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Munduko aberatsenak gizateriaren % 1 dira, baina haiek dira gehien kutsatzen dutenak. Alde 
handiz. Pasa den astean publiko egindako ikerketaren arabera, 174 herrialdek sinatutako 
Parisko Hitzarmenaren helburuak betetzeko 30 aldiz karbono-aztarna handiagoa eragiten 
dute. Batez bestekora heltzeko %1eko elite horretako bakoitzak % 97 murriztu beharko 
lituzke bere isurketak. Tenperatura igoera arazo sakon eta orokorraren sintometako bat 
besterik ez da: bizitza bera ukatzen duten bizimodu insolidarioak sustatzen eta ahalbidetzen 
dituen sistema politiko eta ekonomikoarena. Irudian, Glasgowko COP26 moduko gailur 
ponpoxoetan buruzagiak jolasean daudela irudikatu dituzte ekintzaile ekologista batzuek.

  D. MARTINEZ / REUTERS       AXIER LOPEZ

Jostetan
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Eliteen eta unibertsitateen arteko ha-
rremana aztertu dute EHUko ira-
kasle doktore eta katedradunek el-

karlanean, Hego Euskal Herriko eliteak. 
Boterearen azterketa liburuan. Ondorio 
hau atera daiteke azterlan honetatik: 
“Hego Euskal Herriko eliteak unibertsi-
tate pribatua erabiltzen du bere boterea 
erreproduzitzeko”. Adibidez, Nafarroa-
ko legebiltzarkideen %52 Opus Deiko 
Nafarroako Unibertsitate pribatuan ika-
sitakoa da, eta Gobernuko agintarien 
%54 ere bai.

Jon Diaz EHUko irakasleak zuzen-
du du Hego Euskal Herriko eliteen eta 
unibertsitateen arteko harremanaren 
ikerketa-lana, eta Ipar Hegoa eta Manu 
Robles-Arangiz fundazioek elkarlanean 
argitaratu dute. Elitist Britain 2019 do-
kumentuan oinarrituta osatu dute Hego 
Euskal Herriko eliteak. Boterearen az-
terketa liburua, sarean deskargatzeko 
eskuragarri dagoena.

Ondorio nabarmena atera dute: agin-
te eta goi karguak dituzten gehienak uni-
bertsitate pribatuetan ikasitakoak dira. 

Kezka agertu du Diazek, El Salto agerka-
riak jaso duenez: “Beldurtu egiten zara 
aztertzen dituzunean sektore publikoko 
goi-karguen eta sektore pribatuaren ar-
teko harremanak”.

Ikerketa taldeak azpimarratu du eli-
teek goi mailako lanpostuetan egiten 
dutela lan. Argi azaldu dute botere-ha-
rremana: “Hego Euskal Herriko eliteak 
unibertsitate pribatua erabiltzen du bere 
boterea erreproduzitzeko”. Gainera, az-
ken zortzi urteetako joera “oso kezka-
garria” dela baieztatu dute: EHUk ikas-
leen %7 galdu du unibertsitate pribatuen 
mesedetan EAEn. Bide horretan, ez dira 

unibertsitate pribatuekin arduratuta 
dauden bakarrak; Eva Ferreiro EHUko 
errektoreak kezka adierazi du Gasteizen 
eraiki nahi duten Euneiz unibertsitate 
pribatuaren harira. Eragile askok, hala-
ber, unibertsitate hori elitistatzat jo dute 
eta proiektua geldiarazteko eskatu.

GOI KARGUDUNEK NON IKASI 
DUTE?
Emaitzek ez dute ezer berririk azale-
ratu, baina espero zena berretsi dute. 
Esaterako, arte plastikoen sektoreko goi 
kargudunen %99 EHUn ikasitakoa da; 
unibertsitate pribatuek ez baitute arlo 
hori lantzen. Sektore guztiak kontuan 
hartuta, arreta ematen du Deustoko 
Unibertsitatean Hego Euskal Herriko 
ikasleen %12k ikasten duela eta, aitzi-
tik, eliteko %29 dira bertan ikasitakoak. 
Bestalde, Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoan %11k ikasten du, baina elite-
koak %4  soilik dira.

Opus Deiko Nafarroako Unibertsitate 
pribatuari dagokionez, Nafarroako le-
gebiltzarkideen %52 bertan ikasitakoa 
da, eta Gobernuko agintarien %54 ere 
bai. El Saltok jakinarazi duenez, Diazek 
ohartarazi du osasun arloko goi-kargu-
dunek ez dutela Medikuntza ikasi, baizik 
eta Zuzenbidea eta Ekonomia; gehienek 
zentro pribatuetan.

GARDENTASUN FALTA
EHUko irakasle doktore eta katedradu-
nen artean burutu dute liburua. Guztira 
5.500 erregistro bildu dituzte, hamar ar-
lotan banatuta: politikoak, goi-karguak, 
erakunde publikoak, kultura-erakun-
deak, komunikabideak eta media, enpre-
sa publikoak, enpresa pribatuak, eragin 
handiko emakumeak, artistak eta mun-
du sortzailea, eta kirola. Pertsona ba-
koitzaren ibilbide akademikoa “zehatz-
mehatz” aztertu dute, baina zailtasunak 
izan dituztela aitortu dute. Gardentasun 
Atariaren bidez osatu dute lana, beraz, 
gabeziak ere baditu, pertsona askoren 
informazioa ezin izan dutelako lortu, 
gardentasun falta dela-eta. 

  LEIRE ARTOLA ARIN

Unibertsitate pribatuetan 
ikasten dute goi kargudunek
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HUMANITATEAREN UNE GORENAK EZ HANKA EZ BURU

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.com
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ARITZ GALARRAGA

Aspaldiko adiskidea

Anxo Lugilde da kazetari bat tarteka jarraitu izan duda-
na, batez ere Galiziaz gehiago jakiteko, noski, galiziarra 
izanik: baina baita Kataluniaz ere, gibel asmo galiziarra 

galdu gabe, bertan bizi izan baita urte luzez, eta lan egin baitu 
La Vanguardia egunkarian edo RAC1 irratian –eta Praza Pública 
agerkarian–. Esango nuke bera izan dela garai batean Feijoó pre-
sidentea, Neurritsua ezizenez ezagunagoa, estu hartu duen ba-
karretakoa. Noski, horren ondorioz izan da Galiziako hedabide 
ofizialetatik ezabatua. Ez bakarrik, bestela ere, desagertu bezala 
egiten zen batzuetan, sei hilabete, hamabost, zazpi aste azken 
aldian. Agertu zen arte esanez bazuela aspaldiko adiskide bat, 
azken hogeita hamar urte luzeetan bere ondotik joan ez dena, 
azken lau urteetan hiru aldiz eraitsi duena: depresioa, anglosa-
xoiek zakur beltza deitzen dutena.

Liburu batean bildu du orain esperientzia hori, hiru eletan, 
gaztelania, katalan, galego, Bartzelonako osasun zentro batean 
eman zituen hilabeteetan ondu zuen egunkaria. Liburu argiga-
rria, gaixotasun ezezaguna baita depresioa, milaka eta milaka 
lagunek pairatzen duten arren. Gorputzaren beste edozein 
partetako patologia bat bezalakoa, miopia, diabetea edo tuber-
kulosia, baina ez hanka, ez bihotza, burua erasaten duena. Ari-
maren gaixotasuna, mekanismo kimikoen bitartez gorputzean 
adierazten dena, bizitzeko gogoa bera kenduz: ez alferrik, suizi-
dio kausa nagusia da, heriotza ez naturalen artean lehenengoa. 
Burmuinak lan egiten du zure kontra. Eta gero dakartza lotsa, 
estigma, errua, ez ulertu, ez onartu, aintzakotzat ez hartzea. 
Segur aski, artista, idazle, intelektualen kasuan, pertsonaiarekin 
batera doala dirudien osagaia; kazetari baten kasuan diferentea 
da. Eta, badakit, pasatzen gara umoreaz hitz egitetik depresioaz 
hitz egitera. Baina, zer nahi duzue, ez naiz ni, da bizitza. Gainera, 
depresioaz ere barre egin daiteke, Lugildek bere jardunean, tar-
teka, zorigaitzaren erdian, erakusten digun bezala. 

Eskola publikoa COVID-19 5G antena
Milaka lagun bildu dituen 
manifestazioan, Euskal Eskola Publikoaz 
Harro plataformak eskola publikoari 
“lehentasun osoa” emateko eta 
hezkuntza pribatu eta itunduari “mugak 
jartzeko” eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.

Lehen Hezkuntzako ikasleek berriz 
ere musukoa jarri behar dute joan 
den astelehenetik Ipar Euskal Herrian. 
Intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 88 
kutsatuetan dago Pirinio Atlantikoen 
departamentuan eta horregatik hartu 
dute erabakia.

5G antena bat jarri nahi duten eremua 
okupatu dute Donamartirin. Obrak 
azaroaren 2an ziren hastekoak, baina 
pasabidea blokeatua dio Arberua Bizirik 
kolektiboak Free enpresari. Pasa den 
martxoan ere blokeatu zituzten obrak.
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ANALISIA

AINHOA ETXAIDE 
AMORRORTU

EKONOMIA

Jaurlaritzak 2022 urterako presta-
tuko egitasmoa “inoizko aurrekon-
turik handienak” direla esanez aur-

keztu du. Hala da bai, zenbakiei bakarrik 
begiratuz gero. Baina handiak izana-
gatik, ez dute zertan nahikoak eta egin 
daitezkeen handienak izan beharrik. Ez-
berdina litzateke “aberastasuna inoiz ez 
bezala banatuko da 2022an” lerroburua, 
hautsak harrotuko lituzke zalantzarik 
gabe. Baina ikusi dugunez, gehien dute-
lako gehien eman beharko luketenek, ez 
dute ezer arriskuan ikusi oraingoan ere.

Nafar gobernuak, bereak “herriaren 
aurrekontuak” direla aldarrikatu du. 
Agian bai, diru sarrerak, bereziki, langi-
leen ekarpenetan oinarritzen direlako. 
Gastu publikoa indartuko da, baina ez 
fiskalitatea aldatuz diru gehiago bildu 
delako. Zorpetzea handituko da eta Eu-
ropako funtsak erabiliko dira. Bi kasu-
tan, itzuli beharreko dirua. Beraz bai, 
herriak ordainduko dituen aurrekon-
tuak, eta ez horregatik bidezkoak.

Madriletik inbertsioak sekulan ez 
bezalakoak izango direla iragarri dute. 
Argindarraren garestitzea mugatzeko 
asmoetan amore eman, eta etxebizitza-
ren merkatuan benetan esku hartzeko 
aukera baztertu berri duenean. Gastu 
publikoaren bidez gauzak aldatu eta 
arazoak konponduko ote diren da kon-
tua. Ezinezkoa, esku hartze publikoari 
eta ekonomiaren kontrol sozialari uko 
egiten bazaio.

Aldea dago sistema hau jasangarria 
egitearen, eta jasangarria den sistema 
bat egitearen artean. 2008ko krisiaren 
testuinguruan, neurri eta erreforma 
ekonomikoz mozorrotutako erreforma 
politiko oso bat inposatu ziguten. Pu-
blikoa, osagarria ez baizik merkatua-
ren menpeko egin zuten. Arau nagusia 
hori den bitartean, aurrekontuekin hitz 
jokoak egin daitezke, baina benetako 
aldaketa sozialik ez. 

“Inoizko 
aurrekonturik 
handienak”

Ikasleek konpetentziak garatzea eta pentsamendu kritikoa jorratzea zein 
garrantzitsua den behin eta berriz azpimarratzen duten berberek kontrako 
norabidean diseinatzen dituzte hezkuntza planak. Espainiako Gobernuak pres-

taturiko LOMLOE lege proiektuak Filosofia ikasgaia baztertzen zuela bagenekien, 
baina azken zirriborroan are handiagoa da sarraskia, lotsagarriki murriztu di-
tuzte Filosofia, Balio Etikoak eta Psikologia orduak. Orain Hego Euskal Herriko 
gobernuek dute horri buelta emateko giltza. 

LOMLOEren zirriborroak zioen Filosofiak DBHn hautazko ikasgai izateari 
utziko ziola –erabaki larria–, baina Batxilergoan ikasturte bakarrean ez, bitan 
izango zela derrigorrezko. Letra txikia irakurtzea falta zen: ordu gutxiago izango 
ditu ikasgaiak Batxilergoan eta beraz, praktikan ez da eskaintza handituko. 
Berdin Balio etikoak ikasgaiarekin: DBHn derrigorrezko izaten jarraituko duela 
saldu zuten, baina azken zirriborroak azaleratu du DBHko lau ikasturteetan ez, 
azken ikasturtean baino ez dela emango ikasgaia. Psikologia ikasgaia zuzenean 
desagertu egingo da Batxilergoko bigarren mailako hautazkoen zerrendatik.

Filosofia irakasleak biltzen dituen Agora elkarteak datutara ekarri du 
LOMLOEren proposamena, eta oso adierazgarria da. Ikasle batek Lehen Hezkuntza 
osoan ematen dituen orduetatik, %0,55 dedikatuko dizkio gogoeta etikoari – 
gainera azken ikasturtean baino ez, berandu eta gutxi–; Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza osoan, orduen %0,83 dedikatuko dizkio gogoeta etikoari, eta batere 
ez filosofiari. Gaur egun pentsamenduari derrigorrezko zazpi ordu eta hautazko 
hamaika eskaintzen bazaizkio DBHn (18 ordu guztira), proposamen berrian 
derrigorrezko bost eta hautazkorik batere ez zaizkio eskainiko (5 ordu guztira). 
Azkenik, Batxilergo osoan orduen %10 eskainiko dizkio ikasleak filosofiari.

Hipokrisia nabarmena da. “Konpetentzia pertsonal, sozial eta ikasten ikastekoa” 
eta “herritartasunerako konpetentzia” dira zortzi konpetentzia gakoetako bi, 
ikasleek pentsatzen, gogoetatzen eta kritiko izaten ikastea funtsezkoa dela diote 
aditu, agintari eta joera guztiek, egungo eta etorkizuneko erronkek ezinbestean 
beharko dituztela pentsamendu autonomoa duten haur eta gazteak, aurreko 
pentsalariek utzi dizkiguten hausnarketa eta begiradak, baina bestelakoa da 
diseinatzen den curriculuma, bestelakoak benetako helburu eta asmoak.

Agora elkarteak presio kanpaina abiatu du: Hego Euskal Herriko gobernuei 
eskatu die curriculumaren gainean duten eskumena baliatzeko –Espainiako 
Gobernuak gutxieneko curriculuma zehazten du, baina eskua sartzeko aukera izan 
badute erkidegoetako administrazioek–, Balio etikoak, Filosofia eta Psikologia 
ikasgaiak mantendu ditzaten gurean, eta ordu kopuru duinarekin. Euskal Herriko 
administrazioek ez dute filosofiaren aldeko apusturik egin izan, baina unea da 
erakuts dezaten zer nolako hezkuntza, zer nolako herritarrak eta zer nolako 
etorkizuna bultzatu nahi dituzten. 

Ikasle kritikoak? Bai zera!
  MIKEL GARCIA IDIAKEZ
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2.500

112

etxalde galdu dira Euskal 
Herrian azken 30 urteetan. 
Hiru etxaldetik batek ez du 

segidarik Ipar Euskal Herrian. 
Euskal Herriko Laborantza 

Ganbarak 2019an etxaldeen 
transmisioa lantzeko lanpostu 
bat sortu zuen eta orain diru 
biltze kanpaina aurkeztu du, 

baliabideak lortzeko.

milioi euroko ondarea dauka 
Daniel Mate donostiarrak. 

Euskal Herriko aberatsena da 
eta Espainiako Estatuko 100 

ondare handienen zerrendan 
hamargarren dago, Forbes 

aldizkariaren arabera.

bilioi euro bideratuko 
dituzte munduko finantza 

erakunde handienek 
“proiektu jasangarrietara”, 

2050ean deskarbonizazioa 
lortzeko helburuarekin. Talde 
ekologistek “eko-itxurakeria” 

salatu dute.

2.200
“KAPITALISMOAREN KONTRAKO 

JARRERA KRITIKOA EZ DUTE 
ONARTZEN DEUSTUKO 

UNIBERTSITATEAN, BERE 
ENPRESA ALIANTZAK 

ZALANTZAN JARTZEN BAITIRA”

“Mugikorra ez duen 
haurra baztertuta 

geratzen da, lagun guztiek 
smartphonea dutelako 

Lehen Hezkuntzan”

ADRIAN ALMAZAN filosofoa 
kontratatu zuen Bilboko Deustuko 
Unibertsitateak duela urtebete irakasle 
laguntzaile lanak betetzeko. Abuztuan 
kaleratu zuten eta bere iritzia da arrazoi 
politikoen ondorioz bota dutela. 
2021-11-02

JULEN LINAZASORO 
Macsonrisas-eko kidea da. Heziketa 
digitala ardatz, Hego Euskal 
Herriko eta Zaragozako Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan 
prestakuntza saioak ematen dituzte.
2021-11-02
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NAZIOARTEA

DIANA FRANCO

TEKNOLOGIA NAZIOARTEA

Sorkuntza 
digitala

Gaurkoan hiru osagai dituen hausnarke-
tarekin natorkizue. Lehenengo osagaia 
@hezkuntzanlibre Telegram taldean 

partaide batek partekatu zuen abestia da: 
Joseba Irazokiren Galtzen ari da. Bigarren 
osagaiak harremana du aurtengo Durangoko 
Azokan Sorkuntza Digitalaren inguruan izan 
den Sorkuntza Bekaren deialdiarekin. Eta hi-
rugarren osagaia da urrian Facebook-ek bere 
izena Meta izenagatik aldatu duela.

Osagai horiek eraman naute sorkuntza 
digitalaren inguruan pentsatzera. Eta burura 
datorkidana da digitalizazioaren eta bere 
ustiaketaren inguruan suertatzen den guztia 
existituko ez balitz emango ez litzatekeen 
sorkuntza.

Joseba Irazokiren abestia, adibidez, ez zen 
existituko –digitalizazioaren eta memoria-
ren hausnarketa egiten duen heinean–, bi-
deo-jokoak ez lirateke existituko, ezta soinu 
sintetizatua ere, bideo mappinga...

Sorkuntza oso kontzeptu irekia da, eta 
eremu digitalari lotuta kudeaketan, marketi-
nean, negozio ereduetan... oso sortzaile izan 
gaitezke baita ere.

Facebooken izen berriak, Meta, metaber-
tsoaren ideiarekin harremana du, espazio 
digital areagotu baten ideia du atzetik. Eta 
gaur egun digitalizazioa sustatzen duten tek-
nologiek –batez ere telekomunikazioen gara-
pen berriek lagunduta– espazio inmertsibo 
hibridoak sortzeko gero eta aukera gehiago 
ematen dituztelako, Facebookek bere etor-
kizuna espazio horiek sortzen eta sustatzen 
ikusten du. Beraz, sorkuntza digital moduan 
izendatu daiteke Facebookek egiten duena.

Facebookek jarraituko du egun duen ne-
gozio eredu arrakastatsua erreproduzitzen, 
eta dirudienez, plataforma eredu hauek ne-
gozioa areagotzeko potentziala dute. “Me-
tabertso” hauek, inmertsiboagoak izanik, 
intrusiboagoak ere izango dira eta pertsonen 
bizitzen inguruan gehiago ikasteko eta ho-
rrekin beraien bizitzak gehiago gidatzeko 
boterea emango diote Facebooki. Noraino 
behar dugu gure bizitzetan sartzea, bizidu-
non eta planetaren etorkizuna gidatzea? Sor-
tzaileak soilik ez, sortzaile kritikoak behar 
ditugu eremu digitalean ere. Ez da erraza. 

  AXIER LOPEZ

1.734.000

AEBetako mugazainek 1.734.000 
pertsona atzeman dituzte Me-
xikoko mugan 2020ko urritik 

2021eko irailera bitartean, AEBetako 
Aduana eta Mugazaintza Bulegoaren 
datuen arabera. Horietatik, milioi bat 
baino gehiago Mexikora bueltan edo 
beren jatorrizko herrialdeetara egotzi 
zituzten.

1960eko hamarkadan erregistroak 
egiten hasi zirenetik, inoizko kopu-
rurik handiena da. 2019-2020 artean 
atxilotutakoak baino 177.000 lagun 
gehiago eta duela bi urte baino %77 
gehiago. 

Atxilotuen artean %40 mexikarrak 
dira, 319.324 hondurastarrak (%18.4), 
283.035 Guatemalakoak (%16.3) eta 
98.690 El Salvadorrekoak (%5.68). 
160 herrialde baino gehiagokoa da 
gainerako migratzaileen (%21.79) ja-
torria. Aldi horretan atxilotutako per-
tsona gehienak (1.105.925) bakarrik 
bidaiatzen ari ziren helduak ziren, eta 
mugan bakarrik zeuden adingabeak 
146.925 izan ziren. Haur horietatik ia 
11.000 AEBetako Gobernuaren zain-
tzapean zeuden urriaren amaieran.

AEBetara joateko pertsona horien 
arrazoi nagusia berbera da azterketa 
guztien arabera: muturreko pobrezia. 
Baita, beste neurri batean, indarkeria 
eta aurretik migratutako senideekin 
elkartzeko nahia ere.

Egoera ezbairik gabe okertu egin 
da, eta hori gertatu da Trump agintean 
izan gabe eta Mexikoko Gobernuan 
ezkerreko buruzagia izanik, Andres 
Manuel López Obrador.

Joe Bidenek hauteskundeetan 
immigrazio-politika “gizatiarragoa” 

ezarriko zuela agindu zuen arren, Me-
xikoko eta AEBetako mugak itxita ja-
rraitzen du, migratzaile pobreentzat, 
prefosta. Eta BBC kateak ekainean ar-
gitaratutako ikerketa batek agerian 
utzi zuenez, atxikitze zentroan migra-
tzaileek sufritzen dituzten baldintzak 
oso makurrak dira oraindik orain. Te-
xaseko Fort Bliss atxikitze-zentroan 
sexu-abusuak, COVID-19 agerraldiak, 
gosea eta zorriak salatu zituzten lan 
horretan. 

Mexikok, berriz, dio irtenbide 
iraunkorra eta sakona behar dela. El 
Salvador, Guatemala eta Honduraseko 
jendea migratzera bultzatzen duten 
arrazoiak errotik aldatu behar direla, 
programa sozialak aplikatuz, lanpos-
tuak sortu eta bizi-maila pixkanaka 
hobetzeko. Epe luzeari begira zentzuz-
ko neurria da, baina, agerian geratu 
denez, ez da nahikoa egungo migrazio-
krisiaren aurrean.

Mexikoko Giza Duintasunerako 
Zentroko zuzendari Luis García Vi-
llagránek La Jornada egunkarian 
salatu duenez, Mexikoko Migrazio 
Institutu Nazionaleko agenteek migra-
tzaileen karabanako kideak “hegazti 
harraparien antzera jazarri, harrapatu 
eta atxilotzen dituzte”.

AEBetan oraindik ere herritarrak 
heriotza zigorrera kondenatzen di-
tuzte, eta “delituak” ez dira gutxitu. 
Bada, migratzaileen aurkako neurriak 
gogortzeak ere ez du exodoa geldia-
raziko. Jaioterria, familia, lagunartea 
eta babes sarea atzean utzita, eta inoiz 
bizitzan egingo duen bidaiarik arris-
kutsuenari aurre egitea, ez baitu inork 
gustuz egiten, beharraz baizik. 
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IRUÑEA / "Euskara gaia, bada garaia! Unibertsitatea euskaraz 
orain" lelopean, lau eguneko kanpaldia egin dute ikasleek 
Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Euskara arautuko duen 
euskara plana martxan jartzea, euskararen errektoreordetza 
sortzea, euskarazko kredituetan pauso gehiago ematea, eta 
unibertsitateko langileen kontratazioetan euskara ezagutza 
bermatzea eskatu dute. Kanpaldiaren ostean, ehunka lagun bildu 
dituen manifestazioa egin dute.

