian 
Curumaníko hilerriko bost gorpu 
aztertzen aritu dira, eta hainbat he-
zurtegi komunetako identifikatu 
gabeko gorpuzkiak ere aztertuko 
dituzte.

DUINTASUN APUR BAT
Oraingoz ahalegin horiek ez dute 
emaitza positiborik izan, baina Ma-

riángeles Baigorri arreba baikorra da: 
“Ez genuen uste han anaia eta kideenga-
tik interesatuko zirenik. Ganadua baili-
ran ehortzi zituzten eta, aurkitzen badi-
tuzte, duintasun apur bat emango diegu”.

49 urte eta gero, oraindik ehorzke-
ta duinaren zai, Pedro Baigorri duinta-
sunez hil zela behintzat esan dezakete 
senideek. Kolonbian zela, aitak etxera 
itzultzeko eskatuz idatzi zion, eta se-
meak hala erantzun zion azken gutu-
nean: “Iruñeko entzierro batean hil-
tzeak ez dauka zentzurik. Aldiz, jendeak 
jateko aukera izan dezan hiltzeak me-
rezi du. Nire printzipio eta ideien ara-
bera bizi naiz, eta, azkenean, nagusiki 
zuei egiten dizuedan omenaldia da. Jaio 
eta hil egiten gara, eta geratzen zaigun 
bakarra maite ditugunen oroimena da, 
baina bizitza zerbait gehiago uztea da. 
Zoriontasunik ez dago, guztientzat ez 
baldin bada”. 

Pauso bat 
Pedro Baigorriren bila
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ARITZ GALARRAGA

ONGI ETORRI
KOMUNITATERA!

Arrazoi hauek 
eman dituzte 

egun hauetan ArgiA 
Jende egin diren kide 
berrietako batzuek, 
komunikabide 
independente 
hau ekonomikoki 
babestu eta proiektua 
bultzatzeko.  
Ongi etorri denei, 
komunitatera!

“Ohiko irakurlea naizenez, 
berau sostengatu eta 

proiektuari indarra 
emateko. Guztiok eman 
behar dugu zerbait ;)”

Zarauzko Amaia

“Euskeraz eta ikuspuntu 
kritiko batetik idatzita 

albisteak irakurri nahi ditut”
Ondarroako Ibon

“Euskal kulturak denon 
bultzada behar duelako”

Durangoko Ane

“ArgiA ezagutu nuenetik 
bada denbora webgunetik 

berriak irakurri eta beste 
motako edukien erabilera 

egiten dudala. Uste 
dut badela momentua 

informazio iturri soil batetik 
harago doan proiektu hau 

sustengatzeko”
Gorlizko Iñigo
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Hirugarren denboraldiari ekin 
berri dio Aritz Galarragak Ar-
giako Panorama sailean. Hu-

manitatearen une gorenak atalean 
ikusi dugu azken bi urte hauetan, ak-
tualitatetik ihesi ez, baina gaur be-
zala bihar ere irakurtzeko moduan 
egongo diren testu patxadatsuagoak 
idatziz. Atalari ongi-etorria emate-
ko izan genuen elkarrizketa oroi-
tuz hasi dugu, ehungarren artikulua 
idatzi duela aprobetxatuz, ibilbide 
hau errepasatzeko egin diodan tele-
fono deia.

“Gustuko” du atalak hartu duen 
tonua eta “eroso” dabil lan horretan. 
Hala aitortu du. Hasieratan marka-
tutako helburuak betetzen ari de-
naren irudipena dauka, eta ez al-
ferrik; oroit dezagun zer aipatzen 
zigun orain bi urte: “Irakurleak aur-
kituko ditu, izenburuak ondo dioen 
moduan, humanitatearen une goren 
batzuk, alegia, eguneroko bizitza 
arruntaren gorabehera ezdeusak, 
gauza txikiak, aktualitatearen dik-
taduratik urrundu, eta inguruko 
errealitateari begiratuko diotenak. 
Ezinbestean agertuko dira hala ira-
kurketak, lagunarteak, kotidianita-

teak eskaintzen dizkigun sorpresa 
atseginak (eta ez hainbeste)”. Egu-
neroko erritmoari izkin egin nahian 
ibiltzen da hitzekin eta egileekin jo-
lasean, edo aktualitateari distantzia 
batetik begiratu nahian, behintzat. 
Ez badu ukatzen ere, tarteka pil-pi-
lean dagoenaren analisi bat egitea.

Galarragak autokritika ere egin 
du eta jarri dizkio erronkak bere 
buruari datozen hilabeteetarako. 
Jabetuta dago emakumeak baino, gi-
zonezkoak gehiago direla aipatuak 
bere testuetan; eta ariketa kontzien-
te bat egin nahi du balantza pareka-
tzeko.  

Aktualitatea gai ez duten kazeta-
ritza lanak, ikus-entzunezko erre-
portajeak, batez ere bestek idatzita-
ko liburuak... ditu iturri nagusi eta 
ez zaio gairik falta. Gogotsu ager-
tu da denboraldi berriari ekiteko. 
Dena den, ziklo ez sobera luzeekin 
funtzionatzera ohituta dagoela ai-
tortu dit kazetariak. Ez dut gehiegi 
sakondu nahi izan gaian eta berak 
ere ez du gehiago sakondu honetan. 
Beste denboraldi batez astekarian 
artikuluoz gozatzeko aukera izango 
dugula jakitearekin ni kontent. 

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Humanitateak kontatzeko 
dituenak
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Espainiako Malagako lagun batek 
beti berdin adierazten du, On Kixote 
Mantxakoaren ezpainetan jarritako 

esaldia berrituz: “Elizarekin egin dugu 
topo”. Esaera hori askatzen eta argitzen 
oso zaila edo ezinezkoa denean erabil-
tzen dute; izan ere Elizari buruz ia buru 
adina aburu. 

Ba antzera gertatzen da zuhaitz eta 
arbolekin. Zuhaitzei buruz eta bereziki 
bere inausketari buruz mundu guztiak 
daki, eta iritzia ematen du. Behin Itsa-
sondon bide ertzeko parketxo batean 
zuhaitz eta arbola batzuei kalte latzak 
eragin zizkieten errepideko lan batzuk 
egiterakoan. Hor joan ginen, lanen ardura 
zuen ingeniari jaun bat eta biok, ni udala-
ren izenean, kalteak aztertu eta zer egin 
adostera. Ingeniaria omen zen, noski, eta 
berak ba omen zekien “zuhaitz ziztrin” 
horiek zauri larriei buelta eman eta bere 
onera etortzeko gai zirela. Harroputz 
nazkantea! Nola bururatzen ote zitzai-
dan zuhaitza aldameneko errepidearekin 
alderatzea, ezta bide seinale batekin ere! 
Hori omen zen garrantzitsua, errepidea! 
Eta noski, ez zegoela inola ere zuhaitz 
horietakoa kaltea zenik aitortzeko prest 
eta gutxiago hura erreparatzeko dirurik 
jartzeko. Buruharro haizetsu fanfarroia!

Ingeniari asko dago bazterretan. Gehi-
txo, gauza onerako. Eta zuhaitzak hanka-
pean darabiltzagu: porlanak, burdinak, 
altzairuak, plastikoak, edozein gai eta 

materialek zuhaitz bizidun eta bizi-emai-
leak baino kontu handiagoa merezi du. 
Zuhaitzak balio handiko ondarea direla 
jabetu ezinik gabiltza. Baita onura sal-
doaren sortzaile ere: CO2 eta antzekoen 
xurgatzaile, bioaniztasunaren aberasle, 
tenperatura jaisle eta itzal emaile, urari 
eusten diote eta hondamendi naturalak 
saihestu, etxeen balioa areagotzen eta 
pertsonen osasun fisikoa eta mentala ho-
betzen dute. Agian horrexegatik ari dira 
zuhaitzen kontra, noiznahi eta nonahi, 
pitzatuta daudelako, burutik joanda. 

Gure herri eta hirietan hasi eta gaur 
egun mendi muturreko azken zokoraino 
zabalduak dauden eta zuhaitzetan gauza-
tzen diren inausketa topiko eta praktika 
txarrak landareon kudeaketatik baztertu 
behar dira. Erabat ezabatu. 

Negargarriak dira espezialisten ahol-
kuari segika egiten omen diren krimen 
horiek zuritzeko politikari ezjakin eta 
ezer jakin nahi ez dutenek, buruzut, du-
ten jarrera. Tragedia bat bizitzen ari gara: 
gure ondarerik handienetakoaren sun-
tsipen masiboa. Hori bai, gero errauste-
giaren aurka gaude, AHT txarra da, klima 
aldaketak itoko gaitu eta abar. 

Ba hona nire maldizioa: egun anima-
lienganako tratuari buruz zabaltzen ari 
den jendartearen jarrera bera etorriko da 
landareekin egiten diren krimen horiei 
buruz. Etorkizunean, moztu eta moztu, 
landareen izerdiarekin eskuak lerdatzen 
ari zareten horiek guztiek jakingo duzue, 
alabak gogoraraziko dizue: kriminalak 
izan zineten. Tragedia bat bizitzen ari 
gara. Buelta ere ikusiko dugu. 
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ZUHAITZEN TRAGEDIA ETA KRIMINALAK
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Ilargi eta landareen agenda kaleratu 
berri du beste urte batez ARGIAk eta 
produktu honen marrazkilari ofiziala 

da honezkero Antton Olariaga. 2022ko 
agendari ere berak jarri dizkio irudiak; 
marrazkiekin jendea laguntzen eta Ja-
koba Errekondoren “mundu aberatsari” 
bultzadatxo bat ematen saiatu dela dio. 
“Jendeak zailak direla uste duen gauzak 
marrazkian ikusi eta ‘aiba! ni hau egiteko 
gai banaiz!’ esateko ideiarekin egin ditut”.  

Badira urte mordoxka bat Bizi 
Baratzeko proiektuetan parte hartzen 
duzula. 
Bai, harreman handia dugu honezkero, 
esanen nuke Jakoba eta biok kasik lagun 
ere bihurtu garela! (barreak). Ez, orain 
benetan, ederki moldatzen gara, ni igno-
rante hutsa naiz gai hauetan, baina berak 
hain goxo eta ongi esplikatzen ditu gau-
zak! Erraztasun handiak ematen dizkit, 
eta gozamena da horrelako testugile ba-
tekin lan egitea. Gainera, bera ere pai-
sajista da eta badu bere sentsibilitatea. 
Gustatzen zait proposamen bat bidali eta 
haren iritzia jasotzea.

Ongarriena da aurtengo gaia. Ez dakit 
marrazteko gauzarik errazena ote 
den… 

Ongarrien gaia oso zaila zen niretzat, ez 
baita mugitzen, ez da biziduna, tresna 
bat ere ez da… Baina tira, ez dakidana-
ren inguruko desafioak asko gustatzen 
zaizkit. Buelta asko eman nizkion kon-
tuari, agendan hilabeteak zabaltzen di-
tuzten ilustrazio horiek nola enfokatu 
nitzakeen pentsatzen, eta Jakobarekin 
ere asko hitz egin nuen. Azkenean, on-
garrien inguruan egiten diren ekintzak 
jasotzea erabaki nuen, adin guztietako 
pertsonak erakutsiz lan horietan. Aizu, 
mahaian denek jaten badute, lana ere 

denek egin beharko dute, ezta? Irudi-
menarekin jokatu dut agenda honetan 
ere, eszena bakoitzean pertsonaia eta 
paisaia diferenteak kateatuz. 

Garai bakoitzean hainbat ongarri 
mota nola egin ikasiko dugu, beraz? 
Bai, eta aldian behin tresnaren bat ere 
tartekatu dut: lurra iraultzekoak, onga-
rria ematekoak… bestetik, irudiei pers-
pektiba pixka bat ematen ere saiatu naiz, 
zelaiak-eta ikus daitezke, edo abereak 
urrutian, edo ukuiluan… Azaldu beha-
rrekoak gauza deskriptiboak direnean, 
irakurtzeko marrazkiak egiteko joera dut 
normalean. Eszena horiek irakurri egin 
behar dira, eta hori da aberatsa nire us-
tez, irudiak ere irakurtzen jakitea. 

Ilargiaz, lurraz eta landareez 
asko ikasi izan duzu urte hauetan 
guztietan, ezta?
Dudarik gabe! Pixkanaka ezagutzen joan 
naiz, eta deskubrimentu autentikoak dira 
zenbait gauza. Adibidez, zoragarria irudi-
tzen zait niri lur azpiko borroka: nork egi-
ten dion kalte nori, nork babesten duen 
nor, nork uxatzen dituen xomorroak, 
nork elikatu… Lur azpiko gerra hori ez 
da Gerra Hotza, bero-beroa baizik! Apa-
sionantea iruditzen zait hori guztia. Dena 
den, praktikara ez dut eramaten, bara-
tzerik ez dut-eta… Asfaltoko umea naiz 
ni! Baina bai, egia da ilargiari beste modu 
batean begiratzen diodala orain. 
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@TIRIKITRANN

ANTTON OLARIAGA

“ILARGIARI BESTE MODU BATEAN 
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Holandan arte kolektibo batekin la-
nean ari zela gertatu zitzaion. Per-
formance “izugarri garestia” egiten 

zuen orduan Jon Mikel Eubak (Zornotza, 
1967), “benetako zaldi eta guzti”. Ema-
naldiak ezaugarri mordoa bete behar 
zituen: zaldia testuinguruz kanpo aur-
kitzea, ez irristatzea, bolumen handiko 
musika jasatea, jende artera ez ihes egi-
tea… Ekoizpenak hainbeste buruhaus-
te sortzen zizkion, e-mailak bidaltzen 
igarotzen baitzuen eguna. “Ohartzerako, 
idazten amaitu nuen”. Gainera, tartean 
ziren argazkilariak, soinulariak eta beste 
dozenaka pertsona –performer-ez gain–, 
eta denei azaldu behar izaten zien bere 
asmoen berri. “Edozein erabaki har-
tzerakoan norberak barneratuta duen 
ideologia hitzez esplizitatu behar izan 
nuen etengabe”. Oharkabean hasitako 
ariketa horri jarraipena eman zion ge-
rora, eta egun, bere zeregin nagusia du 
idazketa. 2016ko Writing Out Loud (If I 
Can´t Dance) liburuan hitzaldi sorta bat 

bildu zuen, eta berriki argitaratu du Vul-
nerario, aski egitura konplexukoa, eta 
balantzaka dabilena saiakeraren, egune-
rokoaren eta autobiografiaren mugetan. 
Erabaki pertsonalen atzean dagoenaren 
disekzio zorrotza egiten du –eta baita 
liburua idatzi bitartean piztutako gogoe-
tak jaso ere, matrioxka ariketa betean–. 