Euskararen alde 
kanpaldia 
unibertsitatean

  NUP-EKO EUSKARA TALDEA

Zubietan Eta Bergaran
GuraSOSek aurreratu duenez, Zubietako 
erraustegiak iazko maiatzean Arkaitzerrekara 
isuritakoek arrain eta aingirez gain hamabost 
ardiren heriotza ere eragin zuten, isurketak 
ez bat baina bi izan ziren, eta arrainetan 
aurkitu da debekatuta dagoen gaitz kantzer-
eragile bat, klaroalkanoa.

Ekologistak Martxan mugimenduak 
deituta elkarretaratzea egin dute Bergaran, 
bertan paper fabriketako hondakinak 
gasifikazioz tratatzeko eraiki nahi duten 
plantaren kontra. Talde hau izan da 
hondakin planta berri hori erraustegia 
ere badela seinalatu duena.
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Guztiaz isolaturik, ikusezin bihur-
turik, uharteko bazter batean me-
taturik, hiri hurbilena zortzi ki-

lometrotara dutela, eta hiru metroko 
hesi alanbredun doble batez inguratu-
rik. 150.000 metro koadroko espazio 
eraiki berri bat, zeinetan 240 kontainer 
bizitoki bihurtu dituzten, orotara 3.000 
papergabeentzako. Etorkinen artean, 
etengabean 150 polizia eta 60 segurta-
sun agente, baita kamarak eta dronak 
ere, kontrolaren funtzioa betetzen ari 
dira. Greziako agintariek abisua emana 
dute: kontainerrak berdez pintatuko di-
tuzte, inguruko ingurumenari nahasteko 
eta greziarren zein turisten egunerokoa 
ahal bezain guti trabatzeko gisan. Barne-
koen ingurunea ordea grisa da, betoina 
nagusi, eta berdetasun arras guti.

Samos uharteko Zervou izeneko “kan-
pamentu hetsia” dugu hau, etorkinen-
tzako eraikia. Irailaren 20an ireki zuten, 
eta gisa horretako beste lau dituzte erai-
kitzekoak, denak Grezian: Kos, Leros, 
Lesbos eta Chios irletan. Turkiatik pasaz, 
Europarako sarbide dute Grezia etorki-
nek. Baina bidea moztu, eta kanpamentu 
hauetan atxikiko dituzte asilo-eskaera 
egindakoak, baita asiloa errefusaturik 
Greziatik kanporatuak izanen direnak 
ere.

Puntako teknologiaren erabilpenari 
esker, muturreko kontrolarekin errima-
tzen du Zervouk. “Kanpamentuen belau-
naldi berria”, Europako zein Greziako 

agintarien begietatik ikusirik. “Asiloa 
eskatu dutenentzako benetako herri bat, 
zerbitzu guztiak eskaintzen dizkiena”, 
Filio Kyprizoglou zentroko zuzendaria-
ren hitzetan.

Eraikin berriak dira, zuriak, moder-
noak, Europatik jasotako diru publikoa-
ri esker eraikitakoak –276 milioi euro 
bideratu dizkio EBk Greziari, bost kan-
pamentuen eraikuntza osoki beregain 
hartuz–. Vathy edo Moria bezalako egur 
eta oihalezko txaboladun kanpamen-
tuek begibistan uzten bazuten Europa-
ren migrazio-politikaren krudelkeria, 
agian Zervoun ez da lehen begiradan 
ageri? Agian, baina Vathy edo Morian ez 
bezala, teknologia berrien muturreko 
erabilpena bideratzen dabiltza Verzoun 
eta hau dugu krudelkeria horren aurpe-
gi berria. “Vathyko oihal-etxolak baino 
hobea da kanpamentu hau, aire giro-
tua bada, wifia, sukaldeak, ura… Baina 
noiz arte deituko naute “errefuxiatu”? 
Estresatua naiz beti kontrolatua eta be-
giztatua izatearekin, preso izateak es-
tresatzen nau”, irakiar errefuxiatu baten 
testigantza irakurri daiteke Mediapart 
komunikabidean, azken hiru urteetan 
Samos islan blokeaturik dagoenarena.

 Mugarik Gabeko Medikuak Gober-
nuz Kanpoko Erakundeak argi du: “Pre-
sondegi baten aurrean gara”. Etorkinak 
kanpora, hots, jende-artera ateratzerik 
ez ukaiteko gisan pentsatua da guztia: 
jantzi garbitegiak, internet guneak, su-

permerkatuak, eskolak, joko-zelaiak... 
ezinbesteko zerbitzu nagusiak eskura 
dituzte, hesi alanbredunen barnealdean. 

Giza eskubideetan eta elkartasunean 
oinarrituriko migrazio politika baten 
alde dabilen Europe Must Act egiturako 
Cecilia Sanfelicik bihurgune bat ikusten 
du Zervou kanpamentuan: “Noski, jada 
existitzen dira kanpamentu hetsiak eta 
kontrolatuak, jada ditugu hormigoiz-
ko paretez inguraturiko kanpamentuak, 
baina Samoseko kanpamentu honen ire-
kitzeak fase berri bat sinbolizatzen du, 
errefuxiatuen integrazioa oztopatzeko 
urrats berri bat da”. Horrela da, mutu-
rreko isolamendu hau dela eta, greziarra 
ikasteko, elkarteen laguntzak jasotzeko 
zein enplegu bat atzemateko aukerak 
erabat murrizturik dituzte.

MUTURREKO KONTROLA, 
GIZA ESKUBIDEEN GAINETIK
Etorkinez eta Gobernuz Kanpoko Era-
kundeez gain, Europatik ere sendi da 
arrangura: “Epe luzean eta neurri han-
dian askatasuna kentzeak ondorio oso 
larriak ditu buru-osasunean, bereziki 
umeentzat”. Europako Kontseiluan Giza 
Eskubideen komisarioa den Dunja Mi-
jatovicen hitzak dira. Joan-etorriak era-
bat kontrolatuak dituzte, polizia, kama-
ra, hesi, atari elektroniko eta 20:00tan 
beharturiko etxeratze-aginduaren bi-
dez –asiloa ukaturik dutenek ezin dute 
kanpamentutik atera, eta hori Greziatik 

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Greziako Samos uhartean ireki dute etorkinetzako kanpamentu berria, Europar 
Batasuneko eta Greziako Gobernuko ordezkarien txalo eta laudorio artean. 
Gisa horretako beste lau eraikitzekoak ditu Atenasek, Europar Batasunetik 
jasotako 276 milioi euroei esker. Etorkinen eskubideen alde dabiltzan eragileen 
iritziz benetako “presondegiak” dira kanpamentu berri hauek: kanpokoarekin 
loturak ahal bezainbat murrizturik, joan-etorrien etengabeko kontrola, poliziek,  
segurtasun agenteek, baita puntako teknologia berriek ere bideraturikoa.   

PUNTAKO TEKNOLOGIEN ERREINU DIRA 
ETORKINENTZAKO EUROPAK IREKI 
KANPAMENTU “MODERNOAK”
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kanporatua izan arte–. Muturreko tek-
nologian eta adimen artifizialean inber-
titu izana da gune honen ezaugarrietako 
bat. Sartzerakoan, atea zabaltzeko gi-
san, hatz-aztarna erakutsi beharra dute 
etorkinek. Bakoitzaren egoeraren ara-
bera multzokaturik dira –adin ttipikoak, 
familiak, asiloa errefusatua dutenak, 
...– eta gune batetik bestera pasatu ahal 
izateko “agiri magnetiko” bat erakutsi 
behar dute.

Dronak eta kamarak dabiltza ere dena 
grabatzen, 24 ordu 24 orduren gain, eta 
Atenasen kokaturiko kontrol-gune bate-
tik xeheki begiratua da barneko guztia. 
“Adimen artifizialari esker, detektatzen 
ahalko ditugu elkarretaratze potoloak eta 
liskarrak”, Notis Mitarachi Greziako Im-
migrazio ministroak jakitera eman due-

nez. Kontrolerako teknologia berrietan 
inbertitzen dabil Grezia, 36 milioi euro 
bideratzekoak ditu eta Europar Batasuna 
da berriz ere diru iturri nagusi. Harri-
garria eta etsigarria den arren, Europar 
Batasuneko Next Generation EU plane-
tik jaso du dirua. COVID-19 testuingu-
ruan, eta 2026ra arte, Europar Batasunak 
800.000 milioi euro gastatuko ditu ofi-
zialki, ekonomia sustatzeko eta digitali-
zioaren zein trantsizio energetikoaren 
erronkei erantzuteko. Etorkinen zirku-
laziorako askatasuna zangopilatzeko ere 
baliatuko da beraz diru hau.

Elementu interesgarria dakar Petra 
Molnar juristak Poloniako Gazeta Wy-
borcza komunikabidean egindako el-
karrizketan: “Argi da ez dugula ahaztu 
behar bizi pribatuaren babesaren al-

darria, baina ikuspegi zabalagoa behar 
dugu, hau da, deshumanizatzeko eta 
duintasuna kaltetzeko teknologiek du-
ten eraginari begiratu behar diogu ere. 
Horrez gain, giza esperientziaren kon-
plexutasuna ere kontuan hartu behar 
dugu, atzerriratzeko edo asiloa eskatze-
ko arrazoi anitzei begiratuz”. Ezinbeste-
koa. Adimen artifizalak eta teknologia 
berriek ez dute horretarako gaitasunik, 
ordea. Tresna garrantzitsutzat dauzka 
Frontex agentziak, Europako mugen 
kontrola eta kudeaketaren ardura duen 
egiturak. Europar Batasuna ere doa bide 
beretik. Zervou eremua bisitatzen ari 
zela, gisa bereko kanpamentuak Espai-
nian eta Italian ere eraikitzeko gomen-
dioa luzatu zuen Frantziako Barne mi-
nistroak. 

JENDARTETIK URRUN   
Zervou kanpamentua, lehen 
herria zortzi kilometrora 
duena. Joan-etorriak erabat 
mugaturik eta kontrolaturik 
dituzte etorkinek, tartean 
puntako teknologia berrien 
erabilpenari esker (dronak, 
hatz-aztarnen ezagupena, 
kamarak,...).
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Lucia Lacarra
BALETA BIZITZA EGINA

EMOZIOAK BIZITZEN ETA 
MOMENTU ONAK 

IGAROTZEN LAGUNDU 
DIOT JENDEARI

Municheko opera baletean ari zara, 
eta, aldi berean, Fordlandia eta In the 
Still of the Night ere interpretatzen. 
Ezin izan genuen Fordlandia ikusi...
Bai, baina Fordlandia etorriko da berriz. 
Abuztuan izan ginen Donostiako Victo-
ria Eugenian, Musika Hamabostaldiaren 
barruan. Aforo murrizketak tarteko, 400 
sarrera besterik ezin izan zituzten salgai 
jarri. Abonatuak eta beste, 20 minutuan 
ez zegoen batere sarrerarik. Zumaiatik 
ez zen inor joan, dakidala, eta etxekoen-
tzako sarrerak lortzeko ere, borroka 
egin behar izan nuen. Jendearen pena, 
ezin izan zuelako ikusi. Baina datorren 
urtean Kursaalen egingo dugu; maia-
tzaren 22an, gauzak ondo. Oraintxe, ho-

rretan ari naiz buru-belarri, dena anto-
latzen. Bestea, In the Still of the Night, 
Dorrmunden estreinatu, eta berehala 
nahi izan zuten Bilbon, Arriagan.

Datorren urteko emanaldia 
antolatzen ari zarela, diozu. 
Dantzari ikusten zaitugu, ez, haatik, 
kudeatzaile lanean…
Ikaragarri gustatzen zait gauzak anto-
latzea! Gozatu egiten dut, eta arraroa 
da, zeren dantzariak artista dira batez 
ere, sortzaile, eta oso txarrak ezer an-
tolatzen, lanak gogoratzen, dei eta me-
zuei erantzuten… Askotan horrexegatik 
galtzen dituzte lanak, mezuei ez eran-
tzuteagatik. Dantzariak, adibidez, bere 

gorputza, bere oskitxoak besterik ez ditu 
gogoan. Niri, berriz, antolatzea ere asko 
gustatzen zait. Managerrik ere ez dut 
inoiz izan.

Zumaian sortua, Madril, Marseilla, 
San Frantzisko, Munich… ageri dira 
zure bizi-geografian...
Nik banekien zein bide egin nahi nuen: 
toki askotara joan, ikasi, jendearekin lan 
egin, leku bakoitzetik zerbait neuregana-
tu. Eta horixe egin nuen: Madriletik Mar-
seillara joan nintzen, handik San Fran-
tziskora, Munichera gero… 31 urte egin 
nituen bateko eta besteko konpainien 
barruan, eta, behin, orduko konpainiako 
zuzendaria aldatu zuten batean, beste-

 MIEL A. ELUSTONDO     ZALDI ERO

Nazioartean diren sari behinenak jasoa da dantzaria. Haatik, 
profeta ere izan da bere herrian, eta Euskal Herriak ere ohoratu du, 

Zumaia jaioterriak bezainbat. Munichetik etxera etorrarazi zuen 
pandemiak, eta bi ikuskizun ditu etxeratzearen ondorio. 

Gure kulturaren erraldoietakoa, Lucia Lacarra.
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lako bide bat hartzea pentsatu nuen, 
dantzaren munduan askatasunez jar-
duteko. Orain Dortmundeko konpai-
niarekin segitzen dut lanean, baina, 
lan horretatik aparte, nire lana auke-
ratzeko askatasuna daukat: zer egin, 
nola, norekin… eta, horrek, halabeha-
rrez, gauzak sortzeko aukera eman dit.

Orain arte ez duzu aukerarik izan?
Ez dut denborarik izan, eta ezer sor-
tzeko, denbora behar duzu. Eta, ho-
rretarako, zeure egutegiaren jabe 
izan behar duzu. Orduan, bai, sortu 
ahal izango duzu, ikuskizuna antolatu, 
zeuk erabakitako tokietan dantzatu… 
Gainerakoan, konpainiaren barruan 
zaudela, zuzendariaren menpe zaude. 
Horrela, urteen poderioz, neure den-
boraz jabetu naiz, eta zoragarria da, 
zeren han eta hemen lan egiten dut, ez 
toki batean bakarrik, ez dut bakarrik 
konpainia baten barruan egon behar. 
Gainera, sei urteko umea dau-
kat, bidaia asko egiten di-
tut, eta badakit hura ho-
beto dagoela Zumaian, 
etxean,  famil iaren 
altzoan, beste inoren 
eskuetan Madrilen 
baino, adibidez. 

Hein bateko herria, 
batetik, hiritzar 
handia, berriz, 
bestetik.
Hirian biziz gero, askoz erraza-
goa izango litzateke egin behar izaten 
ditudan bidaiak egitea, baina Zumaian 
Madrilen ez daukan kalitatea du se-
meak: familia, askatasuna, lagunak… 
Beheko plazara joan eta hantxe ibili-
ko da umea lagunekin jolasean. Hiri 
handian ez daukazu horrelako aska-
tasunik. Umea askoz pozikago dago 
hemen, eta niretzat ere, Zumaia arnasa 
hartzea da. Zumaiak ez dauka dantza 
munduarekin loturarik. Etortzen naiz 
herrira, eta pertsonarik normalena 
naiz. Jaio nintzenetik ezagutzen nau 
jendeak, eta oso gustura nago, lasai.

Pertsonarik normalena, diozu, 
nahiz nazioarte mailako proiekzioa 
duen dantzaria zaitugun…
Dantzariak eszenatokian gara ezagu-
nak, dantza maite duenak ezagutzen 
gaitu. Mundu horretatik kanpo dagoe-
nak, ez. Niri ez zait paparazzirik eto-
rriko. Nahi dudana egin dezaket, nahi 
dudan tokira joan. Ez naiz pertsonaia 

publikoa; ez era horretara, behintzat. 
Zumaian denek ezagutzen naute, bai-
na zumaiar bezala. Dantzara ni ikus-
tera etortzen dira, baina, gainerakoan, 
zaratarik ez dago nire inguruan: umea-
ren bila joaten naiz eskolara, plazan 
egoten naiz jolasean ari den bitartean, 
edo terrazan… Normal.

Gainerakoak bezalako zumaiarra, 
punta-puntako balet dantzari 
profesionala. Nola liteke?
Behin baino gehiagotan pentsatu dut 
nik ere! Balet girorik ez hemen, eta 
dantzaria ni. “Meritu handia daukat!”, 
esaten diot neure buruari. Baina, egia, 
ez dago dedikazioa eta pasio handia 
beste sekreturik. Bi-hiru urterekin, 
dantzaria izango nintzela esaten nuen, 
ez dantzari izan nahi nuela, izango nin-
tzela baizik. Ez zen egun bateko be-
rokeria izan, horixe esaten nuen egu-
nero-egunero. Garai hartan, amamak 

hartzen zuen aldizkari batean 
Grace Kelly dantzaria iku-

si, haren dantza eskola 
Monte-Karloko (Mona-
ko) umeak ikusi, eta 
negar egiten nuen. 

Negar? Zer dela-eta, 
negar?

Bost urteko umeak 
ageri ziren aldizkarian, 

dantza eskolan. Haiek 
dantzatzen, eta ni ez. Eta 

negarrez hasten nintzen. Ama-
ri esaten nion: “Barre egiten didazu… 
Ez didazu sinesten… Ni dantzari izan-
go naiz”. Horrelaxe. Gero, zortzi-be-
deratzi urte nituela, komunioa egin 
eta gero, casting bat egitera etorri 
zitzaizkigun eskolara. Señorita Pepis 
izeneko makillaje jostailu baten publi-
zitatea egin nahi zuten, eta makilajea 
zerbait artistiko iruditzen zitzaidan. 
Talde txiki bat hartu zuten, neu tar-
tean, eta pozak zoratzen egon nintzen 
kamera aurrean publizitatea egiten. 
Behin, hartan ari ginela, kamerariak 
esan zidan: “Zuri galdetu beharrik ez 
dago. Hazten zarenean, zuk aktore 
izan nahiko duzu”. Baina nik, ezetz: 
“Ez, ni dantzaria izango naiz”. 

“Dantzaria izango naiz”, 
txikitandik. 
Bai. Handik urtebetera, publizitate 
kanpaina hartan ibilitakoek, zumaia-
rrak baitziren, dantza akademia ireki 
zuten herrian. Eta hantxe hasi nin-

Dantza mundua 
zaila da, inbidia, 

lehia, gauza asko dira 
kontra… eta, artistok, aldiz, 

sentsibilitate handikoak 
gara. Horrek geure burua 

babestera eramaten 
gaitu”

Dantzaria. Herrian berean hasi zen 
dantzan, baina laster zen Donos-
tian bere burua zailtzen, Mentxu 
Medelen Thalia akademian. Handik, 
Madrila egin zuen, Victor Ullateren 
dantza konpainiara. Ondoren etorri 
ziren Marseillako eta San Frantzis-
koko baletak. Municheko Operako 
baletean ari da orain, eta Matthew 
Goldingekin batera sortutako Ford-
landia eta In the Still of the Night 
obretan. Direnik eta nazioarteko 
sari garrantzizkoenak jasoa da. Es-
timazio handikoa da herrian bertan 
ere, Zumaiako urrezko dominaren 
jabe baita. Nazioarteko dantzaren 
lehen lerroan dago gure balet dan-
tzaria. Eta pozgarri zaigu.

Lucia 
Lacarra 

Gurrutxaga 
ZUMAIA, 1975
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tzen. Irakasle gazte bat etorri zen, ni 
ikusi, eta talentua eta baldintza fisiko 
guztiak nituela esan zion gure ama-
ri. Gure amak gainerako neska ttikiak 
ikusi eta esaten zuen: “Bai, oso poli-
ta zara, baina alaba zaitut, zer esango 
dut, bada!”. Ondoko urtean, akademiak 
ikastaro bat ordaindu zion dantza ira-
kasleari Tarragonan, bere burua are 
gehiago trebatzeko, eta ni ere hara era-
mateko esan zioten, on egingo zidala. 
Gure amak, berriz, pentsatu zuen ni 
ikastaro hartara joan eta nire adineko 
dantza ikasleek zer egiteko gai ziren 
ikusteko   balioko zidala. Ideia hura nire 
burutik kentzeko.

Amak ez zuen sinesten.
Amak, nik dantzari izateko ilusio handia 
nuela ikusten zuen, baina, bestetik, bel-
durra ematen zion ni desilusionatzeak. 
Ikastaro hartara joan eta nik gainera-
koen maila ikusi eta atzera egingo nuela 
pentsatzen zuen, baina, alderantziz ger-
tatu zen. Lehenengo egunetik, gainean 
izan nituen irakasleak, eta amari esaten 
zioten: “Ehunetik bat ateratzen da dan-
tzari, eta hori zure alaba da. Lagundu 
egin behar diozu”. Amak sentitu zuen 
bere haurra kendu nahi ziotela! [Bartze-
lonako] Lizeora eraman nahi ninduten. 
Gure amak, ezetz. Bruselara eraman nahi 
ninduten. Gure amak, ezetz… Horretan, 
beste irakasle bat gertatu zen han, kana-
riarra, esanez aurreko urtean donostiar 
bat izan zutela irakasle Kanariar Uhar-

teetan, Mentxu Medel, dantza akademia 
zuela Donostian, eta eramateko ni hara. 

Donostiara bai, eraman zintuen 
amak.
Bai. Astean bi aldiz joanez hasi nintzen, 
zeren eta eskolatik ordu erdi lehenago 
irten behar nuen. Trena hartu, eta zora-
biatu. Autoa hartu, eta zorabiatu. Aka-
demiara iritsi, dantza klasea egin, etxe-
ra itzuli… Horrelaxe ibili nintzen urte 
hartan. Hamahiru-hamalau urte nituela, 
Mentxu Medelek esan zion gure ama-
ri Madrilera joan behar nuela, gehiago 
ikastera, eta, horretarako, bekak lortze-
ko prestatu behar nuela neure burua, 
egunero joan beharko nuela Donostiara 
dantza eskola jasotzera. Baina Zumaia-
tik Donostiara egunero joan eta etorri 
ibiltzea ezinezkoa zitzaidan, eta, hortaz, 
Donostiara joan behar izan nuen OHO 
bukatzera eta dantzan gehiago ikastera.

Hezkuntza arautuaren bideak bertan 
behera utzi behar izan zenituen. 
Ikasketak garrantzizkoak dira, baina 
garrantzizkoagoa da zeure bidea aurki-
tzea, zeuretzako onena, eta unibertsita-
tea ez da beti eta guztiontzako onena. 
Tutoreak gure amari esaten zion oso 
argia nintzela, bi karrera ere egin nitza-
keela aldi berean, Euskal Herriko lehen 
lehendakari andrea izan nintekeela… 
Amak niri begiratzen zidan, galdezka: 
“Zer iruditzen zaizu?”, “Nik dantzari izan 
nahi dut”. Horrelaxe. Tutoreak ez zuen 
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AITA ZENA
“Bi urte nituen aita hil zitzaigu-
nean. Trafiko istripua izan zen. 
Itziar aldean. Elgoibarren egiten 
zuen lan, banketxean. Egunero 
egiten zuen Zumaitik Elgoibarre-
ra bidea. Izotza egin zuen, non-
bait, eta aurrez aurre jo zuen 
beste auto batek. Harrezkero, 
amarekin eta ahizparekin hazi 
nintzen. Ahizpa artista den? Ez 
dakit, bada. Banketxean egiten du 
lan, gure aita zenak bezala”.

FAMILIA
“Dantza ikastera etxetik irten 
nintzen, Zumaiatik Donostiara 
joan nintzen, familia utzi behar 
izan nuen, eta albo-kalte hori-
xe jaso nuen. Beste alde batetik, 
ordea, horrek familiarekin are 
gehiago elkartu ninduen. Esku-
ra daukagunari ez diogu balio-
rik ematen, eta nik, aldiz, familia 
eskura izateari utzi nion. Horrek 
gure familia are gehiago estima-
tzera eraman ninduen”.

Azken hitza

KUTTUNAK
Munduan bazterrik bazter ibilia-
gatik ere, hortxe ditu beti Luciak 
familia eta Zumaia. Bi argazki da-
ramatza. Bata da gurasoena, non 
ageri baitira aita-amak; hantxe, 
Luciak bi urte zituenean galdu 
zuen aitaren irudia. Bestea du 
herriko Arritokietako ama bir-
jinarena, Luciak hamabost urte, 
eta dantza bira egitera zihoanean 
amak eman zion argazkia. Ema-
naldia baino lehen, makilatzen ari 
denean, hantxe ditu beti Luciak bi 
argazki kuttunok, begira-begira.
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sinesten. Amak: “Horixe nahi du Luciak. 
Urtebete probatuko dugu, eta ikusiko 
dugu”. Dantzan hasi nintzen, eta kito. 
Ezertarako balio baduzu, hartarakoxe 
prestatu behar duzu zeure burua. Mun-
duan ez dago garrantzizkoagorik, zeure 
lanean zoriontsua izatea baino. 