Dinamika negatibo batean 
trabatuta zeunden une batean 
sortu zen Vulnerario, eta, nolabait, 
liburua idaztea izan da dinamika 
positibatzeko zure modua. Nola, 
zehazki?
Oteizaren aipu batekin du zerikusia. Ha-
rentzat, izate estetikoa –artelana– hiru 
izateren nahasketa da: batetik, izate bi-
tala –artelana egitera bultzatzen zaituen 
faktore humanoa–; bigarrenik, izate 
ideala –geometriarekin lotutako ideiak, 
esaterako–; eta, azkenik, material errea-
la –lanerako darabilzun materiala–. Ba-
tzuetan frustrazioak zaramatza zerbait 

egitera, baina hori besterik ez badauka-
zu, inori inporta ez dion asmo txarreko 
lan bat besterik ez duzu egingo. Vulnera-
rio-ren lehen zirriborroari borborka ze-
rion frustrazioa, baina –Ferlosiok esaten 
zuen bezala– zertarako hasiko naiz inor 
iraintzen, harengandik zerk sumintzen 
nauen pentsa badezaket? Orduan otu zi-
tzaidan lehen kapituluko ideia: pertsona 
batek erabaki behar du ea lana utziko 
duen ala ez, eta azken erabakia hartzera 
daramaten pausoak ahalik eta xeheen 
jasotzen ditut. Auzia liburura nola era-
man ulertu arte ezin izan nuen nire bai-
tan konpondu. Hortaz, liburuko material 
bital-humano hori material errealaren 
mendean dago, nolabait. 

Liburuan erabaki pertsonalak 
disekzionatzen dituzun arren, 
erabaki artistikoek antzeko forma 
daukatela iradokitzen duzu. Zertan 
dira antzekoak batzuk zein besteak?
Ez da hainbeste antzekoak direla, ezpa-

Jon Mikel Euba

Artea ez da zerbait esateko egiten, 
zerbait ikusteko baizik

Idatzi batetik bestera jauzika dabil Jon Mikel Euba. Hitzaldi-ohar bat 
editatzen hasi eta konturatzerako Vulnerario (Caniche, 2021) erne zitzaion, 
bere jardun propioan oinarritutako arte-teoria liburua. Larraskituko bere 
lokalean hartu gaitu, eta Bilboko panoramika parean dugula aritu gara 

liburuan aipatzen diren hainbat auziri buruz: erabaki pertsonalen atzean 
dagoenaz, arte-sistema anglosaxoiaren malurez, bere genealogiaz, eta beste.

  KEPA MATXAIN       DANI BLANCO
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da Vulnerario-ko pertsonaiak antzeko 
moduan ebazten dituela biak. Frogatuta 
dago gutako bakoitzak hartzen ditugun 
erabakien atzean eragin pila bat dau-
dela. Ateratzen badizute kafe bat plas-
tikozko edalontzian, eta beste bat zeure 
aurrean pertsona izugarri atsegin batek 
prestatua, askoz ere gehiago gustatuko 
zaizu bigarrena –nahiz eta biak kafe ber-
bera izan–. Edo jendeari galdetuz gero 
zergatik erosi duen aspiragailu zehatz 
bat, erantzungo dizu itxuragatik edo fun-
tzioagatik dela, baina egiaztatuta dago 
soinuagatik dela –soinu mota batzuek ez 
digute segurtasunik ematen–. Edo pen-
tsa dezakezu alderdi bat bozkatzen du-
zula zure ideiengatik, eta benetan hauta-
gaiaren jertsearen koloreagatik ari zara 
bozkatzen. Oso manipulagarria da geure 
buruaz daukagun ideia, erabaki baten 
arrazoitze prozesua gezurra da kasuen 
%90ean. Liburuan aipatzen dut lana oso 
modu martzianoan uztera doan baten 
kasua, eta esaten dut martzianoa diru-

dien erabakitzeko modu horren egitura 
oso bat datorrela artearen funtziona-
tzeko moduarekin –non sekula ez duen 
agintzen zentzuaren marra zuzenak–. 
Baina egun arte eskoletan hori erakus-
ten da: herrialde anglosaxoi batean ba-
zaude, ildo postkoloniala landuko duzu; 
portugaldarra bazara, koko palmeraren 
ez dakit zer… Dena da oso agerikoa. 

Hainbesterako al da?
Eskolan erakusten dizute dirua eskatu 
behar duzun unerako prestatzen, eman 
dezala badakizula zer egingo duzun. 
Lehen esaten zenuen: “Emadazu dirua, 
ez baitakit zer egingo dudan –baina 
ondo egongo den zerbait izango da–”. 
Orain dena oinarritzen da proiektuan, 
eta ez prozesuan. Baina arteak pro-
zesuarekin du zerikusia: piezako era-
bakiak piezan bertan txertatu behar 
dituzu. Aldiz, arkitektura, adibidez, gau-
zatzen den proiektu bat da. Ezin dituzu 
desegin eraikitako pareten erdiak, ez 

daukazulako horretarako astirik. Prak-
tika batzuek tempo bat daukate, eta bes-
te batzuek beste bat. Artean gaur egun 
artikulatuta egoteko eskatzen dizute, 
eta horrek ez dauka batere graziarik. 
Jo dezakezu larrua, eta, horretan aritu 
zarenez, haurdun gelditu; edo izan ditza-
kezu 40 urte, ume bat edukitzeko gogoa, 
eta, beraz, ostiralean arratsaldeko bos-
tetan larrua jotzeko gelditu: ez daukate 
zerikusirik larrujotze produktibo ho-
rrek eta umerik bilatzen ez duen plaze-
raren produktuak. Artistak instituzioen 
hizkuntzan dabiltza gero eta gehiago, 
arrazoi ekonomikoengatik. Dirua nahi 
baduzu, jakin behar duzu egingo du-
zunak zenbat balioko duen eta zenbat 
iraungo duen. Absurdua da. Ekoizpen 
moduak ere instituzionalizatzen ari dira. 
Adibidez, hezkuntzatik gero eta ikasle 
gehiago ateratzen dira pentsatuz artea 
egitea dela ideia bat ilustratzea. Zirrikitu 
guztietatik sartzen ari den sistema an-
glosaxoiarekin du zerikusia, eta kultura 
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protestantearekin ere bai. Katolikoek, 
kulparen auziarekin, askoz ere martxa 
gehiago daukate. Protestantismoaren 
ikuspuntua, aldiz, askoz ere puristagoa 
da, izugarri erreprimitua.

Paradigma aldaketa hori belaunaldi 
arteko auzia da, ala zerbait 
zabalagoa?
Globala da. Gertatzen da gu hemen pixka 
bat garaiko joerez kanpo egon ginela. 
30 urteak igarota ikasi nuen ingelesez, 
kalean, eta orain, hizkuntza horretan 
eskolak ematen aritu ondoren, ulertu 
dut nola funtzionatzen duen sistema an-
glosaxoiak –zeinaren barruan bizi nai-
zen–. Duela sei urte Holandan ez zeukan 
hainbesteko eraginik, baina gaur egun 
joan Koreara edo joan Kolonbiara, eta 
sistema anglosaxoia aurkituko duzu. Ga-
rai batean erlijioa zen bezain errepresi-
boa da: ez zaitez gehiegi ukitu, ez ezazu 
plazer gehiegirik izan, kontuz pekatuan 
erortzearekin… Beste argumentu ba-
tzuekin, baina sistema errepresorea da. 
Godardek zioen edonork duela Hitlerren 
antza ezpain gainean marra beltz bat 
marraztuz gero, guztiok daukagulako 
fatxa bat barruan. Iruditzen zait oharka-
bean fatxa bihurtzeko arriskuan gaude-
la, beste zerbaitetan gabiltzalakoan. Jen-
deak ingurukoak zikiratzen gozatzen du. 

Zein toki izan dezake arteak hor?
Gero eta txikiagoa. Artean uneoro dena 
azaltzeko eskatzen dizute. Lehen era-
kusketa bat egiten zenuen, eta kito. Egun, 
erakusketa bat egitean eskatzen dizute 
testu bat idazteko, jendea ez dadin es-
tutu. Baina nik arteari ezer eskatzen ba-
diot hori da estutu nazala, zerbait ikus-
tean galde dezadan: “Zer arraio da hau?”. 
Joera horrek, gainera, obraren kontrola 
areagotzen du. Ikasle batek esan zidan 
lehengoan: “Nire tesia nirea ez balitz be-
zala bizi dut”. Dela zure ingeles maila ez 
delako nahikoa, dela itzultzaile bat topa-
tu behar duzulako, azkenean, beti esan-
go dizute ez dela ulertzen, eta idazten ari 
zarenak amaituko du beste zerbait iza-
ten. Zuzentasunak agintzen du. Ingelesa 
aski sintetikoa da berez, konplexutasuna 
ezabatzen du, onerako zein txarrerako. 
Adibidez, “artista plastiko” itzultzen 
dute “visual artist” bezala. Baina plasti-
kotasuna oso gauza konplexua da, eta 
bisuala, soilik bisuala. Pentsa zenbat di-
mentsio ezabatzen diren. AEBetan bizi 
den filosofo espainiar batek zioen: “Saia-
tu naiz ingelesez idazten ahalik eta ideia 
ez-ingeles gehien”. Nik antzeko zerbait 

egiten dut: ingelesa gaizkiaren hizkun-
tza bada, saiatzen naiz hizkuntza horre-
tan sartzen beste nonbaitetik datorren 
ideologia ahalik eta gehien. 

Eta nondik dator ideologia hori, jakin 
badaiteke?
Bestelako idiosinkrasia batetik. Euskal-
duna naiz, elebiduna, nire gatazka izan 
dut eskolatzearekin, azentua kentzea-
rekin… Etxean arrebak eta biok gaztele-
raz hitz egiten bagenuen gurasoek dirua 
ordainarazten ziguten, haiek umetan 
euskaraz arituz gero irakasleak aho-
tik kaiena pasatzen zien bezala. Beraz, 
etxean debekatuta geneukan gaztelaniaz 
aritzea, baina telebista iritsi zen, eta gu 
lelotuta gelditzen ginen gaztelaniarekin. 
Bestalde, 50eko hamarkadatik hemen 
arte testuinguru oso indartsua bizi izan 
dugu, harrigarria da zenbat artista dis-

tiratsu atera diren. Horrek testuinguru 
propio bat ematen dizu, inguruan gerta-
tzen ari denetik halako autonomia bat. 

Oteizak zioen gaztelaniaz idatzi 
arren euskaratik ari zela sakonean. 
Operazio bera egin nahi duzu zuk 
ingelesez?
Erabat. Eta ez ingelesez bakarrik, gaz-
telaniaz ari naizenean ere ahalik eta 
euskarazko sentsibilitate gehien sar-
tzen saiatzen naiz, azken batean hori 
baita erosoen sentitzen naizen hizkun-
tza. Nire aitarekin ez dut gaztelaniaz 
hitz erdirik egin sekula, baina ez naiz 
gai kontu hauei buruz euskaraz aritze-
ko [gaztelaniaz egin dugu elkarrizketa]. 
Baina zera esan nahi dut: Frantzian ordu 
erdi menpeko perpausen bidez hizketan 
arituta ere ulertzen dizute, beren kul-
turagatik. AEBetan, zure lana azaltzean, 
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galdetzen dizute: “Ok. What´s the point?” 
(Ados. Baina zein da kontua?). Edonola, 
gustatzen zait borroka horretan egotea. 
Idaztea etsaiaren hizkuntzan hitz egitea 
da niretzat. Oso dislexikoa izan naiz be-
tidanik, paragrafo bat idazteko ezgauza. 
Ingelesa ikasteak eta ordenagailuz asko 
idazteak lagundu dit, eta orain oso azkar 
idazten dut. Baina ezintasun horrek ba-
lio izan dit konturatzeko idazketa legiti-
matzailea dela bere baitan. Asko idazten 
baduzu asko pentsatzen duzu, eta, azke-
nean, gauza bat bestearekin lotuz, ideiak 
sortzen dituzu. Eta bereziki gazteengan 
pentsatuz, niretzat ariketa garrantzitsua 
bihurtu da ideiak eramatea betidanik 
gorrotatu dudan hitzen lengoaiara. 

Artearen helburua lan-bitartekoaren 
muga materialak zein teknikoak 
aurkitzea dela diozu, eta horiek 
bortxatuz, beste leku batera 
eramatea. Garatu dezakezu ideia 
hori?
Artea mugetatik sortzen da, edo lan-
bitartekoa bortxatzetik, edo norbere 
burua mugaren bat gainditzera behar-
tzetik. Munduko aukera guztiak eskura 
dituenak nekez egingo du artea, muga-
ren bat bilatu behar da beti. Edozein 
bitartekorekin lan egiten duzula ere, 

beti egingo dizu kontra. Bilatu behar 
duzu materia hori zuk nahi duzun to-
kira eramateko modua. Horregatik da 
errazagoa mugaren bat daukazunean, 
izan ekonomikoa, izan materiala. Niri ez 
dit balio esateak “ezin dut arterik egin 
ez dauzkadalako 20.000 euro”. Artista 
bazara, edozerekin zerbait egiteko gai 
izan behar duzu. Egoera idealak ez dizu 
inoiz obra ideala ekarriko. Mila aldiz 
egiaztatu dut: mugak handitzeak adie-
razpena handitzea dakar sarri. Eta ira-
kasle bezala saiatzen naiz horrekin jo-
katzen: muga handiak jarriz lagunduko 
dizut toki batetara lehenago heltzen, eta 
agian zeure kabuz hamar urtean egingo 
zenukeen bidea azkartzen. 

Aipatzen duzu artean motiboak 
existitzen direla, eta ez gaiak. Zer 
esan nahi duzu?
Anbiguo samarra da “motibo” hitza, eta 
kontuz ibili behar da, ez bainaiz motiba-
zioaz ari. Nik errepresentazio ariketak 
egiten ditut. Margolan batean bodegoia 
baldin badago, sagarrez betetako saski 
hori da motiboa. Ez esan “fruta ustel ba-
tzuk jarriko ditut heriotzaz hitz egiteko”, 
mesedez. Hori literatura da, zentzurik 
txarrenean. Kultura latindarraren ara-
zoa da –Oteizak esango lukeen bezala– 

pentsatzeko modu figuratiboa dauka-
la. “Hori zeri buruzkoa da?”, galdetzen 
dute. Eta ez, nire lanak ez dira zerbaiti 
buruzkoak. Artista plastiko bezala, inte-
resatzen zait zer errepresentatzen du-
dan liburu batekin, eta ez horri ematen 
zaion interpretazio osoa. Interpretazioa 
aldakorra da beti: nire bideo bat hemen 
terrorismoaren apologia zen, Txilen fik-
zioa, eta AEBetan pelikula bat, artelana 
zerbaiten metafora bezala ulertzen du-
telako. 