Hamabost urterekin, lanean zinen, 
dantzan, batera eta bestera biran.
Azkar haztera behartu ninduen horrek. 
Han ez zen nerabezarorik izan, ez kexak 
inori transmititzeko pertsonarik. Bes-
talde, dantza mundua zaila da, inbidia, 
lehia, gauza asko dira kontra… eta, artis-
tok, aldiz, sentsibilitate handikoak gara. 
Horrek geure burua babestera eramaten 
gaitu. Gerta liteke zuzendaria oso go-
gorra izatea, eta nik garaiko gogorrena 
izan nuen, Victor Ullate, Madrilen. Pen-
tsatzen jarri, eta gaur egun ezingo zuen 
orduan esaten eta egiten zuenaren bat 
ere egin. 18 urte nituela, egoera hark ez 
ninduen zoriontsu egiten, eta Marseilla-
ra joan nintzen.  Mundu berri bat ireki 
zitzaidan.

Marseilla eta gero, San Frantziskoko 
eta Municheko konpainietan ere izan 
zara dantzari…
Batetik bestera joan nintzen, ni dan-
tzaren munduan dena emateko prest 
nintzen, horixe baita zoriontsu izateko 
modua. Toki batean ikasi behar nuena 
ikasi, eta beste batera joan izan naiz, 
gehiago ikastera. Madrilen, dantza neo-
klasikoa ikasten hasi nintzen, norma-
lena klasikoa ikasten hastea bada ere. 
Marseillan, Roland Petit koreografoaren 
eskutik, balet dramatikoa ikasi nuen. 
Aurkikuntza izan zen, ikaragarri gusta-
tu zitzaidan dantzaren bidez istorioak 
kontatzea. Han nengoela, La Scalatik 
[Milan] hots egin zidaten, Beltxargen 
aintzira dantzatzera. 21 urte nituen. 

Klasikoa egiten nuen lehen aldia izan 
zen, lan handia gertatu zitzaidan. 

Zer dela-eta egin zenuen hautua?
Klasikoa orduan egiten ez banuen, ez nu-
keen inoiz egingo. Oso gogorra da dantza 
klasikoa. Horrela, munduko beste punta-
ra joatea erabaki nuen, San Frantziskora, 
ezagutzen ez ninduten tokira, hutsetik 
hastera eta klasiko guztiak egitera. Eta 
hantxe egin nituen Giselle, Loti ederra, Bel-
txargen aintzira, Raymonda… Hala ere, 
dantza dramatikoa zen niri gehien gus-
tatzen zitzaidana, mundu artistiko hori. 
Eta Ingalaterrara etorri ginen batean, In-
txaur-hauskailua dantzatzera, Muniche-
ko dantza konpainiako zuzendariak kasu 
egin zidan, haiekin joateko. Baina San 
Frantziskoko baletarekin hasi berria nin-
tzen, ez nituen haiek bertan behera utzi 
nahi. San Frantziskon bost urte egin eta, 
orduan bai, neuk hots egin nion Muniche-
ko zuzendariari. Eta Munichera!

Eta Munichen zinen COVID-19a 
azaldu zenean…
Eta konfinamendua etorri zenean, bai. 
Iazko martxoan, Matthew [Golding] eta 
biok Municheko konpainian ari ginen 
dantzan. Egun batetik bestera, berriz, 
antzokia itxi zuten. Ahal genuen laste-
rrena hegazkina hartu eta etxera joa-
teko agindu ziguten, zer zetorren ez 
zekitela-eta. Hurrengo egunean bertan 
etorri nintzen ni Zumaiara eta joan zen 
Matthew Amsterdamera. Ez genuen 
uste luze joko zuenik, baina ni Zumaia-
ra etorri eta biharamunean, hemengo 
lehendakariak konfinamendua agindu 
zuen. Matthew ni baino gutxiago estutu 
zen. “Denbora dugunez, balet bat sortu-
ko dugu”. Asmo horretan ginen beti, zer 
edo zer sortzekotan, baina denborarik 
ez. Pandemiak, berriz, denbora eman 
zigun, eta Fordlandia egin genuen.

Pandemia garaian gauzatu zenuten 
Fordlandia, eta harrezkero etorri da 
zuen bigarren ikuskizuna ere, In the 
Still of the Night. Kultura gogor jo du 
birusak…
Pandemian, hemen, kultura ez da behar 
edo premia bezala hartu, luxutzat baizik. 
Ez da beharrezkotzat jo, ez da lehenta-
suntzat hartu. Atzerrian, beste zenbait 
herrialdetan, behintzat, ez da horrela-
korik gertatu. Kultura hezkuntza da, ga-
rrantzizkoa da bai buruarentzat eta bai 
bihotzarentzat. Hemen, aldiz, ez da ho-
rrela ikusten, eta pena da. Askotan gal-
detu didate eta beti esan izan dut gauza 
bera: kultur egoera ez da ona, eta gurea 
da errua, ez dugulako bat egiten, ez ga-
relako biltzen. Dantza munduan, haste-
ko, nork berea egin nahi du, eta horrela 
ez goaz inora. Ez bagara denok biltzen, 
eta indar egiten, ez dugu ahotsik izango. 
Horixe da arazoa. Bildu egin behar dugu, 
ados jarri, bata besteari lagundu, indar-
tu, eta gauzak eskatu. 

Nork berea egin nahi du, baina ez 
dantzan bakarrik, ala?
Begira, askotan esan izan didate, dan-
tzariaren, edo artistaren, egoa dela-eta. 
Dantza, niretzat, ez da lana, nire bizi-
tza baizik, pasioz bizi dut, baina nik ez 
dut inoren bizia salbatzen, zoriontasun 
tanta bat ematen diot jendeari, besterik 
ez. Hortaz, ez naiz hain garrantzitsua, 
ez hain berezia ere, ez naiz mediku ez 
zirujau, dantzaria naiz, eta ez dut inoren 
bizia salbatzen. Zertan izan behar dut 
egoa? Egin nahi nuena egiteko zoria izan 
dut orain arte, eta, bide batez, jendeari 
zoriontasun pixka bat eman diot, emo-
zioak bizitzen eta momentu onak igaro-
tzen lagundu diot. Gizarteak garrantziz-
koa deritza horri, baina denok dugu toki 
garrantzizko bat gizarte honetan, era 
batera zein bestera. 

Benetako 
antzinako ogia

tradebi@tradebi.com
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IKER IRAOLA ARRETXE
EHU-KO IRAKASLEA

Immigrazioa eta nazioari 
buruzko oharrak

Migrazioez pentsatzen hasten ba-
gara, lehenengo konstatazioa 
da, gaia nazioaren aferarekin 

lotu baino lehen, urgentziazko beste 
hainbat puntu egon badaudela; esate-
rako, migratzaileek, oro har, gurean 
pairatzen dituzten esplotazio egoerak, 
edota gaiak mundu mailako zapalkun-
tza harremanekin duen lotura. Hori ar-
gituta, bada, immigrazioa eta nazioa 
lotu nahi nituzke gaurkoan.

Maila analitikoan nahi bada, migra-
zioak eremu ezin hobea dira nazionalis-
moak aztertzeko. Nolabait, estatuaren 
eta nazioaren arteko lotura problema-
tizatzen du immigrazioak; edo, nahiago 
bada, nazionalismoek haien nazioa pen-
tsatzerako garaian erabiltzen dituzten 
oinarriak agerian jartzen dizkigute: nor 
da nazioko kidea, nor pentsatu da histo-
rian zehar naziokide gisa, nor kanporatu 
da irudikapen horretatik, eta abar. Hau 
guztia bide eta baliabide desberdinak 
erabiliz gertatzen da aztergai dugun na-
zionalismoak estatua izan edo ez. Bai-
na, bi kasuetan, immigrazioa azterketa 
eremu emankorra da. Pierre Bourdieuk 
gogorarazi bezala, migratzailea kokapen 
sozial berezian aurkitzen da, ez guztiz 
kanpoan, ez guztiz barruan; bertako-
tasunaren eta bestetasunaren artean, 
askotan. 

Gaia Euskal Herrira ekarrita, espai-
niar eta frantziar nazionalismoen jardu-
na ikusezin gertatzen da arlo honetan, 

ziurrenik langintza hori naturalizaturik 
gertatzen delako. Abertzaletasunaren 
posizioa, ordea, beste bat da, askotan 
estigma batetik abiatzen baita: euskal 
nazionalismoak, sorreratik bertatik, mi-
gratzaileei itxitako nazio egitasmo bat 
sortu omen zuen –ñabardura asko egin 
daitezke hemen–, eta batzuk hori az-
pimarratzera mugatzen dira, helbu-
ru politiko argiekin, lan akademikoen 
edota ikus-entzunezko produktuen bi-
dez. Aitzitik, nire ustez, ezbairik gabe 
abertzaletasunaren bilakaera da azpi-
marratu beharrekoa; hau da, 1960ko 
eta 1970eko hamarkadetan gertatutako 
aldaketa, ezkerreko abertzaletasunaren 
aldetik hasiera batean, eta euskal nazio 
egitasmoa, teorian nahiz praktikan, ga-
rai hartan hain ugaria zen immigrazioari 
ateak ireki zizkiona. 

Azken hamabost urteotan, Hego Eus-
kal Herrian bereziki, immigrazioaren 
errealitatea asko aldatu da, eta bestelako 
jatorriak nabarmentzen dira. Migratzai-
le berri gehienek ez dute bertan ofiziala 
den herritartasunik, eta horrek funtsezko 
desberdintasuna dakar aurreko migrazio 
prozesuekiko. Baina, hala eta guztiz ere, 
aurreko migrazio aldiei emandako eran-
tzunak erreferentzia garrantzitsua izan 
behar duela uste dut. Abertzaletasunak 
bere nazio egitasmoa berritu zuen, eta 
proiektu berri hori migratzaileei ere ire-
ki zien. Bestela izan zitekeen, baina hala 
gertatu zen; eta nazioa eta immigrazioa 
gaur egun pentsatzeko abiapuntu ezin 
hobea da, idealizazioetan erori gabe. 

Eunice Romero politologoak Katalu-
niako prozesuari buruz azpimarratzen 
duen bezala (Talaia aldizkaria, 10. zen-
bakia), migrazioez hitz egitea nazioaz 
aritzea ere bada, eta erronka da gaiari 
buruzko diskurtso irekia sortzeaz ba-
tera, ikuspegi teoriko horiek praktika 
eraginkorrekin osatzea. Euskal Herrian 
immigrazioaz pentsatzen dugunean 
nazioaren aldagaia ere kontuan hartu 
beharko litzatekeela uste dut. Beti ere 
nazioaren definizio ireki batean sakon-
duz, eta, aldi berean, nazioari buruzko 
hausnarketa hizkuntzari buruzkora mu-
gatu gabe, Euskal Herrian askotan egi-
ten dugun bezala. Bide horretan orain 
dela 50 urte egindakoak altxor bat direla 
uste dut. 

Erronka da gaiari 
buruzko diskurtso 

irekia sortzeaz batera, 
ikuspegi teoriko 
horiek praktika 

eraginkorrekin osatzea
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ANE ABLANEDO LARRION
IRAKASLEA

ANTTON OLARIAGA

Etiketak

Ahaztu dudan poeta bati irakurri 
nion, gauzei lehen aldian bezala 
begiratzeko ahalmenean zetza-

la begirada poetikoaren berezitasuna, 
munduarekiko lehen kontaktuan hau-
rrek daukaten harriduraren antzeko 
zerbait hori, nolabait esan. 

Mundua ezagutu ahala, galdu egiten 
dugu gaitasun hori. Zerbait izendatzen 
dugun unetik ttipitu egiten da zerbait 
horren ñabardurak topatzeko auke-
ra, izendapenak irudi finko batera ga-
ramatzalako, gure baitan eraiki dugun 
kontzeptura, eta interesera. Zertarako 
egingo dugu-eta bere izaeran gehiago 
arakatzeko ahalegina, jadanik zer den 
baldin badakigu? 

Mundua izendatzeko etiketak ere 
erabiltzen ditugu. Baina, azalpen luzeen 
energia aurrezten laguntzen badute 
ere, ez ditugu guri buruzkoak sobera 
maite. Kalifikatu egiten gaituzte, defini-
zio sinplifikatzaile eta estereotipatuen 
bidez kalifikatu ere, eta betierekotasun 
zentzu bat daukate, aldaketaren aukera 
ezinezko dela ematen duena aditzera, 
zeharka. Ustez garen horren definizioa 
egitean, izan behar garenaren profezia 
ere egiten da, guganako espektatiba bat 
ezartzen. Pisu dira. 

Pertsonen arteko harremanak etike-
tatzeko joera ere badugu, erlazio mo-

ten araberako sailkapena egitekoa. Eta 
harreman batean gertatzen denaren 
azalpen deskriptiboa emateko helbu-
ruarekin baizik egiten ez bada ere (ahiz-
pa, ama, laguna, irakaslea, amorantea, 
bizilaguna, lankidea, edo bikotekidea), 
hor ere saihetsi beharrekoa litzateke eti-
keten erabilera, tituluak karga handiegia 
duelako gure jokamoldean, eta efektu 
performatibo bat izaten dutelako gugan, 
harremanen forma estandarizatuen eta 
estereotipatuen arabera erlazionatzera 
eramaten gaituena. Kasik oharkabean, 
harreman-mota horren forma arautuan 
jokatuko dugu, horrantz jotzen dute-
lako beti gure jokabide automatikoek, 
erreakzio inkontzienteek eta oharkabe-
ko pentsamenduek. Pertsona batekin 
dugun harremanean, lotura mota zein 
den baino erabakigarriagoa izan behar-
ko luke elkarrekin zer bizi nahi eta ahal 
dugun sentitzea, horren arabera elka-
rrekin eta geure neurrira diseinatu ahal 
izateko erlazioaren forma.

Edonon ikus daiteke etiketek gu-
gan duten zamaren pisua. Amatasu-
naz damutu diren emakumeen kasuan, 
esaterako, sozialki ezarria den ama-
rol zurruna seinalatzen dute haietari-
ko askok, beren bizipen arazotsuaren 
arrazoi. Badute seme-alabekiko atxiki-
mendua, jada existitzen diren neurrian 

oso maite dituztelako, nola ez. Baina 
aitortzen dute nahiago zuketela rol es-
tereotipotik atera ahal izan balira, eta 
bestela erlazionatu seme-alabekin. 

Harreman mota estandarizatuek, 
gainera, asko eragozten dute pertsone-
kin sakonki topatu ahal izatea. Eskola 
munduan, adibidez, maiz gertatzen da 
ezberdin erlazionatzea ikasleekin ikas-
gela barruan ala kanpoan, nahi baino 
gehiagotan irensten duelako rolak per-
tsona, eta roletik zaila delako nor garen 
hartzea batez ere aintzat, zer garen bai-
no gehiago.

Harreman afektiboena da, beharba-
da, honek guztiak gehien eragiten duen 
esparrua. Gerta liteke, adibidez, lotura 
eta harreman on batean seguritatea sen-
titzeko zailtasuna edukitzea, zergatik 
eta etiketa zehatz batek definitzen ez 
duelako erlazioa, zer diren argi ez da-
goelako, alegia. Edo intimitate sexuala 
konpartitze hutsagatik, harreman baten 
gidoia erabat aldatu behar dela senti-
tzea, prestigioa eta bereizgarri hegemo-
nikoa ematen duen bikote-etiketa gore-
na bezalakoen tentazioagatik. 

Agian, lagunen artekoa da karga so-
zial gutxien duen erlazioa, gutxien arau-
tuta dagoena. Bada, eman diezaiogun la-
gun etiketa gure maite-sareko jendeari. 
Hobe biziko gara? Libreago, bederen. 
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Argi-kontuak

Piromania

Hiru. Orain dela urte batzuk argin-
dar-kontagailu analogikoa kendu 
eta digitala paratzeko agindu zi-

gun Iberdrolak. Aldian-aldian langileak 
bidaltzen zituzten etxera aurretik abisa-
tu gabe. Susmo txarra hartu genien inte-
res eta tema ezohiko haiei: haiek, kon-
tagailua aldatu behar zigutela, eta guk 
etxeko kontagailua ongi zebilela. Hilabe-
teak horrela –eta hamaika mezu-truke–, 
harik eta mehatxua iritsi arte: kargudun 
batek deitu zigun Bilbotik esanez argin-
darra etengo zigutela kontagailua aldatu 
ezean. Itzalaldi baten beldurrez, amore 
eman genuen.

Bi. Kooperatiba batekin dugu elektri-
zitate-kontratua: energia berdea kontsu-
mitzeaz gain, faktura, merkeago (orain 
arte bederik...). Orain, gurea bezalako 
kooperatiba txikiak kapitala handitzera 
behartuko dituzte merkatuan jarraitu-
ko badute. Kooperatibarekin segituko 
dugu, ez dugu amore emanen (eskain-
tzak egiteko Iberdrolatik deitzen digu-
ten bakoitzean kooperatiban jarraitzeko 
asmoa berresten dugu itzalaldi-mehatxu 
hura gogoan...).

Bat. Gauetik goizera prezioak ordu-
ka ordaintzera behartzen gaituztene-
tik, erlojuari begiratu behar etxetresna 
elektrikoak pizteko (etxeko beharrei 
lotu ordez). Zorabiatzen hasiak gara, eta 
zorabioaren erdian, galderak. Zer dela 

eta ordutegien kontu hau? Prezioak or-
duka markatzeko sisteman, zer paper 
dute kontsumoak segundoz segundo 
neurtzen dituzten kontagailu digitalek? 
Noiz arte eginen diogu men ordutegien 
begiratzeari? Inork gogoratzen ditu za-
borrak egun eta ordu jakin batzuetan 
atera behar izateak sortutako protes-
tak? Inork ikusi ditu halakoak elektrizi-
tate-ordutegien kontra? 

Zero, huts. Beste itzalaldi baten 
mehatxua orain, erraldoia, mundia-
la. Eta albistea hauspotzeko, zer hobe 
defentsa-ministro bat baino? Zonbien 
inbasio baterako egokiak diruditen 
jarraibideak emanez, gainera: etxean 
gasezko su txikiak eduki behar zer ger-
ta ere, eta kandelak, eta linternak, eta 
edateko ur nahiko, eta elikagai leho-
rrak eta kontserbakoak, eta dirua, eta... 
Atzerako kontaketa? Kapitalismoaren 
alderdi abenturazale eta apokalipti-
koek sinesgarri bihurtzen dituzte ira-
garkizunak –Eduardo Galeanok esan 
bezala, beldurrezko zinemarekin inoiz 
ezin jakin–, baina lehen efektua, efek-
tu nagusia, ezer gertatu gabe lortzen 
dute: beldur-hedatzaile erraldoiak dira 
(eta su-saltzaileak). Hala ere, badute 
gauza bat on: bertatik bertara erakus-
ten digute noraino iristen den gure es-
klabotza guk geuk asmatutako aurrera-
bideekin. 

Autoan noa eta ezin dut burutik 
kendu Oliver Laxeren O que arde 
pelikulako elkarrizketa bat: kar-

tzelatik atera berria den piromanoa 
bere herrixkara bueltatua da, amaren 
etxera. Ama-semeak zuhaitzei begira 
daude, haritz gaixotuei, eta gaitza nola 
etorri zaien horretaz ari dira hizketan: 
kamioi batek ekarri omen zuen onddo 
hiltzailea. Haritzen gainetik eukaliptoak 
gailentzen dira. Sustrai sarriak dituz-
te, lurra pobretzen dute eta inguruko 
landarediari bizitzen eragotzi. Amak 
orduan sufritzen duenak sufriarazten 

duela esaten du, eta ez dakizu eukalip-
toei buruz ari den, edo bere semeari 
buruz. Eta egia da: jende askok gorroto 
ditu eukaliptoak. Eta egia da: zaurituek 
egiten dituzte zauririk sakonenak. Au-
toan noa eta Anariren Piromania kan-
ta etorri zait burutara. “Zuk hainbeste 
zaintzen duzuna, eder eta egi izan da-
din… Baina zuk ere nola basoa adina sua 
maite duzun…” Eta kasualitateak zer 
diren, edo kausalitateak, O que arde-ko 
piromanoa lanbidez basozaina da Gali-
zian, eta jarraitzen duzuen poeta baten 
aita: Xela Arias. 
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Udal ustelkeriaren eta ate 
birakarien hamaikakoak

Javier Beobide alkatearen kudeake-
taren aferaren ondorioz, Andoni Or-
tuzarrek Lemoako herritarrei bar-

kamena eskatu behar izan zien 2013. 
urtean. Handik bi urtera ustelkeriaren 
aurrean tolerantziarik ez izateko agindu 
zien 2015eko hauteskundeetan alkate 
eta zinegotzi kargurako aurkeztu ziren 
hautagai guztiei. 

Gaur egun Alonsotegiko hiru alka-
te ohi, Iurretako alkatea eta Gueñesko 
alkate ohia inputatuta daude. “De Mi-
guel” auzian Zambranako alkate ohia 
eta Leioako zinegotzi ohi bat kondenatu 
zituzten 2019an. Urte haietan Getariako 
alkate ohia kondenatu zuten eta 2018an 
Zallako alkate ohia eta zinegotzi ohi bat, 
baita Bakioko alkate ohia ere. 

2017. urtean hiru zinegotzi ohi kon-
denatuta: Muskizekoa bat, Gasteizkoa 
beste bat eta Erandiokoa azkena. Erri-
goitiko alkate ohia 2012an kondenatu 
zuten eta 2010ean hiru alkate ohi (Elan-
txobe, Ormaiztegi eta Zamudio), baita 
Elantxobeko hiru zinegotzi ohi ere. Ze-
rrenda luze honetan beste bi aipamen: 
Mallabiko alkate ohia (2008an) eta Gal-
dakaoko alkate ohia (2001ean).

Laburbilduta, hamar alkate ohi eta 
zortzi zinegotzi ohi kondenatuak, eta 
gaur egun alkate bat eta lau alkate ohi 
inputatuak. Horri buruz ez duzue info-
grafiarik aurkituko. Azken urteotan EAJk 
alkatetzak galdu ditu aipatutako herri 
batzuetan: Lemoa (2011); Zambrana 
(2011); Getaria (2011); Zalla (2011tik 
2019ra); Bakio (2015); Errigoiti (2015); 
Elantxobe (2011); Ormaiztegi (2007) 
eta Galdakao (2019). 

“EAJko ate birakariak ondo dabil-
tza, norabide zuzenean”, zioen Ortuza-
rrek 2015ean. Aspaldiko txio batean 
alderdiak enpresa elektrikoekin edo 
gas eta petrolio enpresekin erabilitako 
ate birakarien datuak aipatu nituen, 
honakoak, besteak beste: Josu Jon Imaz 
(Repsol, Gas Natural eta Petronor); Jon 
Azu (Fenix Oil & Gas); Joseba Aurre-
koetxea (Enagás, Bahía Bizkaia Gas eta 
Bahía de Bizkaia Fotovoltáica); Xabier 
Sagredo (Iberdrola); Juan Diego (Iber-
drola); Roberto Otxandio (Iberdrola); 
Juan Mari Atutxa (Iberdrola eta Bahía 
Bizkaia Gas); Iñaki Alzaga (Nortegas); 
Alfonso Basagoiti (Oil&Gas Capital eta 
Gamesa); Emiliano López Atxurra (Pe-
tronor eta Gas Natural Fenosa); Luis 
Aranberri (Petronor) José María Zalbi-
degoitia (Petronor); Javier Balza (Pe-
tronor); José Manuel Martiarena (Na-
turcorp eta Pasaia Gas); José Ignacio 
Arrieta Heras (Repsol, Petronor eta Na-
turgas); José Luis Larrea (Ibermática); 
Sabin Anuzita (Tecuni) eta Pedro María 
Mugarra (Sener). 

Baina horiek ere ez dituzue infogra-
fia batean aurkituko. 

Hamar alkate ohi eta 
zortzi zinegotzi ohi 

kondenatuak, eta gaur 
egun alkate bat eta lau 
alkate ohi inputatuak. 
Horri buruz ez duzue 
infografiarik aurkituko
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ETXEBIZITZA ESKUBIDEA IPAR EUSKAL HERRIAN

Galdu ditugu 30 urte, edo gehia-
go. Baina dena ez da galdua. Kos-
taldean biziki zaila dugu, haatik 

oraindik posible da eragitea entrekostan 
[kostaldea eta barne aldearen artean] 
eta landa-eremuan; prezioak gora doaz 
baina eragin dezakegu, ez dezagun kos-
tan galduriko denbora hor ere gal”. Peio 
Etxeberri-Aintxart donibandarraren hi-
tzak dira, EH Bai koalizioko hautetsi eta 
militantearenak. Urteak daramazki ara-
zoaz ohartarazten, eta aterabideei buruz 
hausnartzen. Nola ez, “Vivre et se loger 
au pays [Herrian bizi eta aterpetu], espe-
kulazioari ez!” lelopean azaroaren 20an 
Baionan eginen den manifestaziorako 
deitzaileen artean da.

Hamarnaka eragilek eta ehunka he-
rritarrek deitu dute mobilizaziora eta 
segur aski, milaka lagun batuko dira 
etxebizitza eskubidearen alde Lapurdiko 
hiriburuan. Sindikatuak, talde feminis-
tak, ekonomia sozial eta eraldatzailean 
dabiltzan eragileak, kulturgileak, he-
rrigintzako elkarteak, abertzaleak zein 
abertzale ez direnak, askotarikoa eta lu-
zea da hitzorduarekin bat egin dutenen 
zerrenda. Arazoa ez da berria, aterpe bat 
atzemateko bidea aspaldian da astuna 

munduko hainbat txokotan bezala Ipar 
Euskal Herrian ere. Lapurdi kostaldeko 
problema zena poliki-poliki hedatuz doa 
barne aldean ere. Horren lekuko, adibi-
dez, Baigorrin etxe bat 899.000 eurotan 
salgai ezarri izana –etxearen aitzinean 
irailaren 20an herritarrek burutu elka-
rretaratzeaz geroztik iragarkia salgune-
tik kendurik du jabeak–.

Hein handi batean lekuko hautetsien 
“kultura politikoari” lotzen dio egoera 
Etxeberri-Aintxartek: “Borotra Miarri-
tzen, Grenet Baionan, Alliot-Marie Do-
nibane Lohizunen... denak ziren kon-
tserbadoreak eta ekonomiaren ikuspegi 
liberalarekin: eskaintza eta eskaera libre 
utzi, merkatua horren arabera finkatuz. 
Eskaintza biziki ahula zenez eta eskaera 
handituz ari zenez, prezioek gora egin 
zuten. Dena uzten zen libre, etxebizitza 
sozialak ere ez ziren bideratzen. Guz-
ti horrek eragin du amildegia sakondu 
izana”.

Halere, 2010 inguruan “aldaketa 
ttipia” sentitu zela dio, arazoaren kon-
tzientzia hartzeak eraginik, baita lege-
diak akuilaturik ere. Baina “berantegi 
eta gutxiegi” bideraturikoa izan dela dio, 
eta gaur egun bere horretan segitzen du 

egoerak, merkatuaren esku utziz pre-
zioen erabakimena.

Aldaketaren bidea aski goiz hartu ez 
izanaren emaitza da ere laborantza lurren 
desagerpena. “Lurren kontsumoaren bu-
kaera galdetzen dugu, lurren artifizializa-
zioak gelditu behar du”, dio ELBko Maryse 
Cachenaut laborariak. Arbonako okupa-
zioan buru-belarri aritutakoa da. Azaroa-
ren 20ko mobilizaziora deitzen dute oku-
pazioa sustatu zuten Lurzaindia eta ELB 
sindikatuak. Zenbaki bakarra aski dugu 
lurren desagerpenaren fenomenoaz ohar-
tarazteko: Lapurdi, Nafarroa Beherea eta 
Zuberoan, 2015 eta 2018 urteen artean 
laborantzarako 2.450 hektarea desager-
tu ziren –Baiona hiriaren heineko desa-
gerpena–, SAFER egituraren datu ofizialei 
segi. Hirigintza Agentziaren datuei so egi-
nez gero, urtean batez beste 250 hektarea 
laborantza lur dira desagertzen Ipar Eus-
kal Herrian. Cachenautek argi du: “Lurra 
kontsumitzen segitzen badugu, lekuko 
laborantza galduko dugu”. Hori horrela, 
orain arteko hirigintza eta etxegintza ikus-
pegia errotik aldatu behar dela dio, bide 
hau ez delako jasangarria. “Hautetsien al-
detik nahikari eskasa sendi da, baina ez 
bakarrik: irudimen eskasa ere badute”.

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN     

“Vivre et se loger au pays [Herrian bizi eta aterpetu], espekulazioari ez!” 
lelopean, manifestazio jendetsua eta anitza aurreikusten da azaroaren 20ko 

Baionan. Aterpetzeko eskubidea bermatuko lukeen “etxebizitza politika ausarta”  
galdetuko zaie lekuko hautetsiei. Bigarren etxebizitzen biderkatzea, turismora 
bideraturiko bizitegiak, etengabean emendatuz doazen alokairuak, etxebizitza 

sozialen eskasia, laborantza lurren artifizializazioa eta prezio espekulatiboak, 
Ipar Euskal Herriko panoramaren deskribapena duzue ondokoa.

Hautetsien interpelazioa eta 
protesten biderketa dakarzki 

arazoaren larriagotzeak 
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Etxebizitza plangintzak modu ja-
sangarrian bideratzea eskatuko zaie 
hautetsiei manifestazioaren bidez, hau 
da, klima larrialdia kontuan hartzea: 
“Hamarnaka urtez Ipar Euskal Herri-
ko etxebizitzen eskasari eman zaion 
erantzun nagusia beti izan da gehiago 
eraikitzea. Bere mugak erakusteaz gain, 
oroz gainetik estrategia hau baterae-
zina da buru egin behar diegun klima 
eta ekologia larrialdiekin”. Bizitegien 
zaharberritzea da aterabideetako bat. 
Gaur egun, 11.930 etxe huts badira La-
purdi, Nafarroa Behera eta Zuberoan, 
kasik lau urtero eraikitzen denaren hei-
na. “Lehentasunez erosteko eskubidea” 

sistematikoki erabiltzea eskatzen zaie 
herriko etxeei, hutsak diren aterpeak 
errekuperatzeko eta biziarazteko gisan. 

Modu horretara, manifestaziora dei-
tzearekin batera, instituzioei hainbat 
neurri politiko galdetzen dizkiete anto-
latzaileek: “Ausardia politikoa eskatzen 
duen asmo handiko etxebizitza politi-
ka bat” aldarrikatuko dute. Hain zuzen, 
nahiz eta neurri interesgarri batzuk 
ukan, orokorrean urriaren 2an Euskal 
Hirigune Elkargoak bozkaturiko Bizi-
tegien Tokiko Programak ez dituelako 
beharraren heineko erantzunak bide-
ratzen. Ondoko bost urteentzako hel-
buruak eta norabideak finkatzen ditu 
dokumentu honek.   

4.250 EUROTAN  METRO 
KOADROA, ETA ALOKAIRUAK ERE 
GOREGI
2018an batezbesteko 4.250 euro balio 
zuen metro koadroak eta hori horrela, 
bakarrik familien %30ak zuen erosteko 
ahalmena. Miarritze da Euskal Herriko 
hiri garestiena: 6.489 euro metro koa-
droa (ondotik daudelarik Angelu 4.800 
euro/m2 eta Donostia 3.737 euro/m2). 
Biztanleriaren %1 baino gutxiagok du 
aterpea eskuratzeko ahala itsas bazte-

rreko hiri horretan –eta %41 dira biga-
rren etxebizitzak–. Etengabean emenda-
tuz doaz prezioak, 2015 eta 2018 artean 
%18az. 2020an COVID-19ak eragindako 
konfinamenduak fenomenoa areagotu 
besterik ez du egin, herritarren kexua 
eta etsipena puztuz. Datu orokorrik ez 
baldin badugu ere, badakigu, demagun, 
7.400 eurotan dela gaur egun metro 
koadroa Getarian.

Gaitz erdi alokatzeko aukera balitz, 
baina bide hau ere nekeza da, eta zer-
taratuak garen, gaur egun, alokatzeko 
aterpeak baino bigarren etxebizitza 
gehiago badira Lapurdi, Nafarroa Behe-
rea eta Zuberoan. 2008ko krisiaren 
ondoko urteetan etxebizitza saleroske-
ten uzkurtzeak alokairuko etxebizitzen 
garestitzea eragin zuen, eskaerak gora 
egin zuelako. Joerak segitu zuen etenik 
gabe eta Gaindegiak zehazten duenez, 
2014 urteaz geroztik merkeagoa izan 
ohi da hipoteka bidez etxebizitza bat ja-
betzan eskuratzea alokairuan bizitzea 
baino –baina noski, hipoteka ez dio orori 
onartzen bankuak...–.

Duela urte bat auzo popularretako 
beharrei erantzuteko osaturiko Alda 
mugimendu berriak laster jarri zuen 
lehentasunetan etxebizitza eskubidea. 

JEN
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DEI ZABALA Hamarnaka eragilek bat egin dute azaroaren 20ko manifestazioarekin. Argazkian urriaren 20ko prentsaurrekoa.

Kasik egunero heldu 
zaigu norbait, jabearen 
kanporatze abisua 
jasorik, aterpea ezin 
atzemanez dabilena” 
Xebax Christy
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“Kasik egunero heldu zaigu norbait, ja-
bearen kanporatze abisua jasorik, ater-
pea ezin atzemanez dabilena. Legedia-
ri segi lekuak husteko sei hilabeteko 
tartea ukan arren, ez dute aterperik 
atzematen, ezinezkoa zaie”, dio Xebax 
Christy Aldako bozeramaileak. “Egoera 
biziki larria da”. Urtez urte garestituz 
doaz alokairuak, baldintzak ere geroz 
eta gogorragoak dira –hilabete sariak 
alokairua bider hiru izatea galdetua 
zaie, hots, gaur egungo errealitatetik at 
doa egoiliarrei eskatzen zaiena–.

Alokairuak mugatzeko neurri poli-
tikoen bideratzea eskatzen zaio Eus-
kal Hirigune Elkargoari. 2014ko Alur 
Legeak eta 2018ko Elan Legeak dakar 
eskumen hau, Ipar Euskal Herrian 
oraindik bideratua ez dena. Absurdoa 
badirudi ere, anitz eraikitzen delakoan 
ez zitzaion onartu neurri hau bideratze-
ko baimena Euskal Hirigune Elkargoari. 
Zirrikituak atzeman ala asmatu, neurri 
hau gauzatzea eskatuko zaio institu-
zioari azaroaren 20ko herri mobiliza-
ziotik.

6,5 ESKAERETATIK BAKARRAK 
LORTZEN DU BIZITOKI SOZIALA
Etxebizitza sozialak ere eskas dira: 
11.000 eskaeraz gora bideratzen dira 
urtero, eta bataz beste 22 hilabete igu-
rikatu behar dira abantailazko aterpea 
eskuratzeko. 6,5 eskaeretatik bakarrak 
lortzen du bide horretatik aterpea Ipar 
Euskal Herrian. Kopuruaz gain, prezioa-
gatik ere dira eskuraezinak biztanle-
riaren zati handi batentzat. Sekulako 
beranta dago arlo horretan ere.

2012ko Duflot Legeari segi, 3.500 
biztanlez goragoko herriek aterpe na-
gusien %25 behar dituzte etxebizitza 
sozial gisa zuzendu. Gaur egun, hama-
sei udalek dute obligazio hau (Baiona, 
Donibane Lohizune, Hiriburu, Bokale, 
Bidarte, Hendaia, Angelu, Uztaritze, 
Urruña, Ziburu, Miarritze, Mugerre, 
Azkaine, Kanbo, Senpere eta Hazpar-
ne), eta bakarrik Baionak betetzen du 
helburua. “Hainbat urtez ez zen horri 
buruzko axolarik, nahikari politiko es-
kasa bazen. Orain, nahiz eta borondatea 
ukan, zaila dute, prezioak eta lur kopu-
ruak ikusiz neke zaie horretara bidera-
tzea”, dio Etxeberri-Aintxartek.

Urgentziazko aterpetzeak bermatze-
ko bizitokiak ere eskas dira. Eskaera 
egindakoen artean, bakarrik %26ak 
zuen aterpea jaso 2020an eta gaurko 
egunean, Ipar Euskal Herrian 300 bat 
lagun dira karrikan bizi. 

46.000 BIGARREN ETXEBIZITZA, 
2026 URTERAKO 51.000
Bigarren etxebizitzen errealitatea dugu 
arazoaren parte: lau etxetatik bat ho-
rretara bideratua dago. Orotara, 42.238 
ziren 2017an, ia 46.000 dira aurten eta 
Euskal Hirigune Elkargoaren Tokiko 
Etxegintza Planari segi, 51.000 izanen 
dira 2026an. Hots, urtero 892 gehiago. 
Erakargarria delako mendia eta itsasoa 
eskuz esku dituen gurea, eta diru eskain-
tza liluragarria eginez gero eskuraga-
rri zaielako dirudunei etxe zabal zahar 
ederra.

Izan manifestazio, hautetsien inter-
pelazio, desobedientzia ekintza, pinta-
da ala sute, urteetan bide desberdinak 
erabili izan dira bigarren etxebizitzen 
fenomenoa geldiarazteko.

Hainbat neurri konkretu eskatu-
ko dituzte azaroaren 20ko hitzorduan. 
Batetik, bigarren egoitzen gaineko bi-
zitegi zergaren emendio ausarta. Ma-
nifestazioaren antolatzaileek diotenez, 
jabea atzerarazteaz gain, herriko etxeen 
aurrekontuan diru sarrera handiagoa 
ekarri lezake, “hortik tokiko biztanleria-
ren bizitegi beharrei erantzuteko bidea 
erraztuz, etxebizitza sozialak ekoiztuz, 
besteak beste”. Legediari segi, guztira 24 
herri dira etxebizitza eskaintzari dago-
kionez “egoera estuan” sailkaturik –guz-
tiak Lapurdin– eta hauek dute bideratu 
behar bigarren egoitzen gaineko bizitegi 
zergaren emendioa (gehienik %60ko 
igoera). Gaur egun denek dute gauza-
tzen eta gehienek %60ko igoerarekin. 
“Ez dute bertute politiko bati segi bide-
ratzen, ez da espekulazioaren kontrako 
neurri gisa hartzen. Argiki diote haien 
borondatearen kontra doala, behar-
tuak direla, estatuaren emaitzak ttipi-
tuz doazenez, diru sartze berriak behar 
dituztelako”, dio Etxeberri-Aintxartek. 
Arrazoiak arrazoi, behintzat gauzatzen 
da aberatsei bideratu zerga. Baina tama-
lez, emaitza guti ditu eta urrunago joan 
beharra argi da.

Zentzu berera, aldakuntza gaineko 
zerga ausarki emendatzea galdetzen 
dute ere. Gaur egun, %5 inguru da zerga, 
egoitza nagusi izatetik bigarren egoitza 
izatera pasatzen denean. “Neurri horiek 
existitzen dira, praktikan jarri behar 
dira ausarki. Eta beste batzuk asmatu 
beharko ditugu. Utopikoa dirudiena, az-
kenean, saiatuz gero egingarri bihurtzen 
da”, Etxeberri-Aintxartek dionaz. Justu-
ki, bigarren etxebizitzaren gaineko zer-
garena hark landu zuen eta proposame-
na Frantziako Legebiltzarrera eraman 

4.250
Ipar Euskal Herriari 

dagokionez, batezbesteko 
4.250 euro balio du metro 
koadroak, 2018ko datuen 

arabera, baina geroztik, 
konfinamenduaren 

biharamunean, garestitzeak 
aitzina segitu du. Miarritze da 
Euskal Herriko hiri garestiena, 
6.489 euro balio zuen metro 

koadroak 2018an. 

46.000 bigarren etxebizitza 
badira Ipar Euskal Herrian 

–bizitokien %21– eta 
2026an 51.000 izanen direla 
aurreikusten da. Horri gehitu 

behar zaizkio ere 11.930 
etxe huts eta urte osoan 
turismora bideraturiko 

6.000-7.000 aterpe. 

300 bat lagun dira Ipar 
Euskal Herriko karriketan bizi. 

Geroz eta jende gehiagok 
ditu aterpetzeko zailtasunak. 

Demagun, etxebizitza 
sozialei dagokionez, 11.000 

eskaeraz gora bideratzen dira 
urtero, baina 6,5 eskaeretatik 
bakarrak du bide horretatik 

lortzen bizitokia. 

46.000

300
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zuen Sylviane Alaux diputatu sozialista 
ziburutarrak 2014an.

Neurri berriak hartzera behartzeko 
herri mobilizazioa ezinbestekotzat du 
Christyk ere. “Bigarren etxebizitzen kon-
tra egiteko tresna eraginkorrik ez dugu, 
horregatik dugu herritar mobilizazioa ak-
tibatu behar, indar-harremana gure alde 
ezarri eta instituzioak presionatzeko, 
konbentzitzeko”. Munduan zehar erabaki 
politiko batzuk harturik dituzte guneka. 
Adibidez, Suitzak %20ra mugaturik du 
bigarren egoitzen kopurua eta Italiako 
Bolzano eskualdean “egoiliar estatutua” 
sortu dute, tarte nahiko luze batez bertan 
bizi direnei mugatuz erosteko aukera. 
Baina, estatutu hau sortzeko eskumenik 
ez du Euskal Hirigune Elkargoak: Fran-
tzia mailan bideratu beharko litzateke, 
eta kortsikar abertzaleek luzatu eskae-
ra honi ezetzaz erantzun zion Parisek, 
zehaztuz “Konstituzioaren kontra” doala.

AIRBNB ALDA-REN JOMUGAN
Eskaintzatik atera behar dira ere turis-
mora bideraturiko etxebizitzak. Alda el-
karteak egin kontaketari segi, Lapurdi, 
Nafarroa Beherea eta Zuberoan barna 
6.000 eta 7.000 aterpe artean dira urte 
osoan epe laburreko alokatzeetara bi-
deraturik, eta urtean 120 egun baino 

gehiago turistei alokaturikoak 10.000 
dira. Bistan da, Airbnb, Booking eta Abri-
tel gisako zerbitzuen bidez aterpeak alo-
kairu turistikora bideratzeak areagotu 
besterik ez du egiten arazoa, eskaintza-
tik kanpo geratzen direlako milaka eta 
milaka etxebizitza

Fenomeno honen kontrako borrokari 
lotu da Alda, okupazio sinbolikoak bu-
rutuz. “Ikusten genuen egoera nahiko 
laster aldarazteko aukerak bagenituela, 
Euskal Hirigune Elkargoak hainbat era-
baki hartuz gero”. Bi neurri eskatu diz-
kio elkarteak instituzioari, urte bukaera 
arteko epea emanez. Batetik, egoitzaren 
erabilera aldatzeko udalari egin beharre-
ko baimen-eskaera ez soilik pribatuen-
tzat izatea, baizik eta sozietateei ere oro-
kortzea (prozedura hau saihesteko jabe 
askok dutelako sozietate bat sorturik). 
Bestetik, konpentsazioa deitu desmartxa: 
aterpe bat turismorako erabili ahal iza-
teko, jabeak beste bat bideratu behar du 
urte osoko aterpetzera. Ikusiz baimenak 
hiru urte guztiz berritu behar direla, on-
doko aldian anitzek ezingo lukete Airbnb, 
Abritel edota Poplidays plataformetan 
segitu, ez luketelako konpentsazioa se-
gurtatzeko ahalik. “Ehunka eta segur aski 
milaka aterpe berreskuratzeko aukera 
dugu hor”. Hori horrela, urte osorako 

etxeen eskaintza berriz igo eta behintzat 
prezioen etengabeko emendioa gelditze-
ko aukera ikusten du Aldak.

Bi eskaera hauei buruzko irekidura 
erakutsi dute elkargoko ordezkariek. “Bo-
rondate politiko azkarra” sendi dela dio 
Christyk. Uztailaren 24ko elkargoaren 
batzar nagusian aipagai ukan zuten urte 
osoan turismora bideraturiko aterpeen 
arazoa. Sektorearen kontrola areagotzeko 
zerbitzu baten sorreraren alde bozkatu 
zuten aho batez, fenomenoa beste aldera 
bideratzeko tresnak sortzeko nahikari 
argia plazaratuz. Ikusteke dago orain urte 
bukaeran jakinarazi behar luketen propo-
samenean zehazki zer planteatuko duen 
elkargoak. Azaroaren 20ko protestarekin 
aldarri hau entzunaraztea dute xede anto-
latzaileek. Nola ez, Alda ere manifestazio-
rako deitzaileen artean da.

ARBONATIK BAIGORRIRA, 
HERRITARRAK ERNE
Hautetsien interpelazioaz gain, herrian 
eta herritik eragiteko gogoa sendi da, are 
gehiago konfinamenduaren biharamun 
honetan. Biderkatu dira etxebizitzaren 
arazoa salatzeko iniziatibak. Etxe agen-
tzien erakusleihoak ere pintaturik agertu 
dira behin baino gehiagotan azken garai 
hauetan. Okupazioaren bidea ere irekiz 
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ARBONATIK DEIA Ekintza zuzenaren bidez 
espekulazioaren kontra borrokatzeko deia 
luzatu zuten okupazioaren azken egunean.
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doa poliki-poliki. Izan BAM mugimen-
dua Baiona-Miarritze eta Angelu al-
dean, Gazte Ekintza, Alda mugimendua, 
Bizi!-ren baitako lantalde berria, Arbo-
nan osaturiko Bost kolektiboa, Hazpar-
neko etxe okupatua, Kanbon Marienia 
guneko laborantza lurren alde gorpuz-
tuz doan mugimendua ala beste, loratu 
egin dira dinamika berriak. 

“Bost kolektiboa sortu zen Arbona-
ko Berroetako okupazioaren sustengu 
talde gisa. Baina borrokak segitzen du. 
Segituko dugu ekintza zuzenaren bidez 
lurraren kontrako proiektu espekula-
tzaileen geldiarazten”, mezua luzatu 
zuten hogeita hamar bat herritarrek 
okupazioaren azken egunean, oholtza 
gainetik eta Lurramaren baitatik. Bai-
gorrin ere burutu zuten orain duela aste 
batzuk bilkura irekia, herri ezberdine-
tako laurogei bat lagun batuz. Hiru xede 
adosturik etxeratu ziren: herri mobili-
zazioen bidez salmenta espekulatiboen 
kontra eragitea eta herritarren infor-
matzea; ekimen ezberdinen saretzea; 
eta juridikoki formatzea, legediak da-
karrena hobeki ulertzeko eta behar or-

duan bide hau ere erabiltzeko. Dinami-
ka ezberdinak saretuz doaz, eta horren 
froga dugu azaroaren 3an hamarnaka 
lagun bildu izana Kanbon burutu asan-
bladan.

Tokian toki, herrian gertatzen dena 
hurbiletik segitzen dabilen jendea bada. 
Hori nahiko berria da, edo behintzat 
lehendik ere baldin bazen, azken urtean 
garatu eta zorroztu egin da segipena. 
Etxeak dirudunek erosten baldin badi-
tuzte, bertako herritarrek dituztelako 
saltzen: espekulazioaren logika erosleak 
bezainbat saltzaileak du bideratzen. Mu-
turreko kontraesana izan arren, gerta 
daiteke ezkerreko abertzaleak ere kau-
sitzea multzo horretan, izan espekulatuz 
etxebizitza salduz edota urte osorako 
Airbnb, Abritel edo Poplidays platafor-
metan jarriz aterpea. “Badira euskaldun 
peto-petoak lur-peza edo ondasun bate-
kin espekulatzeko aukera ikusten dute-
nak. Ez dira deitzen Martin edo Dupont, 
deitzen dira Etxexuri. Diru perspektiba-
ren aitzinean ez da ez nazionalitaterik, 

Lurra eta etxebizitzaren 
merkatua erregulatu.
• Etxebizitza turistikoak 

mugatzeko neurri politikoak.
• Zerga-erreforma urte osoan 

alokaturiko etxebizitzak 
bermatzeko.