Susan Sontagek horixe salatzen 
zuen: artearen gaineko begirada 
interpretatiboa nagusitu dela.
Erabat. Jende asko dago bere tematika 
propioa sinesten amaitu duena. Bai-
na arteak bestela funtzionatzen du: 
zerbait ikusi nahi duzu, eta egin ahala 
ikusten duzu. Aurrez esatea “heriotzaz 
eta maitasunaz hitz egingo dut”, hori 
zaborra da. Artea ez da zerbait esateko 
egiten, zerbait ikusteko baizik. Gero, 
noski zerbait esango duela egin dudan 
horrek, baina erabat bigarren mailakoa 
da hori. Godardek zioen: sagarra jaten 
duzunean ez duzu ulertzen, baina jan 
egiten duzu. Ez dago zer ulerturik, sa-
garrarekin esperientzia bat edukitzen 
ikastea besterik. 
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Z inemagileek eta zinema artis-
tek osatzen dute QCP, palesti-
nar LGTBQ+ kolektiboarekiko 
sostengu espazio gisa. Jaialdiak 

iraungo duen hamar egunetan internet 
bidezko nahiz aurrez aurreko saioak es-
kainiko dira Hego Korea, Hegoafrika, 
Tunisia, Libano, Kosovo, Italia, Irlanda, 
Frantzia, Kanada, Bulgaria, Brasil eta 
Euskal Herrian. Jaialdiak filmak eta do-
kumentalak aurkeztuko ditu –tartean 
Palestinakoak eta Afrika hego-mende-
baldekoak zein iparraldekoak–. Horrez 
gain, bestelako ekimenen eskaintza za-
bala ere badakar: klase magistralak zine-
magileekin, mahai-inguruak, drag queen 
emanaldiak, queer indigenei elkartasuna 
adierazteko ekitaldia, eta beste.
 Ekimena Israelgo gobernuak babestu-
tako TLVFest jaialdiaren harira sortu da. 
Apartheidaren erregimenaren aurpegi 
zuriketa izan nahi duen LGTB zinema 
jaialdiak 50 zinemagile baino gehiago-
ren lanak kendu ditu bere filmen arte-
tik, eta queer komunitate palestinarrak 
jaialdiarekiko boikota eskatu du. Gaine-

ra, 200 bat zinemagile posizionatu egin 
dira palestinarren deiari erantzunez, eta 
lanak ez dituzte TLVFesten proiekta-
tuko. Brasilgo film laburren programa 
berezi batek, adibidez, 2020an TLVFes-
tetik erretiratu ziren zortzi zinemagile 
brasildarrak omenduko ditu.
 QCP-k artearen bidez gizartea eral-
datzeko tresna gisa ulertu nahi izan du 
jaialdia. Queer zinema juduaren progra-
ma bat aurkeztuko du bere baitan, baita 
palestinarrekiko elkartasunak izan ohi 
duen errepresioari buruzko mahai-in-
guru bat. Horrekin lotuta, “Apartheid-a 
lehen eta orain” programak Hegoafrika-
ko, Palestinako eta nazioarteko filmak 
bilduko ditu, baita zinemaren eta ko-
munikabide berrien erabilerari buruzko 
hitzaldiak ere, apartheidaren eta boiko-
taren aurka egitea xede, taktika aktibista 
gisa. Aswat Genero eta Sexu Askatasu-
nerako Palestinako Zentro Feminista-
ren sortzaileetakoa den Ghadir al Shafie 
militanteak hala adierazi du: “Queer pa-
lestinarrak zaretenez, Queer Cinema for 
Palestine jaialdian gurekin bat egitera 

gonbidatzen zaituztegu. Jaialdi feminis-
ta, arrazakeriaren aurkakoa eta antiko-
loniala da, eta ‘bai’ oihukatzen dio queer 
zinemari eta ‘ez’ Israelgo apartheidari”.

EUSKAL HERRIAN ERE BAI
QCP zinema ekimena mundu mailako 
koalizio batek antolatzen du, askotariko 
eragileak biltzen dituena, zinema jaial-
dietatik hasi eta mugimendu sozialetako 
kolektiboetaraino. Horien artean dago 
Euskal Herriko Sare Lesbianista, QCPre-
kin elkarlanean azaroaren 19an Bilboko 
Karmelan proiekzioa antolatu duen ko-
lektiboa. “Israel pa’ la tumba, nosotrxs 
pa’ la rumba” izenburupean antolatu du 
ekimena, eta Beyond the Frontlines: Ta-
les of Resistance and Resilience from Pa-
lestine (Frontetik harago: erresistentzia 
eta erresilientzia istorioak Palestinatik) 
filma proiektatuko dute bertan. Filma 
2017an eginikoa da, Alexandra Dols 
zinemagileak zuzendua eta ekoitzia. 
Palestinako hainbat pertsonaren par-
te-hartzearekin –besteak beste Samah 
Jabr psikiatra eta idazlearekin– Israelen 

Queer Cinema for Palestine (QCP) jaialdiak azaroan irekiko ditu ate birtual 
nahiz fisikoak. Hamar eguneko zinema festibala kolektiboki komisariatua izan 
da, eta queer errealitateak globalki azaldu nahi ditu, palestinarrei elkartasuna 

adieraztearekin batera. Azaroaren 11tik 20ra bitarte, hamaika ekitaldi abiatuko 
ditu bost kontinenteetan. Bilbon, azaroaren 19an izango da zinema proiekzioa 

eta filmaren osteko eztabaida, Sare Lesbianistak antolatuta, Karmelan.

  AINHOA GUTIERREZ DEL POZO

Kolektiboki antolatutako 
mundu mailako jaialdia

QUEER CINEMA FOR PALESTINE
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okupazioak Palestinako herriaren bu-
ru-osasunean dituen ondorioak, trauma 
koloniala eta alienazioaren zein desalie-
nazioaren gaiak aztertzen ditu. Palestine 
Cinema Days jaialdian film dokumental 
onenaren Sunbird saria irabazi zuen.
 Samah Jabr psikiatra eta idazle pa-
lestinarrak idatzitako zutabe batzuetan 
oinarritzen da filma; idazleak horiek ira-
kurtzen ditu, eta filmaren egitura osa-
tzen dute. Bestalde, hainbat elkarrizketa 
eta artxiboko nahiz filmatutako irudiak 
azaltzen dira filmean. Jabr-en ikuspun-
tutik, “Israelen okupazioa ez da soilik 
auzi politikoa, buru-osasun arazoa ere 
bada”, eta filma emakume eta gizon pa-
lestinarrek okupazioaren kanpo eta bar-
ne ondorioak esperimentatzeko duten 
moduaren azterketa da. Izan ere, Dol-
sen arabera, “eguneroko kolonizazioak 
ez dakar soilik lurra, etxeak, zerua edo 
ura okupatzea. Ez du bere nagusitasu-
na armen bidez bakarrik inposatu nahi; 
gogoak ere moldatzen ditu, fronteetatik 
harago”. Elkarrizketatuek identitate, er-
lijio, orientazio sexual, kultura politiko, 

ingurune sozial eta jatorri geografiko 
ugari irudikatzen dituzte. Aniztasun hori 
Alexandra Dols zuzendariak jarrera po-
litiko gisa aurkeztu du. Jabr-en arabe-
ra, “filmak ez die bizkarra ematen ezta-

baidagarritzat jotzen diren eta, beraz, 
saihestu eta aintzat hartu behar ez diren 
pertsonei; elkarrizketatuak ideologikoki 
desberdinak dira, baina bat datoz aska-
penaren aldeko borrokan”. 
 Alexandra Dolsek Moudjahidate lehen 
film luze dokumentala osatu ondoren 
ezagutu zituen Samah Jabr-en idazkiak, 
zeintzuetan Nazio Askapenerako Fron-
teko aljeriar emakumeen independen-
tziaren aldeko aktibismoa aztertzen 
zen. Palestinaren eta Israelen arteko 
gatazkari buruzko Jabr-en perspektiba 
Frantz Fanon psikiatra antikolonialaren 
analisian inspiratzen da, zeinak dioen 
nazioaren askapena ezin dela gertatu 
deskonposaketarik gabe. Interesgarria 
gertatzen da oso, ikustea nola QCP beza-
lako egitasmo baten baitan, teoria deko-
lonialek gidatutako lanek zentraltasuna 
hartzen duten. 
 Euskal Herrian Sare Lesbianistaren 
eskutik egingo den proiekzioan intere-
satua dagoenak taldearen sare sozia-
letan izango du eskuragai informazio 
gehiago datozen egunetan. 