Lurra eta etxebizitzaren 
kudeaketa publiko edo 
kolektiboa.
• Laborantza lurren babesa.
• Etxebizitza sozialak merkatu 

espekulatibotik kanpo 
mantentzea (adibidez BRS 
errenta solidarioa bezalako 
tresnak orokortuz).

Etxebizitza eskubidea.
• Bizitegi zergaren emendioa 

bigarren egoitzendako.
• Bigarren egoitzen 

transferentziaren gaineko 
zergaren emendioa.

Etxebizitza duina eta 
eskuragarria denontzat.
• Aterpe beharretan direnentzako 

baliabideen garapena.
• Etxebizitza sozialei lehentasun 

argia.
• Alokairuak mugatu 

eskuragarritasuna bermatzeko.

Klima larrialdia kontuan 
hartu.
• Bizitegi zaharren zaharberritzea.
• Zaharberritze energetikoa 

bermatu.
• Herriko etxeek lehentasunez 

erosteko duten eskubidea 
baliatzea.
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Herrian eta herritik 
eragiteko gogoa sendi 

da konfinamendu 
biharamun honetan  
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Azaroaren 20ko 
manifestazioko aldarrikapenak:
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ez euskaltasunik ez eta kontzientzia poli-
tikorik”, Etxeberri-Aintxartek deitoratzen 
duenez. Nola ez, beste aldean ere, kanpo-
tar erosle guztiak ez dauzka aberats espe-
kulatzailetzat eta garrantzitsutzat dauka 
zehaztapen hau Euskal Herri ireki baten 
alde dabilen abertzaleak.

Pentsamoldeak aldarazteko lanketa 
sakon bat egiteko beharra ikusten du 
Christyk ere: “Kasuan kasu hartuz, ikus-
pegi partikular batetik begiratuz gero, 
bakoitzak badu bere erabakia azaltzeko 
esplikazio bat... Baina kontua da feno-
meno orokorra bideratzen dutela denen 
artean”. Arazoaz baita bakoitzaren ardu-

rez ere kontzientzia harraraztea da beste 
eginbehar bat.

“Okupazioak iraun duen lau hilabete 
hauetan ez da deus aldatu, problemak 
bere horretan segitzen du. Haatik, gauza 
bat aldatu da: badugu egoera aldatzeko 
gogoa eta aldarriak oihartzun gehiago 
badu jendartean eta hautetsien artean”, 
Cachenauten hitzetan. Arbonako hama-
bost lur hektareak eta hauei loturiko 
etxea 3,2 milioi eurotan erosteko ideia 
baztertu zuen erosle dirudunak. Lorpena 
aprobetxatu eta okupazioa gelditzeko 
erabakiaren berri eman zuten irailaren 
9an ELB eta Lurzaindiak. Arrazoi nagu-

sia: Arbonakoaren gisa, salmenta espeku-
latiboak noiznahi eta non-nahi badirela 
eta indarrak atxiki behar dituztela beste 
kasu batzuen kontra borrokatzeko. Adi-
bidez, Kanbon Bouygues enpresak hiru 
milioi eurotik gorako prezioan erositako 
lau hektarea lurren errekuperatzeko bo-
rroka marrazten ari dira Cade eta Nahi 
Dugun Herria elkarteekin batera.

Saleroste espekulatiboak izanen direla 
ez da dudarik, aldaketarik ez da sendi 
joera orokorrean. Baina parean sekula 
baino gehiago herritar bada, arazoaren 
kontra eragiteko determinazioarekin. 
Horrek alda dezake norabidea. 
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OKUPAZIOA Gaztetxe bat 
aldarrikatuz, eraikin bat okupatu 
dute Hazparneko gazteek 
agorrilaren 21etik irailaren 13a arte, 
kanporatuak izan arte.
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Tesia egiten ari zela izan 
zuen estreinako aldiz Bilboko 
etxola-auzoen berri Iñigo 
López Simón historialariak. 
Tesia, baina, beste zerbaiti 
buruzkoa zen, eta azaletik 
baizik ez zuen landu gai 
deskubritu berria. Orain, Tene 
Mujika bekari esker kaleratu 
du Bilboko etxola batean 
(Elkar, 2021), “aspalditik” 
idatzi nahi zuen liburua. 
Udal artxiboa arakatu du, 
erroldak eta ikerketak irakurri, 
etxoletan bizi izandako 
herritarren testigantzak 
bildu, eta, azkenik, liburua 
janzteko baliatu ditu Floren 
Carrónen artxibo bikaineko 
argazkiak eta Gabriel 
Arestiren mailukadak. 

Etxebizitzaren arazoa 
ez dago inondik inora 

konponduta Bilbon

Noiz eta nola hasi zen Bilboko 
etxola-auzoen fenomenoa? 
Etxolak, berez, betidanik egon dira Bil-
bon. Erdi Aroko hiriak ez zeukan lekurik 
mundu guztiarentzat, pobreentzat eta 
baztertuentzat ez baitago lekurik inoiz, 
eta Aro Modernoan ere etxolak edo beste-
lako etxebizitza prekarioak zeuden bai hi-
riaren barruan bai hiriko harresitik kan-
po. 1940tik 1960ra bitarteko urteetan, 
ordea, fenomenoak goia jo zuen, baldintza 
konkretu batzuk gertatu zirelako: Bilbo 
eta Bizkaia XIX. mendean industrializatu 
ziren, beste leku batzuk baino gehiago eta 
lehenago, eta gerra zibilarekin prozesua 
geratu zen arren, oso azkar berreskura-
tu zen. Egia da gerraostea oso gogorra 
izan zela –gosea, errepresioa– baina in-
dustriak azkar egin zuen gora, eta esku-
lan-premia zegoen. Gobernu frankistak 
propaganda asko egin zuen horren harira, 
esanez Bizkaian lana zegoela guztientzat. 
Jende asko etorri zen Bilbora dei horri 
erantzunez. 

Lana bazegoen; etxerik ez, ordea. 
Hori da. Etxe gutxi zegoen, zeudenak ga-
restiak ziren, eta etxe berrien eraikuntza-
prozesua oso-oso motela izan zen. Etxe 
askotan hiruzpalau familia bizi ziren el-
karrekin: imajinatu zelako egoera, zelako 
baldintzak, zelako pilaketa. 

Eta etxolak eraikitzen hasi zen jendea. 
1940ko hamarkadatik aurrera, udaletxea-
ri idazten zioten etxola bat eraikitzeko 

baimen-eske, udaletxeak halakoak ema-
ten zituela entzuna zutelako, nahiz eta ez 
zen egia. Urteak pasa ahala, fenomenoa 
bizkortu zen izugarri, eta 1955erako ara-
zo larri bat zen, hiriko edozein lekutatik 
ikusteko modukoa.

Datu eta kopuru zehatzak aipatzen 
dituzu liburuan, eta arreta eman dit 
oin-ohar batean diozunak: Bilboko 
langileriaren %10 bizi zela etxoletan. 
Hor badaude bi dokumentu oso garran-
tzitsuak. 1955ean errolda bat egin zuen 
udalak, non 33 auzo agertzen baitira. On-
doren, 1960an, beste ikerketa bat egin zu-
ten Deustuko bi ikaslek, eta 6.000 etxola 
zenbatu zituzten, 26.000 pertsona inguru. 
Pila bat da. Imajinatu gaur egun 26.000 
pertsona Bilbon bizitzen horrelako egoe-
ra batean. Ez gara hori irudikatzeko ka-
pazak.  

Erroldei esker ezagututako beste datu 
bat: Euskal Herrian jaiotako jendea 
ere bizi zen etxoletan. 
Bai, %15 inguru Bizkaikoak ziren, Arra-
tiatik etorritako asko, adibidez. Gipuzkoa-
tik, Nafarroatik eta Arabatik etorritakoak 
ere bazeuden. 

Artxibo eta ikerketak aztertzeaz 
gainera, etxoletan bizi izandako 
jendearen testigantzak bildu dituzu.  
Niretzat hori da interesgarriena. Artxi-
boetan aurkitutako dokumentuak ofizia-
lak dira eta balio digute historia eraikitze-
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ko, baina nik ez nuen historia-liburu hotz 
bat egin nahi. Nahi nuen jendearen senti-
penak, ikuspuntuak eta bizipenak konta-
tzea. Etxoletan bizi zirenak izan zitezela 
liburuaren protagonista. Testigantzak 
jaso ditut, Uretamendin gehienak. Erraza 
izan da, Uretamendiko etxolak eraitsi zi-
tuztenean han bertan eraiki zituztelako 
etxe berriak, eta biztanle gehienak han 
geratu ziren. Hala ere, bi pertsona izan 
ezik, elkarrizketatu ditudan guztiak hau-
rrak ziren garai hartan, eta haur baten 
ikuspuntua eman didate. Beren gurasoak 
elkarrizketatu izan banitu bestelako ikus-
puntua jaso izango nukeen. 

Etxoletako emakumeei atal bereizi bat 
eskaini diezu. Zer dela eta? 
Historia beti izan da oso patriarkala eta 
eurozentrikoa, eta historia egiten dugu-
nok erakutsi behar dugu historia ez dela 
gizonena bakarrik. Bestalde, emakumeak 
ziren, alde handiarekin, auzoan denbora 
gehien igarotzen zutenak. Hor badaude 
estatistika batzuk oso adierazgarriak: lo-
orduak kenduta, gizonek egunean ordu-
bete edo bi igarotzen zituzten etxola-au-
zoan aste barruan. Emakumeak, berriz, 
oso-oso gutxi ateratzen ziren bertatik: 
ur bila, erosketak egitera, eta kito. Hor-
taz, etxola-auzoei buruz hitz egin behar 
badut, hitz egin beharko dut hor ordu 
gehien igarotzen zituztenei buruz.

Eta beste atal bat eskaini diezu ijitoei. 
Emakumeak bezala, ijitoen komunitatea 
ere baztertua izan da, ijito izateagatik. 
Etxolakide payoekin –gizon zein emaku-
meekin– hitz egin dudan bezala, gustatu-
ko litzaidake etxolakide ijitoekin ere hitz 
egitea, haiek kontatzeko beren historia. 

Nik haien historia kontatu dut baina nire 
pribilegio-posiziotik eta zuritasunetik. 
Emakumeen kasuan, haien testigantzekin 
kontaketa zintzoago bat eraiki ahal izan 
dut. Ijitoei dagokionez, ordea, apur bat 
herren geratu da. Saiatu nintzen auzoetan 
bizi izandako ijitoekin hitz egiten, ijitoen 
elkarteekin harremanetan jarriz, baina 
azkenean ez nuen lortu. Ez daukat inongo 
arazorik, aukera guztiz zilegia iruditzen 
zait. Hala ere, gaztelaniazko bertsioa ar-
gitaratuko denez, berriro saiatuko naiz.

Nolatan hasi zen Bilboko Udala 
egoerari erreparatzen, hainbat urtez 
ezikusia egin eta gero? 
1955ean, prentsan agertu zen lehen al-
diz, eta apaiz batzuk mezetan hasi ziren 
egoera salatzen. Salaketa bikoitz horren 
haritik, udaletxea hasi zen pentsatzen 
agian zerbait egin behar zuela, baina 
arazoa zen –frankismoak defendatzen 
zuenaren kontra– estatu frankista oso 

ahula zela; errepresioa oso gogorra zen, 
hori egia da, baina estatua bera oso ahu-
la. Dena zen entxufismoa, Bilboko alka-
teak betiko abizen handiak ziren, ez zen 
jende prestatua, eta ez zegoen dirurik 
egitura sendo batzuk izateko. Nolanahi 
ere, etxebizitzarekin arazo berdina zeu-
katen Madrilen, Bartzelonan eta Sevi-
llan, eta 50eko hamarkadan gobernu 
frankista hasi zen sustapen batzuk egi-
ten diru publikoa eta pribatua uztartuz, 
eta hasi ziren etxeak eraikitzen langile 
horientzat guztientzat. Estatu-mailako 
politika bat izan zen. 

Bilbon, Otxarkoagako auzoa eraiki 
zuten arazoa bideratzeko. 
Madrilgo Etxebizitza Ministerioaren 
laguntzarekin, diru pixka bat lortu eta 
proiektua abiatu zuten: urtebete eska-
sean eraiki zuten auzo osoa, 1960tik 
1961era. Premisak oso argiak ziren: 
ahalik eta merkeena, ahalik eta denbora 
gutxienean. Hala eraiki zuten auzo guz-
tiz prekario bat –kaleak asfaltatu gabe, 
hara heltzeko errepide bakarrarekin, 
argiztapenik ez, lorategirik ez…–. Disei-
nuaren arabera, zinema, eskolak, mer-
katuak eta ez dakit zenbat gauza egon-
go ziren han; bada, eliza eta komisaria 
besterik ez zituzten eraiki. Porlanezko 
uharte bat mendiaren magalean, hiritik 
hiru kilometrora. Hiru kilometro non ez 
baitzegoen ezer lokatza baino: hor sartu 
zituzten etxola-auzoetako biztanleak.  

Elkarrizketatuetako batek kontatzen 
du auzokideen arteko sareak hautsi 
zirela horren ondorioz. 
Bai, Otxarkoagara heldu bezala sartzen 
zituzten apartamentuetan, eta bat-ba-
tean sekulako etxe-orratzetan bizi ziren, 
bizilagunak ez zituzten ezagutzen eta ez 
zegoen lekurik batzeko, polizia-etxea ez 
bazen. 1966ra arte ez zituzten berreraiki 
auzo barruko harremanak, urte batzuk 
galdu zituzten. Gero, ordea, Otxarkoaga 
izan da Bilboko auzorik borrokalarie-
netako bat, Errekalderekin batera. De-
linkuentzia fama izan du, baina langile-
kontzientzia eta -harrotasun handiko 
auzoa da, eta nik uste dut hori sortu zela 
etxola-auzoetan. Etxola-auzoetan jakin 
behar izan zuten beren buruak antola-
tzen, udalak ez zielako jaramonik egiten 
ez ezer eskaintzen, eta auzolan hori, oso 
euskalduna omen dena baina maketoek 
ere egiten dutena antza, oso klabea izan 
dela uste dut –beste hainbat faktoreren 
artean, noski– gero Bilbon egon den au-
zo-mugimendua ulertzeko. 
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Otxarkoagak 
delinkuentzia 
fama izan du, baina 
langile-kontzientzia
eta harrotasun handiko 
auzo bat da, eta nik 
uste dut hori sortu 
zela etxola-auzoetan” 
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Fenomenoaren inplikazioak ere 
agerrarazi nahi dituzula diozunean, 
horretaz ari zara? 
Nik aldarrikatu nahi nuena da jende ho-
rrek Bilbon izan duen garrantzia. Gaia 
aipatzen denean, gauza anekdotiko bat 
balitz bezala aipatzen da. Baina agerikoa 
da jende horrek hirian utzi duen aztarna, 
eta onartu egin behar dugu. Ematen du 
etxolak desagertu zirela eta kito, 1961ean 
dena amaitu zela. Ba ez, jende horrek ja-
rraitu zuen Bilbon eta beren seme-alabek 
jarraitu dute hemen, hemen ezarri dute 
beren lekua eta beren sustraiak, manifes-
taldietan parte hartu dute, egin dituzte 
harremanak, San Mamesera etorri dira 
partidak ikustera, hemengo lantegietan 
lan egin dute… Eta hau bezala beste mi-
laka istorio daude, San Frantzisko auzoa-
rena adibidez; eta hori ere kontatu behar 
da, haiek ere bilbotarrak direlako eta 
haiek ere osatu dutelako Bilboren iden-
titatea, nahiz eta orain hori guztia ahaztu 
nahi den, eta bakarrik gauza garbiei eta 
distiratsuei buruz hitz egin nahi den. Lo-

katzari buruz ere hitz egin beharra dago, 
hiri hau lokatzez ere eginda dagoelako.

Amaitzeko, orainaz galdetu nahi 
nizuke. Gaur egun badago etxolarik 
Bilbon? 
Aurten, urtarrilean, elurtearen osteko egu-
netan, etxola batzuk eraitsi zituen udal-
tzaingoak Etxeberria parkean –magrebtar 
batzuk bizi ziren bertan–, eta berandua-
go, Euskalduna zubiaren azpian zeuden 

beste etxola batzuk bota zituzten, gazte 
magrebtar batzuen bizilekuak horiek ere. 
Gaur egun etxebizitza-arazo handia dago 
Bilbon, kaleratze pila bat daude, etxe-hus-
te pila bat, alokairuak izugarri doaz gora; 
gentrifikazioaren harira izan dugu atse-
denaldi bat COVIDagatik, baina berriz ari 
da turista pila heltzen hirira, eta gazteek 
ez daukate non bizi. Fenomenoa, jakina, 
ez da garai hartako bera, historia ez baita 
bere horretan errepikatzen; baina arazoak 
jarraitzen du, eta ez dago ordaintzeko mo-
duko etxebizitzarik denontzat, eta badago 
jendea oraindik etxoletan bizi dena.
 Etxola-kideak elkarrizketatu dituda-
nean, harro hitz egin dute beren auzoaz, 
beren bizitzaz eta egindakoaz, baina 
horrek ez du esan nahi gertatutakoa 
erromantizatu behar denik edo zerbait 
anekdotikoa edo folklorikoa balitz be-
zala hartu behar denik. Gertatutakoaren 
arrazoiak eta inplikazioak ulertu behar 
dira, eta ohartu behar dugu etxebizitza-
ren arazoa ez dagoela inondik inora kon-
ponduta Bilbon. 

1960an, beste ikerketa 
bat egin zuten 
Deustuko bi ikaslek, eta 
6.000 etxola zenbatu 
zituzten, 26.000 
pertsona inguru” 
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K ontsumo ohituren eboluzioa, 
5G-a, itzulpen bizkorrak, kaze-
taritza negozio ereduen birmol-
daketak... Ekosistema berri bat 

gainera datorkigu hurrengo hamarkade-
tan. Hedabideek, Euskal Herrian zein na-
zioartean, bertara egokitzeko beharri-
zana izango dute, biziraun nahi badute. 
Horra hor erronka: nola prestatu euskal 
hedabideak etorkizun horren aurrean? 

Medioen korporazio handiak infor-
mazioaren merkatuan jaun eta jabe 
diren honetan, euskal hedabideak txi-
ki eta administrazio publikoekiko de-
pendentzian aurkitzen dira. Nola eutsi 
diezaiekete joera homogeneizatzaileei 
eta muturreko lehiakortasunari? Zein 
baldintza aurkituko dituzte arlo digital, 
profesional zein komertzialean? Car-
mina Crusafon, Jordi Font i Morató eta 
Genís Roca aditu katalanek auzion ingu-
ruko gako batzuk eskaini dituzte, aipatu 
jardunaldietan. 

CARMINA CRUSAFON: 
GERTUKO KAZETARITZAREN 
BOST ERRONKAK
Informazioaren zientzietan aditua da 
Carmina Crusafon, eta Bartzelonako 
Unibertsitate Autonomoko irakaslea 
da. Gertuko kazetaritzarentzako bost 
erronka hitzaldia eman zuen. Hedabide 
lokalek lauzpabost urte barru ondo-

ko desafioak izango dituztela uste du: 
ekosistema digitalean posizionatzea, 
negozio ereduaren formula birdefini-
tzea, kazetari digitalak heztea, komu-
nitatea zaintzea eta desinformazioa 
borrokatzea.

Garapen teknologikoari helduta, 
5G sistemaren hedapena aipatu zuen 
adituak. Zertarako balioko du eta zein 
ondorio izanen ditu bizitza sozialean? 
“Telefonoa asmatu zenean, aurreikusi 
zuten jendeak telefonoa erabiliko zue-
la opera urrutitik entzuteko”. 5G-ak, 

oraingoz dakigunagatik, “internete-
ko begi eta belarriak izateko” balioko 
omen du. Entretenimendua autoan, 
ibilgailu autonomoak, banda zabala 
etxean zein telebistan, hobetutako bi-
tarteko mugikorrak, ukimen-teknolo-
gia aurreratua, errealitate areagotu eta 
birtuala, jokoak hodeian... Eguneroko 
ogia izango dira hemendik urte gutxira.

Negozio ereduaren formula birde-
finitzea apur bat konplexuagoa izango 
dela uste du. Oroitarazi zuenez, nego-
zio berrien %80ak lau urteren buruan 
porrot egiten du gaur egun. Komuni-
kabideen funts ekonomikoak, finan-
tzazio ereduaren dibertsifikazioa, pu-
blizitatearen garapena, promoziodun 
edukiak, harpidetzak, merkataritza di-
gitala, ordainketa txikiak, dohaintzak, 
crowdfounding-ak eta fundazioak ai-
patu zituen. Crusafonen iritziz, “komu-
nitate bakoitzak bere eredu propioa” 
eskatzen du.

Kazetari digitalak hezteari ere ga-
rrantzia eman zion. Kazetari gazteak 
oso emozionalak direla azpimarratu 
zuen, eta ez dutela euren ibilbide pro-
fesionala hiru urtetik harago proiekta-
tzen, baina ez zituen aipatu gazteen lan-
gabezia tasak eta behin-behineko lan 
kontratuak. Belaunaldi berriek “merka-
tu-hobietarako” mesedegarriak izango 
diren teknikak, kodeak eta sormen-ohi-

Puntako berrikuntza teknologikoak, aldaketa kultural sakona eta baldintza 
ekonomiko zailak dakartza etorkizunak. Nola eragingo die horrek guztiak 

hedabideei, hedabideetako eredu, lan molde eta edukiei? Horretaz 
guztiaz aritu dira Hekimenek antolaturiko Euskal komunikabideak 

berrikuntzaren bidean jardunaldietan.

Komunikabideen
etorkizuneko erronkak

  MIKEL EIZAGIRRE 

Carmina Crusafon

“Egiaztatu gabeko edukirik 
ez partekatzera ohitu behar 

ginateke. Horretarako 
daude egiaztatzaile 
profesionalak. Baina 

nork egiaztatuko ditu 
egiaztatzaileak?”
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turak barneratuta ekarriko dituztela 
aurreikusten du Crusafonek.

Komunitatearen auzia ere jorratu 
zuen, “audientziak behar digitalak hie-
rarkizatzeko duen modua identifika-
tzearen garrantzia” nabarmenduz, hau 
da, irakurleek zein ikus-entzuleek lehe-
nesten dituzten edukiak zeintzuk diren 
jakitea. “Teknologiak informazio hori 
ezagutzeko tresnak ematen dizkigu”.

Desinformazioa borrokatzea ezin-
bestekotzat jo zuen, hedabideen erron-
ken artean. Gaur egun, albiste faltsuek 
berehalako hedapen masiborako bal-
dintzak dituzte. Horregatik, jendeak 
gehiago sinesten omen du tokiko heda-
bideetan. Tokiko hedabideen kontzep-
tua zehazteke dagoen zerbait da, hale-
re, izatez horietako asko komunikazio 
talde erraldoien sukurtsalak baitira. 
Bestalde, informazioaren egiaztapena-
ren garrantziaz mintzatu zen, “egiaz-

tatu gabeko edukirik ez partekatzera” 
ohitu behar ginatekeela. Horretarako 
omen daude egiaztatzaile profesiona-
lak. Baina nork egiaztatuko ditu egiaz-
tatzaileak?

JORDI FONT I MORATÓ: EGITEN 
DUGUNAREN BALIOA
Nació Digital hedabideko estrategia di-
gitalaren diseinuan aritzen da Jordi Font 
i Morató, eta Komunikabideetako berri-
kuntzaren kudeaketa izan zuen hizpide. 
“Beharrezkoak dira egunkariak gaur 
egun? Zer da hedabide bat 2021ean?”, 
galdetu zuen erretorikoki. Hedabideak 
“egunkariak baino askoz gehiago” dire-
la dio. Fenomeno horren baitako joera 
ugari identifikatzen lagundu zigun Fon-
tek. Egunkarietako edukien eta alderdi 
pertsonalen arteko balantzan, esaterako, 
arazo sakona ikusten du: “Kazetaritzako 
aristokraziarekin bakarrik sor al daiteke 
berrikuntzarik?”. Kazetari ospetsu zein 
beterano ugarik “lanbidearen eta nego-
zioaren gaineko beren ikuspuntua inpo-
satzen” duela ohartarazi zuen. Hari bere-
tik tiraka, “kazetari asko eta aditu gutxi” 
ikusten ditu ofizioan. Hedabideek egin 

Jordi Font i Morató

“Kazetari ospetsu 
zein beterano ugarik 

lanbidearen eta 
negozioaren gaineko 

beren ikuspuntua 
inposatzen du”
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beharreko hausnarketa jaurti zuen: “Egi-
ten dugun produktuak ba al du baliorik?”.

Oro har, erredakzioetan produktuaren 
kontzeptualizazioaz gutxi hitz egiten de-
lakoan dago. Bistan denez, komunikabide 
handiek kazetaritza klasikoa baino balia-
bide gehiago landu dituzte, eta txikiak, 
aldiz, ez dira horraino iristen. Ondorioz, 
hedabide txikiek “espezializazioa” bilatu 
beharko dutela aurreikusten du. 

Diglosia egoeran dauden hizkuntzen 
eta kazetaritzaren arteko harremana ere 
problematizatu zuen Fontek: “Denek sal-
batu nahi dute hizkuntza, bai, baina euren 
proiektu partikularrarekin”. Zentzu ho-
rretan, hizkuntza berean aritzen diren he-
dabideen atzean asmo kontrajarriak egon 
daitezkeela utzi zuen agerian, eta inork ez 
diola “hizkuntzagatik” bereari uko egiten.

GENÍS ROCA: IRITZIEN 
INTERNETETIK DATUEN 
INTERNETERA
Arkeologoa eta interneten aditua da 
Genís Roca. Bere hitzetan, aipatutako ara-
zo ugari ez dagozkio kazetaritzari soilik, 
denok ari gara aldaketa sakonak bizitzen, 
eta ildo horretan, gogoratu zigun beste 
sektore batzuetatik asko ikas daitekeela.

Iritzien internetetik datuen interne-
tera igaro gara. Hala, datozen urteetan 
erabiltzaileen eta erosleen iritziek ga-
rrantzia galduko dutela ohartarazi zuen. 
Inkesta, foro, iruzkin-kutxa eta abarrak 
ez omen dira hain inportanteak izango, 
iritzia subjektiboa delako, eta erreali-
tatean modu eraginkorrean esku hartu 
nahi duten enpresentzat interesgarria-
goa delako datuen kudeaketa. “Horrek 
lanpetuta mantenduko gaitu datozen 
hamar urteetan, negozio ereduak erabat 
aldatzen dituelako”. Telebistari lotutako 
adibide batekin azaldu zuen: “Telebis-
tako programatzaileek inkestak egiten 

zituztenean, gustuko programen ingu-
ruan galdetzen zuten. Jende gehienak 
erantzuten zuen dokumentalak eta zine-
ma serioa dituela gustuko, baina orain, 
plataforma digitalen algoritmoei esker 
zehazki dakite audientziak zer ikusten 
duen, eta fidagarriagoa da”.

Mugikorrak kulturalki txertatu duen 
fenomeno esanguratsu bat ere kontatu 
zuen Rocak: “Berehala eta modu pertso-
nalizatuan artatuak izatearen espekta-
tiba”. Elkarrekintza digital bat dagoen 
bakoitzean, eta erantzuna denbora errea-
lean ematen ez bada, “zerbitzu txarraren” 
sentsazioa eragiten duela dio: “Duela bost 
urte, bikotekidearekin asteburupasa joan 
nahi nuenean eta ostegun gau batean 
hotelera mezu elektroniko bat bidali eta 
hurrengo goizean erantzuten zidatenean, 
zerbitzu bikaina iruditzen zitzaidan”. 
Bost urte geroago, gauzak sobera aldatu 
dira ordea: “Hotel baten bila nabilenean, 
gustatu zaidana pultsatzen dut, eta ha-

tza altxatzen dudan bitartean baieztape-
naren zain nago. Eta ez badu berehala 
baieztatzen, berriro sakatzen dut, eta ez 
badabil, beste baten bila noa”. Joera hori 
nagusituko dela uste du adituak.

Datu prozesagarrien inguruko xeheta-
sun gehiago eskaini zituen. "Beldurgarria 
da zenbat gauza ari diren datu bilakatzen, 
baina egia da”. Medikuntzarekin lotutako 
adibide xelebrea jarri zuen. Lehen, medi-
kuntzan "eredu erreaktiboa" nagusitzen 
zen: “Ez naiz ongi sentitzen, medikuari 
deituko diot". Bada, "eredu proaktiboa" 
ezarriko da bere aurreikuspenen arabe-
ra: “Medikuak deitu dit, gaizki sentitu-
ko naizela esan dit”. Adibidez, erlojuak 
medikuari bidalitako datuek diotelako 
bihotzekoak emango didala –teknikoki, 
konstante biometrikoak Iwatch-arekin 
aztertuta, bihotzeko bat ordu erdi lehena-
go aurreikusi ahal izango omen da–, eta 
anbulantzia bidean dela ohartarazteko 
deituko didate. Datu pribatuak emateak 
kontrako jarrerak sor ditzakeen arren, jo-
koan dagoena esaterako osasuna denean, 
jendeak pixkanaka onartu egingo du.

Datuak, datuak eta datuak behar di-
tuen etorkizunean, horiek eskuratzeko 
bidea erabiltzailearen konfiantza lortzea 
izango da. Baimenik gabe lortutako da-
tuekin eskainitako zerbitzuak sortzeak 
bezeroaren mesfidantza sortzen duela 
ohartarazi du. Borondatez emandako 
informazioarekin zerbitzua sortzeak, 
aldiz, "erosotasuna eta asebetetzea" da-
kartela.

Zerbitzu pertsonalizatuetara iritsi 
ahal izateko, "prozesu eskalagarriak" 
behar direla dio, "negozioaren antolake-
ta eredu bat, aldaketa sakonak onartzen 
dituena". Halere, hori guztia komunika-
bide bakarrarentzako gehiegi da. Bere 
hitzetan, gakoa beste sektore batzuekin 
hitz egitea litzateke. 

Genís Roca
“Mugikorrak txertatu 
du berehala eta modu 

pertsonalizatuan artatuak 
izatearen espektatiba. 
Elkarrekintza digitalari 

erantzuna denbora 
errealean ez emateak 

zerbitzu txarraren 
sentsazioa eragiten du”



Egunero efemeride bat.

Era guztietako gertaerak topatuko dituzu 
orriotan, egunez egun. Asko hedabide 
handienek beren errepaso historikoetatik 
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80 urte betetzean anaia zaharraren 
libreta pasatu zizun zure 
amaginarrebak. Noiz izan zen hori? 
Hor ireki zitzaizun liburua egiteko 
aukera? 
Nire emaztearen ama María Antonia 
Fernándezek pasatu zidan libreta duela 
bederatzi bat urte, 80 urte egin zituela. 
Andreak esanda, banekien etxe horreta-
ko seme bat gerran hil zela eta eguneroko 
bat utzi zuela. Kazetaria izateaz gain, for-
mazioz historialaria ere banaiz eta kontu 
horri buruz galdetu nuen, baina etxe ho-
rretan esan zidaten ez galdetzeko gaiaz. 
80 urte bete zituenean, hildakoaren arre-
ba txikiak libreta eman zidan: “Libreta 
hau dut, nire anaiak idatzitako gauza xu-
mea. Tori, egin ezazu nahi duzuna”. Eta 
nik interpretatu nuen zera esan zidala, 
“idatzi zerbait honi buruz” edo “ikertu, 
begiratu”. Arrebak lau urte zituen anaia 
gerran hil zenean, ez zuen ezagutu, baina 
familian marka handia utzi zuen.

Gero galdetu izan dizu gaiaz? Ea 
zertan zabiltzan edo?

Bai, behin baino gehiagotan. Liburua ar-
gitaratu zenean Hernaniko I. Liburu Azo-
kan aurkeztu genuen eta bera etorri zen. 
Berarentzat liburua eta kontatze hori 
gauza inportanteak izan dira.

Luis Fernández altsasuarrak 17 urte 
zituela erabaki zuen gerrara joatea 
falangistekin, 18 frontean egin zituen. 
Gerrara joateko tematu zen. Aurretik, 
aldiz, EAJko militante izan zen. Nola 
ulertu dena?
Urte hauetan guztietan liburua egitera 
bultzatu nauen galderetakoa da hori. 
Lehenengo galdera da nola den posible 
17 urteko gazte batek armak hartzea. 
Oraindik zaila egiten zait ulertzea. Eta 
gero, nola eta zergatik falangista. Ez da 
erraza ulertzen, baina badu bere eran-
tzuna. Libretan idatzita utzi zuen udalean 
izandako liskar baten ondorioz ezin izan 
zuela udal idazkari lanpostua lortu. La-
guntza eskatu zien hainbati, tartean EAJ-
ko NBBko lehendakariari: “Ni ere EAJko 
militante naizenez, ez didazu laguntza 
hori ukatuko”, galdegin zion. Urte haietan 

EAJ errepublikaren alde jarri zen, baina 
EAJko militante ezagunek altxatuekin bat 
egin zuten. Batzuek ez zuten ulertu nola 
EAJk bat egin zuen komunistekin. Kar-
listatik ere bazuen EAJk eta karlista asko 
joan ziren Francorekin Nafarroan.  

Eta Luis Fernándezen ikerketarekin 
ari zinela, aitonaren aferarekin egin 
zenuen topo. Liburuan diozunez, 
Luisen anaia Santik eman zizun haren 
berri Bilboko semaforo batean: “Bai, 
anaia gerrara joan zen, han hil zen 
arma eskuan hartuta. Herrian beste 
batzuk pistola gerrian jarrita ibili 
ziren. Pablo Amillano, esaterako”. A 
ze flasha!
Santirekin duela sei-zazpi urte egon nin-
tzen Bilbon. Niretzat aitonaren historia 
beti izan da jakin-min iturri bat. Maroko-
ko gerran egon zen eta banekien Franco-
ren aldekoa zela, baina ez nuen uste ezer-
tan nabarmendu zenik. Santi irekia zen 
eta hainbatetan hitz egin nuen harekin, 
baina bazkaloste hartan, semaforoan hori 
bota zidanean, zeharo harrituta utzi nin-

Alberto Barandiaran Amillano

Ez naiz aitona falangistak 
egindakoaren zordun

Gurea falangista zen (Susa) liburua argitaratu berri du Iruñean bizi den 
idazle altsasuarrak (1964), 36ko Gerrako kronika bat. Lemoako frontean 

hil zen bere emaztearen osaba eta haren arrastoari segika hasi eta, 
bidean, aitonaren iragan gordinarekin egin zuen topo. Shocka. Eta liburu 

batera ekartzeko ausardia izan du, familiaren oroimena astinduz, eta 
gerraren memoriari ekarpen interesgarria eginez.

 XABIER LETONA BITERI      JOSEBA ZABALZA
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duen, ez baitzidan esan “zure aitona ibili 
zen...”. Esan zuen Pablo Amillano beste 
edozein izen esango balu bezala. Zalantza 
gelditu zitzaidan zergatik bota ote zuen 
horrela, baina ez zuen jarraitu eta nik ere 
ez nuen gehiago galdetu. Liburua orain-
dik Luis Fernándezi buruz zen, baina hor 
bazegoen abisu bat: aitona pistolarekin 
gerrian...

Baina askoz lehenago ere gaia atera 
zitzaizun eskuartera, amarekin 
batera Navarra 1936. De la esperanza 
al terror liburua aurkitu zenutenean, 
80ko hamarkadan [1986an argitaratu 
zen].
Irungo liburu azoka batean gertatu zen. 
Amak liburu denda txiki bat zuen orduan 
eta ni historia ikasten ari nintzen. Libu-
rua esku artean hartu eta Altsasuko izen 
asko agertzen ziren. Amak esan zidan be-
giratzeko izena, eta Pablo Arellano bat 
azaltzen zela esan nion. Ama izutu egin 
zen eta alde egin zuen. Nik jarraitu egin 
nion, esanez ez zela Amillano, Arellano 
baizik, eta berak esan zidan hori gure ai-
tona izango zela. Disgustu handiarekin 
zegoen eta orduan esan zidan ez idazteko 
horri buruz bera bizirik zegoen artean. 
Liburuak ez zuen asko esaten, errepre-
sioan aritu zela, baina beste abisu bat zen. 
Gero agertu ziren datu nabarmenagoak. 

Orduan eskatu zizun sekula ez 
idazteko horri buruz. Duela gutxi 
debekua altxatu eta barkamena 
eskatu zizula diozu liburuan.
Bazkaltzen ari ginen biok, nik aipatuko 
nion liburuarekin ari nintzela eta abar, 
eta amak esan zidan barkatzeko liburu 

feria hartan esandakoagatik. Uf, gogorra 
da amak norberari barkamena eskatzea! 
Nik esan nion ez zidala barkamenik es-
katu behar, eta hark erantzun zidan nire 
lana zela eta ez zidala esango zertaz idatzi 
edo ez, idazteko nahi nuena. 

Aitonari buruz entzun eta 
irakurritakoak pilatzen joan ziren 
apurka. Hor dago, esate batera, 
2019an Ricardo Urrizolak idatzi zuen 
Consejo de Gerra. Injusticia Militar en 
Navarra. 1936-1940 liburutzarra.
Nik ikertzen jarraitu nuen: garaiko he-
merotekak, Altsasuko Institutuan memo-
riaz egindako lanak, José María Jimeno 
Jurioren lanak... Luze ibili nintzen azken 
honek Altsasun egindako elkarrizketen 
bila, baina ez nituen aurkitzen eta iritsi 
nintzen pentsatzera desagertu zirela. 
Azkenean, Roldán Jimenorengana jo eta 
hark utzi zizkidan fitxa horiek. Grabake-
tak desagertuta omen daude. Asko ara-
katu ondoren, aitonaren beste bizpahiru 
pasarte aurkitu nituen. Horietako bat zen 
Martín Somocurcio eta Alfonso Chicharro 
errepublikazaleena. UGTrekin joan ziren 

gerrara eta Santoñan fusilatu zituzten. 
Haien senideek zioten –hori hirugarren 
pista zen niretzat– Altsasutik joan zirela 
haiek seinalatzera, tartean aitona.

Jimeno Jurioren fitxetatik ezin nuen 
ondorioztatu gure aitonak haiek seinala-
tu eta horren ondorioz fusilatu zituztela. 
Beraz, galdetu nuen Euskadiko Memoria 
Institutuan eta han esan zidaten aitona ez 
zela agertzen lekuko gisa Somocurcio eta 
Chicharroren epaiketetan. Niretzat alde 
handia zegoen epaiketa horietan lekuko 
gisa egon bazen edo ez. Baina aitonari 
buruzko beste datu bat gehiago zen.  Hala 
ere, liburua oraindik Luis Fernándezi bu-
ruzkoa zen.

Eta noiz aldatzen da liburuaren 
oinarria?
Kazetari lagun bati eman nion zirriborroa 
irakurtzeko, Iñigo Astizi, eta hark esan 
zidan: “Alberto, uste dut zerbait ezku-
tatzen ari zarela, uste dut hemen bada-
goela beste pertsonaia bat, zure aitona”. 
Eta Luis Fernándezen liburua ia idatzita 
nuela, aurten bertan, hasi nintzen aito-
naren peskizan. Hor gogoratu nuen Ri-
cardo Urrizolaren liburua, han ere ager-
tzen baita aitona bizpahirutan. Aipamen 
haien iturrietara jo nuen berriz, artxibo 
militarretara, berriro begiak erre milaka 
horri miatzen, eta haietan topatu nuen 
aitona beste hiru epaiketetan lekuko gisa 
deklaratzen.

Epaitu baten kasuan hainbat informa-
zio ematen du, eta epaileak galdetzen dio 
ea nola dakien hori, eta berak erantzuten 
du Bizkaia eta Santanderreko lurraldeak 
‘askatu’ ahala, errepublikaren aldeko al-
tsasuarrak jazarri zituela eta informazioa 
bildu zuela haiei buruz. Orduan ohartu 
nintzen han-hemenka esaten ari zirenak 
demostratuta geratzen zirela, aitonak be-
rak onartzen baitzuen bere eskutik sina-
tutako deklarazioan. Horrek liburuaren 
planteamendua aldarazi zidan, duela lau 
bat hilabete, ia dena bukatuta nuela. In-
formazioa osatu eta aitona ere protago-
nista gisa sartu nuen.

Beharbada ordurako prestatuta 
zeunden, baina pentsatzen dut shock 
handia izango zela aitortza horrekin 
topo egitea.
Ez nengoen prestatuta. Ni beste historia, 
familia, transmisio... batzuetatik nento-
rren. Orain, gure familia hau ere bada, 
orain denok dakigu hau, baina lehen ez 
genekien. Hau shock bat izan da. Bat-ba-
tean galdetzen diozu zeure buruari: “Nola 
da posible gure aitonak erabaki hauek 

Liburuan abiatu nintzen 
kazetari ustez objektibo 

eta urrunduaren 
bikaintasun horretatik, 

eta lokatzetan bukatu dut
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hartzea bost seme-alabarekin, emaztea 
Altsasukoa, bera 13 urterekin Tafalla al-
deko herri txiki batetik etorria...? Nola 
lortu dute transmisio hau erabat ezku-
tatzea?”. Nik galdetu nuen familian eta 
inork ez zekien:  ez amak, ez osaba zaha-
rrek... eta azken hauek izan zezaketen 
ezkutatzeko edo ahazteko arrazoirik, bai-
na lehengusu zaharrek ez. Galdera asko 
dakar honek guztiak.

Iruñeko Zaldiko Maldiko elkarteko 
aurkezpenean ere aipatu zenuen, 
kosta egiten zitzaizula ulertzea 
zergatik hartu zuen aitonak jarrera 
salatzaile hori. Miguel Sánchez 
Ostizek El escarmiento idatzia du 
gaiaz. Hau da, aurkariarengan izurik 
gordinena barreiatzea honen balizko 
erantzuna errotik mozteko. Hortaz 
ere hitz egiten duzu liburuan.
Bai, baina dena gorroto bidez ezin da 
azaldu. Akaso Luis Fernández eta Pablo 
Amillanoren kasuan egongo zen agin-
duak jaso eta betetzeko joera umil eta itsu 
hori, baina ez zait gustatzen haien bizkar 
gainetik errurik kentzea. Uste dut, garai 
oso polarizatu batean, alde batean zein 
bestean beldur handia zabaldu zela gal-
tzaileen artean egoteko. Horrek ere ez 
du dena azaltzen, beste batzuk ere izan 
zirelako beldur eta ez zutelako bi haien jo-
kaera izan. Errepublikak irabazi izan balu, 
akaso aitona fusilatuko zuten, gero  jakin 
izan dudanagatik markatua zegoelako. 
Azalpen baten bila, nik hainbat atal jar-
tzen ditut mahaiaren gainean, uste duda-
lako hori dela gure funtzioa, beste epaike-
ta moralik egin gabe, gertakizunetan ados 
gaudelako, hori astakeria bat izan zen.

11 bat urte zenituen aitona hil 
zenean. Nola oroitzen duzu hura?
Aitona normal bat zen, aitona nafar kas-
kagogor horietakoa, “redios”-ka aritzen 
zena enbolia batek gorputz erdia para-
lisiak jota zuelako, ez zuen pazientzia-
rik... Baina aitonaren transmisioa ba-
tez ere nire amarengandik jaso dut, eta 
amarentzat maitagarria zen, fundiziotik 
ateratzean katilu batean esne pixka bat 
eramaten zion aita... Gerora ez zen nabar-
mendu politika kontuetan. Sarri aipatzen 
da aginduen exekutatzaileak pertsona 
normalak direla.    

Zure buruari egiten dizkiozun 
galderen artean hau ere badago: 
“Zein eskubide dut isilean egon den 
hau guztia orain nik ateratzeko?”. 
Eta nire erantzuna argia da: nik konta-
tu behar dut, epe laburrean denontzat 
hobea izango delako. Amak ez atera-
tzea eskatu izan balit, berarengatik ez 
nukeen idatziko, baina familiako beste 
inork hori bera eskatuta, uste dut berdin 
kaleratuko nukeela. Uste dut. Kazetari 

zorrotzaren paperean sartzen banaiz, 
hori ateratzen zait, baina egia da honek 
mina eragiten duela, eta adineko jendea 
dagoela hor... Orduan, nor naiz ni haien 
bizitzaren azkenetan zolda honekin zi-
kintzeko? Familian inork ez dit esan hau 
ez ateratzeko, familiaren erantzuna oso 
ona izan da, baina badakit bakoitza bere 
moduan ari dela prozesatzen hau guz-
tia. Gainera, uste dut halako istorioak 
oso ohikoak direla Euskal Herri osoan. 
Gure historia da. Askok ditugu halako 
aiton-amonak eta uste dut, nahi gabe-
edo –lotsa, beldurra...– ezkutatu egin 
dugula.

Zu lasaiago zaude.
Bai. Badut oraindik gaiarekiko hur-
biltasuna, nire inguruan ari direlako 
leherketa txikiak sortzen. Hurbiltzen 
ari zaizkit inguruko ezagunak esanez 
“nire aitona ere bazen”, urduritasunez, 
armairutik ateratzen ariko balira beza-
la. Ikusiko dugu nola goazen. Liburuan 
abiatu nintzen kazetari ustez objektibo 
eta urrunduaren bikaintasun horreta-
tik, eta lokatzetan bukatu dut. Prozesua 
oso intentsua izan da, baina uste dut 
eskuartean izan dudan lehergailu horri 
buelta eman diodala, eta jakin dudala 
liburuan azaltzen.

“Transmisioa lantzen ez bada, 
jakin-mina kamusten da”, diozu. 
Zer ikasgai atera dezakegu 36ko 
Gerraren memoriaren lanketaz, 
orain bizi dugun euskal gatazkaren 
memoriarako?
Isiltzeak ez du merezi, ez du balio, ateak 
itxi gabe uzten dituelako. Nik nahiago 
duk jakin gure aitonak zer egin zuen, 
baina ez naiz hark egindakoaren zordun. 
Nik ez dut ezer atera aitonak egindako-
tik; besterik litzateke bera aberastu izan 
balitz, egongo baitira halako kasuak ere. 
Familiako batekin honi buruz ari nin-
tzela, urduri zegoen eta esan zidan ba-
zekiela zer erantzungo zion norbaitek 
halakorik esanez gero: “Gutxienez nik 
badakit nire aitonak zer egin zuen, eta 
hori nire familiak atera du. Zuk badaki-
zu zure aitonak zer egin zuen?”. Gu gara 
guk egin dugunaren errudun, ez gure 
aurrekoek egin zutenarena.

Eta lehenbiziz sinatu duzu Alberto 
Barandiaran Amillano, bigarren 
abizena barne.
Bai, tokatzen zen. Barandiaran beste 
naiz ni Amillano. Beste aitona beste zen 
hau ere ni aitona.  

Hurbiltzen ari zaizkit 
inguruko ezagunak 

esanez ‘nire aitona ere 
bazen’, urduritasunez, 
armairutik ateratzen 
ariko balira bezala
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NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

V enezia ,  1483.  Flavio Biondo 
(1392-1463) historialari eta hu-
manista hil eta 20 urtera, Histo-

riarum ab inclinatione romanorum im-
perii decades bere obra argitaratu zuten. 
Bertan, lehenengoz azaltzen zen historia 
hiru arotan banatuta: Antzinaroa, Erdi 
Aroa eta Aro Modernoa. Halaber, bera 
izan zen aurreko milurtekoa deskriba-
tzeko medium aevum edo “tarteko aroa” 
kontzeptu negatiboa erabiltzen lehena.