Alexandra Dols-en 
Beyond the Frontlines: 
Tales of Resistance and 
Resilience from Palestine
filmeko fotograma.

Apartheidaren 
erregimenaren aurpegi 
zuriketa izan nahi duen 
LGTB zinema jaialdiak 

(TLVFest) 50 zinemagile 
baino gehiagoren 

lanak kendu ditu bere 
filmen artetik
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 LIBURUA

Egun batean, Taylorrek zerbait erai-
kitzea erabaki zuen”. Horrela has-
ten da Minneapolisen bizi den egile 

honen Eta untxiak entzun albuma. Tay-
lor zerbait eraikitzen hasten da, berria, 
berezia, xoragarria… eta horrela iku-
si ahal izango dugu zein harro dagoen 
bere eraikuntzaz. Bat-batean, baina, 
Taylorrek eraikitakoa txikitu egingo 
da haurraren nahigabea eta tristura so-
rraraziz.

Animalia ugari saiatuko dira Taylor 
animatzen, etsipenetik ateratzen, aurre-
ra egiten… eta, horrela, irakurleak ikusi 
ahal izango ditu animalia bakoitzak hau-
rrari egiten dizkion proposamenak; hitz 
egin, oihu egin, gogoratu, barre egin, ez-
kutatu, zakarretara bota, beste bat hon-
datu… Honek, baina, behin eta berriro 

esaten die ezetz; ez du oiloak, hartzak, 
elefanteak, hienak, ostrukak, kanguruak 
ezta sugeak proposaturikoa egiten. Ha-
rik eta untxia agertu arte. Untxiak ez dio 
ezer esaten, haurraren ondoan kokatu 
eta isilik geratzen da, bere ondoan da-
goela adieraziz ekintzen bidez, hitzen 
beharrik gabe.

Hunkigarria eta gomendagarria da 
Cori Doerrfeldek idatzi eta ilustratu, eta 
Garazi Arrulak euskarara ekarri duen 
albuma; kolore gutxi erabiliz eta trazu 
sinple eta zehatzen bidez egileak ederki 
islatzen du une bakoitzean kontatu nahi 
digun egoera. Irakurleak ikus ditzakeen 
orri bietan animalia bakoitzaren propo-
samena agertzen zaigu hainbat irudiren 
bidez, bizitasuna eta animazioa emanez 
kontakizunari.

Liburuak ez du testu ugari; esaldi gutxi, 
labur eta antzekoak darabiltza egileak. Eta, 
sintesi honi gehitzen badiogu irudietan 
ematen den progresioa, liburuaren konta-
kizunak oso erritmo bizia hartzen du un-
txia agertu arte. Untxiak, aldiz, baretasuna 
dakar, gelditasuna, patxada; esan baino en-
tzuten duenaren pazientziaz untxiak era-
kusten digu zein garrantzitsua den beha-
rra duenaren ondoan egotea, itxarotea 
berak hitz egin edo zerbaitetan aritzeko 
gogoa izan arte. Eta denbora horretan guz-
tian jakin dezala elkarren ondoan egongo 
zaretela, zu hor zaituela, bere ondoan, hur-
bil… “haren gorputz beroa sentitzeraino”.

Eta untxiak entzun hau istorio sinplea 
dugu, goxoa, benetako beharren, bene-
tako lagunen eta laguntzaren inguruko 
kontakizun zoragarria. 

Behar banauzu, ondoan nauzu

  XABIER ETXANIZ ERLE

ETA UNTXIAK ENTZUN
EGILETZA ETA ILUSTRAZIOAK: 
CORI DOERRFELD
ITZULPENA: 
GARAZI ARRULA RUIZ
TXALAPARTA, 2021
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 MUSIKA

Ezin gara pozago egon OLBEren ope-
ra denboraldi hau hasi ondoren. 
Urte eta erdiz antzezpenik egin 

gabe egon ondoren, azkenean behar 
bezalako saioaz gozatu ahal izan dugu. 
Hala ere, aitortu behar dugu murrizke-
ta gogorren garai honetan OLBEk iru-
dimena eta ahalegina erakutsi dituela 
zale guztiei musika eta kantu ona es-
kaintzeko. Eskertu behar dugu zalan-
tzarik gabe. Baina, egia esan, zuzeneko 
opera baten sentsazioak, atsedenaldiak 
barne, eta bertaratutako ikusleen ar-
tean sozializatzeko aukerarekin, ez du 
preziorik.

Rentrée honetarako, OLBEk oso titu-
lu egokia aukeratu du, fantasiaz, magiaz 
eta xarmaz betea, eta lehen mailako in-
terpreteekin.

Hoffmann-en ipuinak, idazleak be-
rak, Hoffmannek, kontatutako ipuinek 

osatzen dute, Hoffmann bera ardatz 
hartuta. Pertsonaiak oroitzapenez eta 
esperientziaz ehuntzen du bere mundu 
berezia eta horien artean maitatutako 
emakumeak lau irudiren pean –nahiz 
eta emakume bakarra izan–: Olympia, 
Antonia, Giulietta eta Stella. Hor ez da 
falta arimaren pentsamendu ezkutue-
nei bizia ematen dien figura mefisto-
felikoa, Hoffmannen beraren nortasun 
bikoitz gisa.

Michael Fabiano-k, Hoffmannen 
paperean, publikoa bereganatu zuen, 
kantu indartsu, argi eta efektistarekin. 
Aparteko uneak izan zituen, La chanson 
de Kleinzach edo bigarren ekitaldiaren 
amaierako aria bezalakoak.

Simon Orfila baritonoa, OLBEko ikus-
leek ondo ezagutzen dutena, maila be-
rean egon zen, eta Lindorf, Coppelius, 
Miracle edo Dapertutto pertsonaia gaiz-

toak bikain irudikatu zituen, guztiak az-
toratzaileak eta perbertsioaren eramai-
leak opera honetan kontatzen diren lau 
istorioetan.

Era berean, Mikeldi Atxalandabaso 
tenorea bere momentu onenean topatu 
genuen, oso ongi ahotsez, eta adieraz-
kortasun interpretatibo handiarekin.

Jakina, protagonista nagusia Jessica 
Pratt sopranoa izan zen. Hoffmannen 
lau maitaleak interpretatuz publikoa 
txundituta utzi zuen. Eszenako makiltxo 
magikoak jota aritu zen eta une bikainak 
izan zituen. Olympiako aria, Antoniako 
aria eta Belle nuit delakoa gustu han-
diarekin interpretatu zituen, graziaz eta 
fraseatze gozoarekin.

Orkestraren lan onak, koruak (zora-
garriak) eta Vincent Hugueten eszena-
zuzendaritzak jarri zituzten gainerako 
osagaiak gau zoragarrian. 

Guztiz xarmagarria
  MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR

@
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U
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OLBEk antolatutako Jacques Offenbach-en Hoffmann-en ipuinak opera. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zuzendaria: Carlo Montanaro. 
Bilboko Operaren Abesbatza. Zuzendaria: Boris Dujin. Eszena-zuzendaria: Vincent Huguet. Bakarlariak: Jessica Pratt (sopranoa), 
Michael Fabiano (tenorea), Simón Orfila (baritonoa), Mikeldi Atxalandabaso (tenorea), Elena Zhidkova (mezzosopranoa), 
José Manuel Díaz (baritonoa). Lekua: Euskalduna Jauregia. Data: urriaren 23a.
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'SAKRATUA' 
ERAKUSKETA
NOIZ: azaroak 7 - abenduak 8 
NON: Gasteizko Vital 
Fundazioaren erakusketa aretoan

Gasteizko Foru enparantzan me-
talezko eskultura berri bat ager-
tu da, Nestor Basterretxearen 
(Bermeo, 1924 – Hondarribia, 

2014) erakusketara ongi etorria ema-
ten duena. Eremu anitzetan jardunda-
ko artistak sortutako 300 artelan baino 
gehiago biltzen ditu esposizioak, hala 
nola, kartelak, obra grafikoak, argazki 
esperimentalak, erretratuak, altzariak, 
mahai-jolasak, pelikulak…

Erakusketaren ibilbideari hasiera 
ematen diote bermeotarrak Argentina-
ko erbestealdian egindako gurutze-bi-
dea irudikatzen duten koadroek. Artelan 
ilunetatik Arantzazuko basilikako krip-
tarako egindako muralen zirriborroek 
eta eskultura proposamenek ematen 
diote jarraipena. 