Izena Biondok jarri arren, Erdi Aroari 
buruzko ideia iluna aurrez beste batzuek 
mamitu zuten. Nagusiki, Francesco Pe-
trarca (1304-1374) olerkaria jotzen da 
Erdi Aroaren aurkako kanpaina ideolo-
gikoaren bultzatzaile nagusitzat. Poeta 
erromatarrak ez zeukan iraganari begi-
ratzeko ikuspegi zabal eta baikorrena. 
Bizimodu gogorra izan zuen: hiri batetik 
bestera aldatuz, egonkortasuna lortu ezi-
nik, Giovanni semearekin beti liskarrean, 
osasun arazo eta krisi erlijioso asko izan 
zituen. Eta testuinguruak ez zion lagun-
du: 100 urteko gerra, izurriteak, Izotz 
Aro Txikia eta uztetan izan zituen ondo-
rioak… Avignongo aita santuen dekaden-
tzia ere bertatik bertara bizitzea egokitu 
zitzaion: “Avignon gizateriaren lotsa da, 
bizioen putzua, munduko zikinkeria guz-
tia dagoen estolda”, idatzi zuen.

Etsipenez oroitzen zuen kultura kla-
sikoa, eta orduko baloreak berreskura-
tzeko oinarriak jarri nahi izan zituen, 
Berpizkundearen oinarriak, finean. 
Mende bat geroago Biondok zehaztuko 

zuen banaketa Petrarcak berak aurrei-
kusi zuen: lehen aro klasikoaren ondo-
ren, basakeriaren aro iluna iritsi zen eta, 
etorkizunean, hirugarren aroan, kultura 
klasikoa berriro piztuko zen. “Nire pa-
tua ekaitz ugari eta nahasgarrien erdian 
bizitzea da. Baina zuk (…) garai hobeak 
dituzu zain; ahanzturazko lozorro honek 
ez du beti iraungo. Lainoak urtuta, gure 
bilobek iraganeko distira garbian ibiliko 
dira berriro”.

Petrarca ez zen gai izan XIV. mendeaz 
haratago ikusteko, ezta Erdi Aroari bu-
ruzko kontzeptu iluna zabaltzen lagun-
du zuten gainerakoek ere. Erdi Aroko 
Europan lehen unibertsitateak eta os-
pitaleak sortu ziren, langileak gremio-
tan antolatzen hasi ziren, Erromatar In-

perioaren oinarrian zegoen esklabotza 
apaldu zen… Eta, gainera, ez ziren gai 
izan Europaz haratago ikusteko: ara-
biarrek nabigazioan hobekuntza nabar-
menak ekarri zituzten, Txinan inprenta 
eta bolbora asmatu zituzten eta, oro har, 
Afrikan eta, bereziki, Asian, migrazioak 
migrazio eta inbasioak inbasio, sistema 
politiko eta ekonomiko egonkorrek ga-
rapen kultural eta zientifikoa ahalbidetu 
zuten.

Hortaz, gizon bakar baten ikuspegi 
ezkorrak baino eurozentrismoak itzali 
zuen Erdi Aroa. Edo kristauzentrismoak 
zehatzago esanda, Europan bertan, esa-
terako, Al Andalus musulmanak ez bai-
tzuen zerikusirik Petrarcak irudikatuta-
ko aro ilunarekin. 

Petrarcak itzali zuen
Erdi Aroa?

IN
A

H

LIDAR sistemaren uzta
LIDAR (Laser Imaging Detection and 
Ranging) teknologiaz aritu ginen atal ho-
netan duela hiruzpalau urte, hari esker 
Guatemalako oihanean ezusteko aztarna 
arkeologikoak aurkitu zirela azaltzeko. 
Bada, orduz geroztik teknologia horrek 
emaitza harrigarriak eman ditu. Usuma-
cinta proiektu arkeologikoan bilduta, na-
zioarteko ikerlari talde batek 85.000 km 

koadro aztertu du LIDAR bidez, eta orain 
arte ezkutuan zeuden 478 aztarnategi 
aurkitu dituzte, besteak beste 2020ko 
ekainean Mexikon aurkitutako Aguada 
Fénix-ekoa, orain arteko handiena eta 
zaharrena. Takeshi Inomata ikerlariaren 
hitzetan, “maien eta olmeken zibiliza-
zioen arteko harremanaz genekiena al-
datzen du” LIDARaren uztak. 
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ARGIAREN PRODUKTU BERRIAK

Bidean
Aurrera egin nahi duen 
irakaslearen dekalogoa

Koldo Rabadan Izagirrek liburua 
aurkeztuko du.

  Azaroak 24 18:30ean 
 Larraul Antton Amonarriz 

Kulturgunean.

Txori urdinak
Espetxe sistemaren erretratu bat Santi 

Cobos presoaren bizipenen bitartez
Zigor Olabarriak liburua aurkeztuko du.

  Azaroak 27 11:30ean
 Gasteiz Gaztetxean.

Zure herrian liburu hauen 
hitzaldia antolatu nahi?

Koldo Rabadanek hezkuntzaz edo 
Zigor Olabarriak kartzelaz atera duten 
liburuari buruzko hitzaldia antolatzeko, 
idatzi azoka@argia.eus helbidera.

ARGIAREN LIBURU 
AURKEZPENAK

O ndo dakizu, irakurle, ARGIAk 
astekaria eta webgunea edukiz 
betetzeaz gain, badituela beste 

hainbat proiektu martxan. Gizarte jus-
tuago, ezkertiarrago, independenteago 
baten bidean aletxoa jartzeko balio de-
zaketen proiektuak. Bakoitzak darama 
bere bidea, baina hitzaldi edo ikus-en-
tzunezkoen edizioez gain, tartean sor-
tzen dira norberak etxean eskuratzeko 
moduko produktuak ere. Nobedadeak 
bezala aurreko urteetakoak, denak bil-
du dira astekari honekin batera jaso 
duzun katalogoan.

Asmoa ez da hemen liburuxka guz-
tia sakonean aipatzea. Produktu ba-
tzuk aski ezagunak dituzue, baina ba-
dira aurtengo berritasunak ere eta ez 
dira gutxi. 

Liburuetan bada aniztasunik. Sen-
dabelarrek dakitena, Garbiñe Larrea 
Iturralderena; 45 sendabelarren pro-
pietateak ezagutzeko eta osasunaren 
mesedetan erabiltzeko informazio 
zehatza ematen digu, argazki zoraga-
rriz lagunduta. Bidean, Koldo Rabadan 
Izagirrek aurkeztu berria; aurrera egin 
nahi duen irakaslearen dekalogo bezala 
definitu dute hausnarketa bultzatzen 
duen liburua. Txori Urdinak da Zigor 
Olabarria Oleaga etxeko kazetariak ida-

tzi duen liburua, Santi Cobos presoaren 
bizipenen bitartez espetxe sistemaren 
erretratu bat egin nahi izan duena. 

Katalogoko nobedadeen atalean to-
patuko dituzu, baita ere, batetik Alkar-
tasuna Kooperatiba Elkarteak sortzen 
duen 2022ko Ilargiaren egutegia edo 
Jakoba Errekondok eta Antton Olaria-
gak bosgarren urtez osatu duten Ilargia 
eta Landareak agenda 2022. 

Xapoketan proiektuaren barruan 
prestatutako 100 piezako puzzlea ere 
aurki daiteke katalogoan, Euskal Herri-
ko animaliak ezagutzen laguntzen duen 
jolasa. 

"Inor ez da ilegala" proiektuaren 
barruan berrikuntza txiki pare bat ba-
dago: %100 kotoi organikoz egindako 
kamiseta eta petatxu bordatua. 

Eta, nola ez, urteroko ARGIAren egu-
tegia. Efemeridez bete-betea. 

Hauek eta askoz gehiago dauzkazu 
katalogoan. Erosketa egiteko berriz, bi 
bide: azoka.argia.eus webgunearen bi-
tartez edo Lasarte-Oriako ARGIAren 
egoitzara bertaratuta: denda zabalik 
egongo da astelehenetik ostiralera, goi-
zeko 8:00etatik arratsaldeko 15:00ak 
bitarte (beste orduren batean joan 
beharko bazenu, aurrez kontsultatu 
943 37 15 45 zenbakira deituta). 

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Nobedadez betetako 
katalogoko udazkena

 Azaroaren 3an Donostiako udal liburutegi 
zaharrean aurkeztu zuen Koldo Rabadan 

Izagirre irakasle eta psikopedagogoak 
ArgiArekin kaleratu berri duen Bidean 

liburua. Argazkia: Mikel Olabide.
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Ardogintzak urteko une gorena du 
udazkenaren hasieran. Gure in-
guruan jotako sagarraren (Malus 

domestica) usaina da nagusi sasoi ho-
netan. Usain gozoa, lodia, era berean 
geza eta gazia, ahoan txistua dantzan 
jartzen duen antzinako usain egunera-
tua. Muztio lodia nonahi eta era guztie-
tako ontzi eta upategietan hartzitzen, 
bor-bor, karbono dioxido txinpartatsu 
bizia askatuz. Muztio urrintsu gozoak 
hartzitzean usain nostalgikoak berega-
natu nahiko ditu: udaberrian izan zen 
lorearen lurrinak eta jo eta zanpatu au-
rretik fruituak bere zuen urrinte jario 
betea. Han-hemenka topatzen dut baita 
ere jo eta dolarean zanpatu ondoren 
ongarritarako edo ganadu jatenetara-
ko baztertu eta bizitzen hasia dagoen 
patsa. Usain min ozpina, fina, sarkorra, 
sudur mintzak sastatu gabe barnera-
tzen ez dakiena.  

Antzeko komediatan arituko dira 
mahatsarekin (Vitis vinifera) ari dire-
nak. Mahats mordoak bildu eta elkarren 
kontra zirrika hasten direnean heda-
tzen da azalaren usain bizia, txorrotxa, 
makina bati barren barrenetik sortzen 
den hozkia hortzetaraino dakarkiona. 
Mahatsadalkoaren aleak zuztarretik 

bereiztean lurrin laketgarriagoak he-
datzen dira. Mahats dolareetara joal-
diaren hasieran hurbiltzen den liztor 
jendea lekuko. Urrutitik hartzen dute 
mahatsak duen azukre pilaren urrina, 
gero botilan izango duen buketera iris-
teko usainek eta lurrinek egingo duten 
bidaia luzearen hasiera. Hartzitzean 
muztioaren kaindu gozoak gero kopa 
betean antsiaz dastatuko den atxon 
miragarria bihurtuko dira. Bidaia hori 
hautsiko zaie muztioa kenduta dola-
rearen askan geratu diren mahatsaren 
azalei, haziei eta txortenei. Pats hori ere 
ondo hartzitzen utziko da, eta inola ere 
bizitzen eta ozpintzen utzi gabe, desti-
lazioaren bidezidorretik eramango da. 
Hor bai, alanbikean ardogintzaren hon-
dakintzat jotzen den patsa pituitarioak 
harrotu, zirikatu eta kitzikatuko dituen 
edari bizi bilakatuko da, zuku bero gaiz-
toa duen uxuala. 

Usain horien denen memoria dator-
kit aho sabairaino. Hotz ezin ederra-
goari ongietorria egiteko hanka hankari 
emanda nagoenean, egur errearen kea-
ren usaina, norteko haritzaren (Quer-
cus rubra) egurraren suaren aurrean, 
pittin bat ketua, gaztaren tankeran, ke 
laino mehe baten usainean. 
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Kaixo Jakoba
Etxeko 
balkoian 
urtebete 
pasatxo duen 
limoiondo hau 
daukat (ikusi 
argazkia). 
Galdetu nahi nizun batetik, 
ea noiz aldatu behar nukeen 
lurrera, eta bestetik, ea 
aurretik, ondoren, ala noiz 
txertatu behar dudan. Milesker

  Lander

Limoiondoak neguan ez du hosta-
jea galtzen. Horrelakoak udazken 
hasieran edo udaberriaren hasie-
ran landatu behar dira. Limoion-
doa bezalako berozaleak direnak 
udaberri hasieran hobeto. Mar-
txoaren amaieran edo apirilaren 
hasieran. 
 Txertatu martxoan adarreko 
txertoa bada eta begikoa bada uz-
taila-abuztuan.

Porruak zein distantzira jarri 
behar dira? 

  Manolita

Horrek esan nahi du oraindik ez 
duzutela Bizi Baratzea liburua es-
kuratu...
 Bertan honelaxe dio: errenka ar-
tean 25-30 cm eta errenkadaren 
barruan porrutik porrura 10-15 
cm. Zenbat eta tarte handiagoa po-
rruak lodiagoak egingo dira. Tarte 
estuagoarekin porru meheak bai-
na gehiago. 
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E rrigorako udazkeneko kanpaina be-
tean gauden honetan, produktu be-
rri batekin egin du topo erosleak: 

Hazialdeko proiektuko dilista lehorrekin, 
hain zuzen. Duela bi urte hasi ziren elkar-
tzen gaur egun Hazialdeko proiektua osa-
tzen duten ekoizleak, elkarlanean zerbait 
abiatu eta zereal eta lekaleen sektorea 
indartzeko asmoz. “Elkarrekin diru-la-
guntza batera aurkezteko aukera zabal-
du zitzaigun, hazia garbitzeko makina 
bat erosteko”, dio David Ruiz Azpilikueta 
kideak. Bakedanokoa da bera, eta kide 
gehienak ere Nafarroako hegoaldekoak 
eta erdialdekoak dira, nahiz eta Pirinioe-
tako eta Iparraldekoren bat ere baden 
haien artean. Eredu ekologiko eta esten-
tsiboan ari dira denak. 

LEKALEEN ESKARIARI 
ERANTZUNEZ
Hazia garbitzeko makina eskuratzeko 
sortu zen elkarlanari jarraipena eman 
eta sektorea egituratzeko asmoarekin 
lanean segitu dute kideek. Nafarroan le-
kale gutxi ekoizten zela ikusi zuten, eta, 
aldi berean, eskaria geroz eta handiagoa 
zela. “Ez zegoen apenas bertako lekale-
rik, baina eskaria handia zen bai eredu 
ekologikoan eta baita konbentzionalean 
ere”. Egoera horri buelta emateko as-
moz, proiektuko 15 kideetatik bospasei 
haien lurretan lekaleak ere ekoizten hasi 
dira. Dilistak, txitxirioak, babarrunak… 
denetik egiten dute. 
 “Momentuz, 40 lekale hektarea inguru 
ditugu denen artean, eta Errigorarekin 
eta Ekoalderekin ari gara lanean”, dio 
Ruizek. Duela gutxi arte bazkarako lu-
rrek hartzen zuten  ekoizleon hektarea 
zatirik handiena, baina, pixkanaka, ge-
roz eta gehiago bideratu dituzte leka-

le ekologikoak ekoizteko. “Gure artean 
prezioak adostu eta marka bateratua 
atera dugu Hazialdeko izenarekin eta 
gure logoarekin”. 

PROIEKTUAREN BESTE BI 
HANKAK: GARIA ETA BAZKA
Lekaleez gain, zerealak eta forrajea ere 
egiten dituzte proiektuko kideek. “Ka-
litatezko garia egiten dugu okindegie-
tarako, eta gure helburua da bertako 
okinekin harremana egitea”, adierazi du 
Bakedanoko ekoizleak. Asmo bera dute 
abeltzainekin ere. Elkarlana da haien 
bidea, eta hori da gainontzeko sekto-
reekin ere bilatu nahi dutena. “Ekoiz-
leen, okinen, abeltzainen eta besteen 
arteko antolakuntza eta koordinazioa 
beharrezkoa da, eta horretarako langile 
bat kontratatzeko asmoa dugu orain”, 
gehitu du.
 Hazialdekoren lehen urteak dira eta 
pixkanaka doaz, baina etorkizunera be-
girako egitasmo asko ere badituzte esku 
artean. “Gure produktuak eraldatzen 
hastea izan liteke apustu oso on bat, gari 
irina adibidez, edo garagar malta”, dio. 
Haien produktuari balio erantsia ematea 
da asmoa, eta banatzaile eta kooperatiba 
handiekiko beti izan duten dependen-
tziatik askatzea. “Azkenean, horrelako 
enpresetara jotzen dugunean, prezioak 
oso baxuak izaten dira, eta beti zaude 
merkatuaren menpe”, amaitu du. 
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HAZIALDEKO

NAFARROAKO ZEREAL, 
BAZKA ETA LEKALE EKOIZLE 
EKOLOGIKOAK BAT EGINIK

Zure herrian liburu hauen 
hitzaldia antolatu nahi?

Garbiñe Larreak sendabelarrez atera 
duen liburuari buruzko hitzaldia 
antolatzeko, idatzi bizibaratzea@
bizibaratzea.eus helbidera eta berehala 
jarriko gara zurekin harremanetan.

 Azaroaren 2an Donostiako udal 
liburutegi zaharrean aurkeztu zuen 
Garbiñe Larrea Iturraldek ArgiArekin 
kaleratu berri duen Sendabelarrek 

dakitena liburua. Argazkia: Dani Blanco.

Sendabelarrek dakitena
Garbiñe Larrea Iturraldek liburua 

aurkeztuko du.

  Azaroak 23 18:30etan 
 Larraul Antton Amonarriz 

Kulturgunean.

ARGIAREN 
LIBURU 

AURKEZPENAK
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60 ko hamarkadan Kata-
lunian ekoitzitako dis-
koen zalea da Llop, eta 
grabazio horien azalen 
bidetik, gehienak Edigsa 

diskoetxeak plazaratuak, iritsi zen For-
nasen obrara. “Bere lana deskubritzeko 
prozesua izugarria izan zen, irekitzen 
zitzaidan ate bakoitza produkzio grafiko 
oso zabal bateko pieza bat gehiago zen, 
betiere Kataluniako une historiko, politi-
ko, sozial eta kultural bati lotua: Edicions 
62 argitaletxerako diseinuak (katalanez-
ko literaturaren zabalkundean errefe-
rentea), Edigsa diskoetxeko azalak, Serra 
d’Or i Presencia aldizkaria, eta, azkenik, 
Gran Enciclopèdia Catalana”. 

Fornasek garaiko kultur proiektu 
nagusienetan parte hartu zuen, bai 
eta katalanaren erabilera sustatzeko 
kanpainetan ere, azken horiek 70eko 
hamarkadan. Hala, zenbait historiala-
riren aburuz, liburu, aldizkari eta disko 
horietan garatutako lan grafikoaren 
ondorioz, Fornas katalantasunaren 
grafista bihurtu zen. Ikonografian pop-
-a eta tipografian arrazionalismoa uz-

tartzea izan zen artistaren Identitate-
markaren formula.
 Llopen iritziz, Fornasen lanik ezagune-
na nobela beltzaren La Cua de Palla bildu-
ma da: “Manuel de Pedrolok koordinatzen 
zuen bilduma hori, eta bere arrakastaren 
oinarria aukeraketa editorialaren eta di-
seinu ikusgarriaren arteko tandemean 
dago. Fornasek bi kolore baino ez zituen 
erabili (beltza eta horia), sans tipogra-
fia bat eta kontraste handiko argazkiak 
(erreak). Horrela definitu zuen mugak 
gaindituko zituen bilduma editorial baten 
estilo grafikoa eta komunikatiboa”.
 Bere estiloan askotariko eraginak 
biltzen dira, tartean anglosaxoiak, fran-
tsesak, suitzarrak eta katalanak. Fornas 
Bartzelonan trebatu izanagatik ere, Pari-
sera eta Europako beste hiriburu batzue-
tara bidaiatu zuen bere obra erakusteko 
asmoz. “La Cua de palla nobela beltzaren 
bildumarako egindako azaletan, adibi-
dez, hemengo aldizkarien irudiak erabili 
zituen; hau da, istorioa New Yorken ger-
tatzen den bitartean, diseinuak Suitzako 
eragina du eta erreferentzia katalana da, 
batuketa unibertsala da”, dio Llopek.

BERDEA, LARANJAREN GAINETIK
Diseinatzaile katalanaren lanik esangu-
ratsuena, bere obrarik handiena, berdez 
jantzitako Gran Enciclopèdia Catalana 
da, zeina hainbat familien egongeletako 
apalategietan kokatzen zen alfabetikoki 
ordenatua. 1968. urtean jaso zuen entzi-
klopedia diseinatzeko eta maketatzeko 
enkargua. Entziklopedia asmo handiko 
ekimen kulturala izan zen, intelektual 
belaunaldi batek abiatutako sasoiko kul-
tura-, gizarte- eta ekonomia-egoerari bu-
ruzko erreferentziazko obra bilakatu bai-
tzen. Diseinatzaile katalanak bere obra 
grafikoaren alderik zorrotzena erakutsi 
zuen. “Egin zuen proiektu teknikoena 
eta konplexuena izan zen. Ez da alderdi 
grafikoa nabarmentzen, baina aldiz, bai 
nabarmentzen da hierarkien aplikazioa 
eta maketazioa”, esan du Llopek.
 Haatik, lan horrekin hamaika tirabira 
bizi izan zituen Fornasek: liburuaren biz-
karrak laranja behar zuen, horrela irudi-
katu baitzuen diseinatzaileak, baina ar-
gitaletxeak deigarriegia zela deliberatu 
zuen, eta berdez margotu zuen. “Aldatu 
egin zuten, Kataluniako etxeetako egon-
geletan hainbeste nabarmendu ez zedin”. 
Inposatutako aldaketa hori omentzeko, 
Fornasen atzera begirako erakusketaren 
antolatzaileek laranjaz bete dute erakus-
keta eta katalogoa.

DISEINATZAILEA BAINO, PINTOREA 
Fornasen ausardia grafikoak sekulako 
onarpena izan zuen Kataluniako gizar-
tean,  baina ez horrenbeste gremioko ki-
deen artean, gehienbat bere burua pinto-
retzat zeukalako. “Fornas ez da inoiz izen 
garrantzitsua izan Kataluniako diseinua-
ren munduan, hein batean bere burua 
pintoretzat zuelako. Ordea, Kataluniako 
etxe askotako liburutegi eta diskoteke-
tan erraz antzematen da Fornasen di-
seinuren presentzia: omenaldirik onena 
da pop kulturaren sortzaile batentzat”, 
nabarmendu du Llopek.
 Diseinua, hain justu, lanbidetzat zuen 
Fornasek. Alegia, familia elikatzeko diru-
iturria zen –lau seme-alaba izan zituen–, 

Jordi Fornas (Bartzelona, 1927–2011) pintore eta 
diseinatzailearen lana, batez ere liburu eta diskoen azalen 
diseinua, ezinbestekoa izan zen 1960ko hamarkadako kultur 
identitate katalana eraikitzeko. Sasoiko kultura katalana 
modernizatzea eta Frankismoarekin erabateko haustura xede 
zituen mugimenduan funtsezko elementua izan zen. “Une 
historiko bateko parte izan zen, eta, diseinu grafikotik abiatuta, 
identitate berri bat eraiki zuen –Raimonek zioenez–, garai 
batekoa eta herrialde batekoa”, azaldu du Pau Llop diseinatzaile 
grafikoak. Lleidako Institut d’Estudis Ilerdencs kultur erakundeak 
ikusgai jarritako Fornas. La imatge de Catalunya dels 60 (Fornas. 
1960ko urteetako Kataluniaren irudia) erakusketaren komisarioa 
izan da Llop, eta Fornasen lana hizpide, berarekin mintzatu gara. 

  JULEN AZPITARTE

Jordi Fornas
Katalantasunaren grafista
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bere benetako aspirazioa eta bokazioa 
pintura baitzen. Hala, 1975etik aurrera, 
diseinuaren sektorean jada aitortza jaso 
zuenean, etxean sartu zen, eta etxeratze 
hori tarteko, bere obra piktorikoak na-
barmen egin zuen gora; lan grafikoak os-
tera, behera egin zuen.
 “Nire ustez, garrantzitsua da diseinua 
eta artea bereiztea. Bi diziplinek espa-
zioak eta baliabideak partekatzen dituz-
te, baina bakoitzak aplikazio ezberdin bat 
dauka: diseinuak behar “komertzial” bati 
erantzuten dio, eta arteak, berriz, artista-
ren sorkuntza-beharrari. Fornasek argi 

eta garbi bereizten zuen bata eta bestea, 
baina argi dago haren prestakuntzak eta 
espiritu artistikoak eragina izan zuela 
bere diseinatzeko moduan: askatasuna 
konposizio tipografikoetan, kolore-sorta 
iradokitzailea eta modernoa…”, argitu du 
Llopek. Horiek horrela, Fornasek ez zuen 
begi onez ikusiko Lleidan ikusgai izan 
den atzera begirakoa. Behintzat, horrela 
jakinarazi zion artistaren familiak komi-
sarioari.
 Fornas. La imatge de Catalunya dels 60 
erakusketak irailaren 5ean itxi zituen 
ateak, eta orain, beste leku batzuetara 

eramateko asmoa dute: “Valentzia, Ma-
llorca, Perpinyà, Montserrat… edo Euskal 
Herria”. Askotariko bisitariak igaro dira 
erakusketatik, tartean diseinu ikasleak, 
bildumagileak eta arte kritikariak, “baina 
bereziki une historiko hori bizi izan zuten 
pertsonak”. Llop bera bildumagilea den 
aldetik, Fornasen zein obra nabarmen-
duko lukeen galdetu diogu, amaitzeko: 
“Seguruenik Núria Feliuren diskoa au-
keratuko nuke, Gent (People) kantuaren 
egokitzapena jasotzen duena. Fornasekin 
eta diseinatu zituen diskoekin dudan lo-
tura irudikatzen du”. 