Horrekin batera, gau bakar batean 
sortutako euskal segida kosmogonikoa 
ageri da. Pertsonaia mitologikoak dira 
1970eko hamarkadan egin zuen obra ho-
rren inspirazio iturri. Basterretxeak uste 

zuen euskal mitologiak beste trataera bat 
behar zuela, aldizkarietako komikietatik 
kanpo. Hamazortzi irudien zirriborroak 
garapena izan zuen 70eko urteetan ba-
rrena, eta sortzaile poliedriko eta geldie-
zinak egurrean landu zituen irudiak.

Sakratua erakusketaren lehenengo 
atal honetan, ilargi-amonaren maska-
rak, disko formako hilarriak eta Lasar-
teko (Araba) elizarentzat egin zituen 
gurtzarako objektuen argazki eta zi-
rrimarrak aurkituko ditugu. Basterre-
txearen hitzetan, haren obran topa de-
zakegun bereizgarria da sakratutasuna. 
Izan ere, sakratua denak ematen duen 
askatasuna bilatzen du artistak, sakra-
tua irudimen hutsa baita.  

Erakusketaren bigarren gunean sor-
tzailearen formakuntzaren ibilbidea 
dago. Argitaratu gabeko pieza ugari 
dago, eta horrek aldendu egingo gaitu 
Basterretxea eskultore huts gisa ikus-
tetik, haren alderdi ez hain ezagunera 
hurbiltzeko aukera emanez. 

Hirugarren eta azkenengo eremuari 
dagokionez, pinturatik espaziorako 
ibilbidea dago. Alde batetik, herri-la-
nak pisu handia dauka; adibidez, Ara-
ba, Bizkaia eta Gipuzkoa irudikatzen 
dituzten bi egurrezko eskultura eta 
harrizko beste bat. Bestetik, disei-
nu industrialari egindako ekarpena 
ikusgai dago. Gaur egun guztiz modan 
egongo liratekeen aulki eta besaulkien 
diseinu zirriborroak eta miniaturaz-
ko zein errealitatezko ereduak ikus 
daitezke, gara haietako ukitu vinta-
gearekin. 

Familiako kideen erretratuak, foto-
muntaketak, argazkigintza esperimen-
tala, kartelak eta lan grafiko ugari ere 
aurkituko ditugu artista ezagun honen 
atzera begirako ariketa honetan. GAUR 
abanguardiako euskal artisten taldeko 
bultzatzaile eta kidearen historia per-
tsonala ezagutzeko aukera zabaltzen 
digu erakusketak, iragana ezagutuz orai-
na eraikitzeko. 

  MARTA SENDIU ZULAIKA      DOSPORDOS

Basterretxean 
barrena
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5x5
ZEHARRETARA ETA GOITIK BEHERA, 

HITZ BERA.

1. Azaro. 2. Apaiz. 3. Zarama. 
4. Atera. 5. Nafarroako herria.

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

HURRENKERA EZ DA ZERTAN BERA IZAN.
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ITXARO BORDA IDAZLEAK ESANDAKO ESALDI BAT 

IRAKURRIKO DUZU.

Sudokuak
BETE ITZAZU GELAXKAK 1ETIK 9RAKO ZENBAKIAK IDATZIZ, ZUTABE, 
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PUZZLEA: “MAITE DUT HIZKUNTZAREKIN 
JOSTATZEA, BETIDANIK IZAN DUT JOERA 
HORI. ASKOTAN IRONIA HANDIAREKIN 
JOLASTEN NAIZ, GUSTATZEN ZAIT 
KONTRASTEAK SORTZEA.”
5X5:1. HAZIL, 2. ABADE, 3. ZABOR, 
4. IDOKI, 5. LERIN. 
HIZKI BERAK:
 1.  ERABAKIA, 2. AREAGOTU, 3. ABERASTU, 
4. ZOLAERDI, 5. HIZKERAN, 6. AZALOREA.
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Nola hasi zinen kale artearen 
munduan? Oroitzen duzu zure 
lehen lana?
Nire lehen murala Bostongo zabo-
rrontzi batetik ateratako kontratxa-
patuzko bi zura puskatan egin nuen, 
nerabe nintzela. Txikia nintzenean 
dirua urria zen eta gurasoekin nuen 
harremana konplikatua. Matxinada 
ekintza gisa margotzen nuen. Han-
dik gutxira Bartzelonara joan nin-
tzen bizitzera. Beti diru gutxirekin. 
Mihiseak eta arte ederretarako ma-
terialak ez ziren inoiz niretzat es-
kuragarri egon, baina bai hormak. 
90eko hamarkadaren amaieran, ja-
betza pribatuarekiko mespretxua 
hazten ari zen Bartzelona hartan, 
pareta zurien hornidura amaigabea 
aurkitu nuen parez pare.

Kaleetako pareta zuri guztiak 
zure eskura, espazio publikoa 
birjabetzeko aldarria da 
muralismoa?
Grafitiak eragin ditzakeen baliz-
ko kalteetan jarri ohi du gizarteak 
arreta. Nire galdera da: zergatik ez 
dugu hitz egiten espazio publikoko 

iragarkien bitartez bonbardatzen 
gaituzten gorputz ustez perfektuen 
irudi errepikakorrek eragiten duten 
kalteaz? Niretzat hori askoz garran-
tzitsuagoa da eztabaidarako. Kale 
artistak ez dira espazio publikoa ba-
liatzen duten bakarrak; publizistek, 
enpresek, politikariek eta herrita-
rrek ere erabiltzen dute. Beraz, ka-
leak norenak dira? Neutroak dira?

Ba al da desberdintasunik 
grafitigintzaren eta 
muralismoaren artean?
Hormak margotzea Neolitoa be-
zain zaharra da, eta marka propioa 
duen street artist ospetsu bat be-
zain garaikidea. Gaur egun dena 
kapitalizatzen da. Baina grafitigin-
tza, muralismoa ez bezala, kapita-
lismoaren aurrean aktiboki eusten 
duen gotorleku bakanetakoa dela 
esango nuke. Zentzu horretan gi-
zarteak ez ditu berdin onartzen, ba-
tak espazio publikoa hartzen due-
lako eta bestean espazio publikoa 
kapitalizatzen delako. Nire kasuan, 
politikoki espazio publikoa hartzen 
dut, baina enkargu bidez ere egiten 

Autodidakta, kritikoa eta batere konformista. 
Materiala erosteko dirurik eduki ez arren hori ez da 
inoiz arazo izan. Hiri grisen pareta zuriak dohainik dira 
eta erakusleiho paregabea mezuak zabaltzeko. Espraia 
eskuan, espazio publikoaz jabetzen da eta ezarritako 
estereotipoei aurre egiten die, arauz kanpoko 
emakumeak eta isildutako errealitateak marraztuz. 
Murales Lian gisa ezaguna, Lian Monserratek (AEB, 
1981) bera gehiago ezagutzeko aukera eman digu. 

“Kapitalismoaren aurrean 
aktiboki eusten duen gotorleku 
bakanetakoa da grafitigintza”

‘MURALES LIAN’

Lian Monserrate

  LEIRE REGADAS     HODEI TORRES

PARETEK HITZ 
EGITEN DUTENEAN

“Ameriketako Estatu Batuetan jaio 
nintzen, baina ez nuen batere atsegin 
bertako kultura, ezta genero bana-
keta binarioa ere. Dolar batzuk bildu 
eta Bartzelonara heldu nintzen. Ia bi 
hamarkadaz bizi izan naiz han, horre-
gatik esan ohi dut katalana naizela. 
Kalean margotzea adrenalina hutsa 
da, gainditu beharreko erronka. Eran-
tzukizun handia da, baina, eta ez da-
kit zergatik, hori da munduan gehien 
gustatzen zaidana. Pertsona lotsatia 
naiz, kontraesanez betea, baina pareta 
aurrez aurkitzean pertsona seguru eta 
ahaldundua bihurtzen naiz”.
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dut lan batzuetan –betiere ideiarekin 
eta balioekin ados baldin banago-.

Muralak mezuak komunikatzeko 
tresna izan daitezke. Zein da zure 
helburua?
Street artist gisa eta emakume gisa, 
emakume ez-konbentzionalak irudi-
katu nahi ditut, beraien burua identifi-
katzeko espazioak aurki ditzaten. Ho-
rren adibide da Bilbiko Plazan margotu 
nuen Espainiako Gerra Zibileko murala; 
auzokideen eskari bat izan zen eraiki-
na eraberritu zenean, aurreko murala 
ezabatzen zelako. Aurretik zegoen Ge-
rra Zibileko argazki berbera hartu eta 
modernizatu egin nuen, gizon zuriak ez 
ziren subjektuak gehituz. Era berean, 
bestelako errealitateak islatu nahi ditut, 
migratzaileena edo presoena, esatera-
ko. Mugimendu sozialekin lotura estua 
dut; badakit muralen bitartez ez dudala 
errealitatea aldatuko, baina nire aletxoa 
jartzen dut horrela.

Zein esango zenuke dela 
muralismoak duen boterea?
Adierazpen artistiko hau alternatiba 
bihurtu da hirietako espazio grisak 

berreskuratzeko eta biztanleen arteko 
lotura sortzeko, gizarte nortasuna sen-
dotzen du. Hormek herriarekin komu-
nikatzeko gaitasun handia dute.

Herriarekin komunikatzeko 
gaitasun horrekin, gure bizitzaren 
erritmo azkarrarekin apurtzera 
gonbidatzen gaituzte muralek?
Kaleko artearen alde politena da ez du-
zula ordaindu behar -oraingoz- ikuste-
ko, eta ustekabean harrapa zaitzakeela, 
zure errutinarekin apurtuz. Zorte pix-
ka batekin, harekin topo egiten duen 
pertsonak une batez mugikorra begira-
tzeari utziko dio, bere bizitzeko erritmo 
bizkorra hautsiz, gogoetarako tartea 
irekiz.

Hainbat txokotan eta eraikinetan 
utzi duzu zure arrastoa. Zein lan 
nabarmenduko zenuke?
Oso harro nago Leitzako gaztetxean 
egin nuen muralaz, nire gustukoena da, 
zalantzarik gabe. Zenbait hitz gako pro-
posatu zizkidaten; auzolana, autoges-
tioa, elkartasuna... Emaitza emakume 
zahar bat izan zen, koloredun ilea txiri-
kordatzen ari dena.

Zer da mural hartan islatu nahi izan 
zenuena?
Zaharraren eta berriaren, tradizionala-
ren eta abangoardiaren arteko nahas-
keta gisa uler daiteke. Baina harago 
joan eta andrea herria dela interpreta 
daiteke, eta hainbat ideia -koloreak- 
elkartzen direla gauza eder eta indar-
tsu bat egiteko -txirikorda-. Muraleko 
andreak eraztun bat darama Alde He-
mendik ikurrarekin, eraikina gaztetxea 
izan aurretik kuartela izan zela eta eus-
kaldunen lurren okupazioaren aurkako 
borroka agerian uzteko keinu gisa.

Eta mural horrek istorio pertsonal 
bat ere badu gordeta…
Irudian ageri den emakumea oso ga-
rrantzitsua da niretzat. Nire ama biolo-
gikoa hilda dago, eta Kataluniara heldu 
nintzenetik nire amatzat daukat bera. 
Pertsona borrokalaria da eta asko ira-
katsi dit bizitzari buruz. Aurreko ur-
tean murala ikustera eraman nuen. 
Ikaragarria izan zen jasotako tratua. 
Herri osoak alfonbra gorria aterako ba-
lio bezala izan zen. Etxean bezala sen-
tiarazi zuten… Oso une polita izan zen 
guretzat. 

“Emakume ez-konbentzionalak 
irudikatu nahi ditut, 

 beraien burua identifikatzeko 
espazioak aurki ditzaten”.
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KRONIKA SERIOSA EGITEKO

BIDALI ZURE HARRIKADAK: BERANDUEGI@ARGIA.EUS

SAREAN ARRANTZATUA

“Kristoren aurrerapausoa da”, azaldu 
dute PSOE-k eta Unidas Podemos-ek. 
“Orain arte kazetariek ezin zizkieten 
poliziei argazkirik egin, ezin zituzten 
haien demokrazia ikasgaiak bideoz har-
tu, nahiz eta polizia gehienek ez zeu-
katen erreparorik grabatuak izateko. 
Are gehiago, kazetariei esaten zieten la-
sai grabatzeko, baina kazetariek ezetz, 
legea lege dela denontzat. Gaurtik au-
rrera, baina, kazetari eta polizien arte-
ko elkarlana sendotu egingo da; nahi 
bezainbeste argazki atera ahal izango 

dituzte lehenengoek, eta argazki ho-
riek Instagram, Tinder edo QuieroRo-
llo bezalako sare sozialetan lasai asko 
erakutsiko dituzte poliziek. Ez denek, 
bera grabatzerik nahi ez duen gutxien-
go horren borondatea errespetatu egin 
beharko dute kazetariek”. Herritarren 
eta polizien arteko harremana sendo-
tzeko bidean, aurrez jakinarazi gabe 
ere nahi bezainbeste pertsona bildu 
ahal izango dira kalean, betiere bilkura 
horiek kudeatzera doazen poliziek hala 
nahi badute.

Mozal Lege berriak poliziei nahi beste 
argazki egitea baimenduko du, aurrean 
duzun robokopak hala nahi badu

Auzoan madalenari 
muffin deitzen 
diotenean, Airbnb 
luzaketak egiten 
hasten da

Komunera sartu ahal 
izateko captcha

@HAISEMBER. | TWITTER

Erakundera sartu ahal 
izateko captcha

Ertzainak kazetari bat babesten, lana askatasunean egin dezan bermatzeko.
SANDINTZARRA. | INSTAGRAM



Jakoba Errekondo eta
Antton Olariaga

2022
Ilargia eta 
landareak

argia.eus/azoka   943 37 15 45

Baratzea
Fruitu baratzea

Lore baratzea
Basoa

+ 4 € 
bidalketa 

gastuak 

14€



AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

FEST
2021

Ikusi egitaraua

www.euskarabidea.eus

50 ekitaldi baino gehiago, 
Nafarroako txoko guztietan,
haur, gaztetxo eta familientzat, 
Euskararen Nazioarteko
Eguna ospatzeko

EUSKARAREKIN,
GORA ETA GORA BETI!

Azaroaren 5etik abenduaren 12ra