FORNAS FAMILIAREN ARTXIBOKO ARGAZKIA.
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 LIBURUA

Ginzburgen lan hau bi zatitan ba-
natuta dauden hamaika testu la-
burrek osatzen dute. 1944tik 

1962rako bitartean idatziak dira denak, 
Italiako egunkari eta aldizkarietan ar-
gitaratuak. Horietako bi Londresen eta 
Londresi buruz idatzitakoak dira. Auto-
reak berak, oharrean, garrantzia eman 
dio kronologiari, testu batetik besterako 
tonua eta estiloa desberdinak direla justi-
fikatzeko. Gehien gustatu zaidan alderdia 
da. Izan ere, liburu heterogeneoa, aldako-
rra eta sorpresaz betea aurkituko dugu.

Testu guztiak daude lehenengo per-
tsonan idatziak, autobiografikoak dira. 
Batzuek gehiago dute bizitzako pasadi-
zoetatik eta beste batzuek saiakera itxura 
hartzen dute, hausnarketa, iritzi eta pen-
tsamenduz beteak baitaude. 

Liburuko lehenengo atala bizipen 
pertsonaletatik abiatzen da: Negua 
Abruzzon testuarekin irekitzen da. Bi-
garren Mundu Gerran Abruzzon erbes-
teratuta pasa zuten garaiaz ari da. Testu 

malenkoniatsua eta tristea da, eta bu-
kaeraraino jakingo ez dugun elementu 
bat gordetzen du. Zapata Urratuak da 
bigarrena. Zapaten funtzio oinarrizkoe-
na (erosotasuna, berotasuna) metafo-
ra gisa erabiltzen du klase sozialez eta 
desberdintasunez hitz egiteko. Lagun 
baten erretratua bere buruaz beste egin 
zuen beraien lagun baten deskribapena 
da, nahiz eta izenik ez duen aipatzen. 
Hurrengo testua ironiaz beterik dago: 
Ingalaterraren gorazarrea eta arrangu-
ra. Esaldiren batekin barrea eragin dit, 
umorez idatzia baitago. Hurrengoa ere, 
La maison Volpé, Londresen kokatu du 
eta italiar batek Ingalaterra eta bere jen-
dea nola ikusten dituen kontatzen digu, 
janaria aitzakiatzat erabilita. Bera eta ni 
kontrastez beteta dagoen bikote baten 
deskribapena da. 

Liburuko bigarren zatian zazpigarren 
testua aurkituko dugu: Gizakiaren umea. 
Gerrak pertsonengan uzten dituen 
ondorioez ari da, betiko puskatutako 

konfiantzaz. Nire lanbidea idazketa den 
ogibideaz ari da. Oharrak, poemak, ipui-
nak idazten zituen neskatilaz. Isiltasuna, 
izenburuak esaten duen bezala, isiltasu-
naren inguruko hausnarketa da. Hurren-
goa pentsamendu jarioarekin egina dago 
eta estilo egokia da Giza harremanak 
testua ontzeko. Azkena, Bertute txikiak 
da. Liburuari izenburua ematen dion 
testuak guraso eta seme-alaben arteko 
harremanaz hausnartzen du. Hezkun-
tzaren erdigunean balore handiak baino, 
garrantzirik gabeko bertute txikiak jar-
tzeak duen arriskuaz dihardu. Azkenen-
go esaldia jasotzea gustatuko litzaidake: 
“Bizitzarekiko amodioak bizitzarekiko 
amodioa sortzen baitu”.

Hau da euskaraz dugun Ginzburgen 
laugarren liburua. Zorteduna zu, auto-
rea oraindik ezezaguna baduzu. Bere 
literatura irakurtzeko aukera izan ez ba-
duzu. Gozamena duzu aurretik, hitzaren 
erabilera bikaina baita idazlearen bertu-
teetako bat. 

Bertute bat bere horretan

  AINHOA ALDAZABAL GALLASTEGUI

BERTUTE TXIKIAK
EGILEA: NATALIA GINZBURG.
ITZULTZAILEA: IRENE 
HURTADO DE SARATXO 
MENDIETA
ALBERDANIA, 2021
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 MUSIKA

Whatsapp bidez heldu zait. Koba-
neko Josebak entzun berri du 
Paralelo3-n, 1990eko hamar-

kadako Iruñeko elektronika talde ba-
ten kantu bilduma kaleratu duela Hegoa 
Diskak diskoetxeak. Diskoetxea ezagutu 
bai, baina Another Frontline Compila-
tion 94/00, ez.

Ximaur ona, bai. Barrionuevo, Alter-
natiba Demokratikoa, eta beste garaiko 
diskurtso politikoak sampleaturik, errit-
mo kutxa analogikoak, eta sintetizagailu 
monofonikoen laguntzaz. Erdizka ekua-
lizatuta, batzuetan nahigabeko polirrit-
miak sortzen dira. 

Estralurtarrak da taldearen izena eta 
taldekideak MC Buztana, DJ Ipurdi, Urtzi 
eta Ekaitz. Zortzi EP kaleratu zituzten 
1994 eta 2000 artean, eta ondorengoa 
diskoetxeak hala du jasota: “Bigarren 
Aukera izeneko teknopop talde berria 
osatu omen zuten, inolako arrakastarik 
gabe”. Influentzien artean Hemendik At! 
aipatzen dute, baina horien lehen lana 
1997koa da eta ordurako estralurtarrek 

bost EP kaleratuak zituzten. Zerbait ez 
doa ondo. 

Iruñeko konfiantzazko ximaur bana-
tzaileari bota diot. Eta hara, berak ere ez 
du ezagutzen. Mugimendu hartan zebi-
len jendeari galdetu behar! Klub zaleak, 
raveroak, musikazale frikiak... Zeru eta 
lurrean inork ez daki ezer estralurtarrei 
buruz.

Googlek ere, ezer gutxi: bi blog sa-
rrera eta bideo bat. 2013ko eta 2016ko 
sarrerak dira, baina sorpresa, editatuak 
daude! Bideoa Euskadi Gaztean eginda-
ko elkarrizketa bat da, baina gezurrak 
buztana labur. Bikoizketa da, eta gaine-
ra, Urola Kostako euskalkian!

Hegoa Diskak-eko Mikel Acostaren-
gana jo dugu, beraz. Musikazale amorra-
tua, altxor bilatzailea. Gure aurkikuntza-
ren berri ematean zur eta lur geratu da: 
“Zer diozue baina, ez direla existitu?”. 
Martin lagunak deskubritu zuen taldea, 
Youtubeko El barco chino kanalean. Es-
tralurtarrak-en 'club fan' batekin egin 
zuen topo eta berak pasa zizkien kan-

tuak, EGIko Julian Jantzi edo Bozkatu 
Herri Batasuna afixekin egindako dis-
koen azalak barne. 

Euskal Rock Erradikalaren 80ko ha-
markadaz gehiegi hitz egin da gurean. 
Ezer gehiago gertatu izan ez balitz be-
zala. 90eko hamarkada aski emanko-
rra izan dugula gogoratu behar behin 
eta berriz. Garaiko punk eta hardcoreak 
Ingalaterratik zetorren elektronika be-
rria ezagutu zuen, bakalaoa eta technoa 
etorri aurretik, Massive Attack eta The 
Prodigy taldeen bidez. Esperimentazioa 
hasi zen, disko txikiak grabatuz eta lagu-
nen artean banatuz.

Estralurtarrak-en misterioa argitu 
gabe jarraitzen dugu. Baziren? Dena fake 
bat da Ferminen Zuloak-en bezala? Edo 
besterik gabe, etxean musika elektroni-
koarekin esperimentatu zuen lagun tal-
dea da, sekula bere lana kaleratu ez zue-
na, eta orain tankera honetako mezuren 
bat bidali nahi digu: “Bai, gu han izan gi-
nen eta etorkizunetik gatoz”. Elektronika 
gauza zaharra delako, lagun. 

Estralurtarrak: inoiz izan ez 
den talde bat?

  XALBA RAMIREZ

ANOTHER FRONTLINE 
COMPILATION 94/00
ESTRALURTARRAK
HEGOA DISKAK
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'TRIBIZ BASERRI 
GALDUA' ANTZEZLANA
NOIZ: urriak 18 

NON: Bilboko Harrobia aretoa

Ez nuen sekula esanen antzezlan 
batek bisitaraziko zidala Bilbo-
ko Otxarkoaga auzoa urriko as-
telehen iluntze batez. Baina hala 

suertatu zen urrian, eta plazer handiz 
gainera, zergatik ez? 

Harrobia aretoan zen antzeztekoa 
Tribiz: baserri galdua lana eta Jon Ander 
Urresti Tribiz uda honetan ezagutzeko 
parada izan banuen ere, ez nuen antzer-
kiaren munduan sekula ikusia. Aretoa ere 
ez nuen ezagutzen, Iruñekoaldezaharzen-
trista batek ez baititu halakoak ezagutzen. 
Hasieratik harrapatu nau lekuak: txikia, 
bildua, intimoa. Eserlekuak eszenatokian 
bertan zeudela esan daiteke, lehenengo 
ilarako ikusleek oinak oholtzan pausa-
tzen zituztelarik, gu aktorearen pare ba-
gina bezala. “Ni atzo etorri nintzen eta 
gaur berriz, atzo galdu nituen detaileak 
gaur harrapatzen saiatzeko. Bera baka-
rrik da eta antzezlana laburra da”, aipatu 
digu gurasoek agurtu duten gizon batek. 
“Artistei zor zaien errespetuagatik, isilik 

egon emanaldiak irauten duen bitartean” 
entzun eta itzali dira argiak.

Atera da Jon Ander oinutsik eta deus 
baino lehen eskerrak eman dizkie aiton-
amonei, euren gorputzetan sartzen uz-
teagatik. Piezarekin hasi bezain pronto 
ikasi dut korta bat distantzia dela eta 
ez lekua, eta kortaka erosten omen zela 
(edo dela, ez dut argi) lurra. Amumaren 
ahotsa entzuten genuela ibili ditu esku 
artean baserriko paperak Jon Anderrek. 
Baserrian ezinbestekoak diren objektuak 
erakutsi dizkigu, bakoitza esaldi garran-
tzitsu batekin lagundua. Tartean albahea, 
harria eta eskuila agertu dira. Galbahea-
ren funtzioaz ondorengoa azpimarratzen 
zioten Jon Anderri arbasoek: ”Ongi pen-
tsatu behar duzu zerekin nahi duzun ge-
ratu eta zer nahi duzun bota”. Eta kantak 
presente daude uneoro, oso presente. Es-
preski Bermeokoak diren batzuk barne. 
“Amumak egun santu guztian kantatzen 
omen zuen” hori, adibidez.

Baserria zutik mantentzen dutenak 

bertan bizi direnen ekintzak direla dio 
Tribizek, “baserriak gauza sendoak 
ematen baditu ere, ez dira bakarrik 
eusten”. Eta ekintza horiek desagertu 
dira bere izen bera daraman baserrian. 
Familiako azken belaunaldikoen arteko 
gatazkek, premua izendatzearen fal-
tan-edo, galbidera eraman dute base-
rria, bost partetan zatikatuta baserriak 
berak ezin baitio bere buruari eutsi. 
Zatikatutako 700 urteko leiho gotikoak 
ezin baitio bere buruari eutsi. Aitxitxek 
“trankil, harrixek beti eongo diez hor” 
esan arren. 

Bizkaiko baserririk zaharrenaren 
parean dagoen Tribiz baserria erabile-
ra galtzen ari da eta “erabilera galtzen 
ari den ondarearekin, zer egin?” gal-
detzen digu Jon Anderrek. Amumaren 
hitzekin bukatu nahi izan du emanaldia 
“semie, nik honek papelak ez dotez en-
tenditen”.

Beste istorio erreal bat oholtzara 
eder, garden eta soil ekarria. 

  AMETS ARANGUREN ARRIETA      AITANE GOÑI LANDA

Tribiz: baserri galdue
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Bertso-zopa

Gurutzegrama EBAZPENAK

EZKER-ESKUIN:

1. Likidoa irentsi. / Zareten hauek. 2. Sei bider 
ehun. 3. Listua. / Aizkoraz egurra moztean 
gertatzen den zati. 4. Arratsaldeko otordu. / 
Hektarea. 5. Ugaritasun atzizkia. / Itsasontzietan 
erabiltzen diren soka sendoak. 6. Zerbaiti arretaz 

begiratu. / Burdinaola. 7. Laosko herritar. 
8. Apaiz. / Sudurretik dariona.

GOITIK BEHERA:

1. Mekanikaren adarra. 2. Deus-en 
indargarria. 3. Portua (alderantziz). / Ile 
(Bizkaieraz). 4. Neonaren ikurra. / Agian, 
menturaz. 5. Gipuzkoako mendia 
(argazkian). 6. Argitzeko makila. / 
Samarioaren ikurra. 7. Unnilpentioaren 
sinboloa. / Papua Ginea Berriako hizkuntza. 
8. Indarrak. 9. Berritsu, hitzontzi.

Bertsoa punto com-en sartuta
pasatu dut bizi _____

baina han ez dago behar dan dana
ta ez dut ______ garden.

Villabona hortan batzuk badaude
zinta artean pozarren

eta _______ gordetzen dute
denetzat izan ez _____

dokumentuak zentroan daude
ta han _____ egotearren.
Eduki faltak jakin zazula

gai jartzaile zer dakarren:
bart gauez guztiz beltzez ______
sartu nintzen Xenpelarren. (bis)

Iturriagari kontatu nion
ta hark esan zidan, “_____!

Lapurreta bat eingo baduzu
ein _____ pulamentuz”.

Baina aspertu nintzen ni klase
denetan gidaliburuz

testuingurua aldatzekotan
bai testuz ta bai ________

ta Villabonan han agertu naiz
ongi da nire _____

nahiz ta mundillo hontan 
esango den niri buruz ______

Lasarte zaharran ______ guztiak
ikasiko ditut buruz. (bis)
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Osatu Aitor Bizkarrak 2019an Zarautzen botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, 
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Lurraren pean sar nindaiteke. 
Gaia: Badakizu egiten ari zaren hori ez dagoela ondo, baina kontzientzia lasai daukazu.
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ERRAZA

ZAILA

Sudokua

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

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

ERRAZA

ZAILA

147362859
956871324
823549761
381726945
564193287
279458613
612935478
735284196
498617532

264579381
387421659
951638724
728165493
496382517
135947268
513294876
679853142
842716935

ESKER-ESKUIN: 1. EDAN, 
ZUEK, 2. SEIEHUN, 3. TUA, 
EZPAL, 4. ASKARI, HA, 5. TI, 
UNAMAK, 6. IKUSI, OLA, 7. 
LAOSTAR, 8. APEZ, MUKI.  
GOITIK BEHERA: 1. 
ESTATIKA, 2. DEUSIK, 3. AIAK, 
ULE, 4. NE, AUSAZ, 5. HERNIO, 
6. ZUZIA, SM, 7. UNP, MOTU, 
8. AHALAK, 9. KALAKARI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
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Zer da Sindicat de Llogateres?
Orain dela bost urte jaiotako anto-
lakundea da, etxebizitzaren arazoa-
ri modu kolektiboan erantzuteko 
sortua; zehazki, familiak itotzen ari 
den eta pertsonengan eragin basatia 
duen alokairuen burbuilari erantzu-
teko. Azken bost urteetan %30 igo 
dira prezioak, baina familien gaita-
sun ekonomikoa ez da igo. Burbuila 
horrek eragindako arazoetan oina-
rritzen da gure borroka. 

Zertaz ari gara burbuilaz ari 
garenean?
Alokairuaren prezioen inflazioaz. 
Ez da fenomeno meteorologiko bat, 
urte askotako etxebizitza politiken 
emaitza baizik. 2008ko hipoteken 
krisiaren ondotik, milaka aktibo 
higiezin ezer ez balio izatera pasa 
ziren. Espainiako Gobernuak gai-
netik kendu nahi izan zituen, eta 
horretarako, nazioarteko putre fun-
tsei oparitu zizkion, huskeria baten 
truke, prezio irrigarrietan. Aktibo 
horiek, uler dezagun, milaka per-
tsonen etxebizitzak dira. Bestalde, 
alokairuzko kontratuen iraupena 
murriztu zuten, bost urtetik hiru-
ra, eta ondorioz, hiru urtero etxe-

tik bota zaitzakete, edo kontratua 
berritu %80ko igoerekin. Halako 
ehunka kasu ikusi ditugu.

Bigarren mailako eskubidea al da 
etxebizitza? 
Etxebizitza eskubide gisara ulertu 
daiteke, edota merkatu ondasun gi-
sara. Espainiako Estatuan, etxebizi-
tza politikak beti ulertu du etxebizi-
tza ondasun gisara. Huts egindako 
politika da.

Alokairua behin-behineko 
aukera gisara ulertu ohi da, 
gazteena, ikasleena. Zerikusirik 
ote du horrek? 
Estatuko etxebizitza politikak jabe-
tza pribatu gisa ulertu du etxebizitza. 
Are gehiago, obra publikoan eraiki-
takoaren %90 jabeen poltsikoetara 
pasa da. Baina hori ez da hala toki 
guztietan. Vienan, adibidez, parke 
publikoaren %40 alokairukoa da, 
eta aukera egonkorra eta segurua 
da. Hemen dugun ideia azken ha-
markadetan bultzatutako politikek 
eragindakoa da. Baina Bartzelonan 
%60 bizi da alokairuan; gehiengoa-
rentzat, beraz, jabetza ez da aukera 
bat. Ni lau aldiz bizi beharko nin-

Alokairuan bizi diren maizterrak antolatzen aitzindari 
da Bartzelonako maizterren sindikatua, Sindicat de 
LLogateres. Hiriburuan sortu eta zazpi sekzioetan 
hedatu ostean, berriki eratu dute Katalunia mailako 
antolakundea. Jabe handien aurrean, maizterrak 
elkartzea dute helburu, indarrak orekatu asmoz. Garaipen 
batzuk badituzte dagoeneko. Eta alokairua aukera duina, 
egonkorra eta segurua izan dadin ari dira borrokan.

“Etxebizitzarena da gaur 
egun gizarteak bizi duen 
zapalkuntza nagusia”

MAIZTERREN BORROKA

Silvia Abadia

  ANDER PEREZ     JOSU SANTESTEBAN

ETXEBIZITZA, 
BORROKA GAI

“32 urte ditut, eta egun, Sindicat de Llo-
gateres-en soldatapean gabiltzan hiru 
lagunetako bat naiz. Komunikazio tek-
nikaria naiz antolakundean. 18 urtere-
kin iritsi nintzen Bartzelonara, ikastera, 
nire herritik, Franja de Ponent [Aragoi 
eta Katalunia arteko muga] eskualdeko 
herri batetik. Orduan hasi nintzen politi-
zatzen, hasiera batean ikasle mugimen-
duan. Orain Bartzelonako Poble Sec au-
zoko etxebizitza sindikatuko militantea 
naiz. Kolektibitatean oinarritutako auzo 
eredu baten alde ari gara lanean”.
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tzateke Bartzelonako pisurik merkeena 
erosteko. Alokairuan bizitzea ez seguru-
tzat hartzen da, hala delako: alokairuan 
ere bizi proiektu bat eraikitzeko aukera 
nahi dugu, etengabeko borroka batean 
bizi behar izan gabe.

Lan sindikatuetan bilatu zenuten 
antolatzeko inspirazioa. Zergatik? 
Etxebizitzarena da gaur egun gizarteak 
bizi duen zapalkuntza nagusia. Urte as-
kotan, lan duin baten falta izan zen, hila-
bete bukaerara iristea. Egun, noski, asko 
hobetu daitezke lan baldintzak, baina 
egonkorrak dira nolabait. Baina horrek 
ez du zentzurik gero irabazien %50a 
alokairua ordaintzeko bada. Lan alorre-
ko sindikatuek borroka oinordetza han-
dia utzi digute. Milaka lagun antolatzeko 
gai izan dira. Etxebizitzaren alorrean 
jabe handien oligopolio bat baldin ba-
dago, antola gaitezen, indarrak oreka 
daitezen. Nola negoziatuko duzu zuk 
zure alokairua Blackstonekin, munduko 
inbertsio funts handienarekin? Aldiz, 
500 maizter elkartu eta Blackstonekin 
negoziatzen badugu, edo ez dugula or-
dainduko esaten badugu, bada…

Jendea ahalduntzen dela, alegia. 
Jendea beldur eta sufrimendu handia-

rekin iristen da asanbladetara. Gero eta 
sistema indibidualistagoan bizi gara, eta 
ondorioz, egiturazkoak diren arazoak 
gureak bakarrik balira bezala bizi ditu-
gu, gure errua balitz bezala. Jendea ahal-
duntzen da ikusten duenean bere arazoa 
beste milaka lagunena ere badela, eta 
arazoa ez dela nahikorik kobratzen ez 
duela, edo ez duela bizitzan arrakastarik 
izan. Ulertzen du arazoaren jatorria po-
litikoa eta ekonomikoa dela, eta norbere 
etxean gelditzeko modu bakarra borro-
ka egitea dela.

Eta bada garaipenik? 
Zorionez bai, bestela ez ginateke bost 
urte ondoren hemen egongo. Garaipen 
esanguratsuak dauzkagu: Goldman 
Sachs funtsak %60 igo nahi izan zuen 
ehundik gora etxebizitzen alokairua. 
Bloke osoa antolatzea lortu genuen, eta 
azkenean, igoera %15ekoa izatea lor-
tu genuen. Ondorioz, antzeko egoeran 
zegoen jendea eredu hori errepikatzen 
hasi zen.

Berlinen etxe jabe handiak 
etxegabetzea onartu berri dute 
erreferendum batean. Eredu bat da 
zuentzat? 
Noski. Erreferenduma ariketa demo-

kratiko ikaragarria izan da, eta tabu bat 
jarri du mahai gainean: zer egin hamar-
kadetan zehar nahi duten guztia egin 
duten espekulatzaileen etekinak muga-
tzeko. Hemen ere badira tresnak putre 
funtsen pribilegioak eta espekulazioa 
mugatzeko. Irudimenez jokatu behar da. 

Espainiako Gobernuak gazteentzako 
laguntza bono bat iragarri berri du.
Bonu horrek gazteen %1ari eragingo 
lioke. Horrekin dena esanda dago. Es-
painiako Gobernuak aukera historikoa 
du azken 30 urteetako lehen etxebizitza 
legea egin eta etxebizitzarako eskubi-
dea bermatzeko. Antolakunde asko ari 
gara horretarako proposamenak egiten. 
Baina zoritxarrez ez gara jendea kon-
bentzitzeko lanean ari diren bakarrak; 
lobby inmobiliarioak baliabide asko ditu 
eguna ministroei telefonoz deitzen ema-
teko. Zer gertatuko den? Neurri handi 
batean Gobernuaren aurrekontuak ba-
bes ditzaketen alderdi horien esku dago.

Eta borrokatzen denaren esku, 
ziurrenik. 
Kalean egunero borrokatzen dugu, os-
tiaka, azpiko bizilaguna bota ez deza-
ten. Egunero ari gara etxegabetzeak 
gelditzen. 

"Jendea beldur eta sufrimendu 
handiarekin iristen da asanbladetara. 
Gero eta sistema indibidualistagoan 
bizi gara, eta ondorioz, egiturazkoak 
diren arazoak gureak bakarrik balira 

bezala bizi ditugu. Jendea ahalduntzen 
da ikusten duenean bere arazoa beste 

milaka lagunena ere badela".
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KRONIKA SERIOSA EGITEKO

BIDALI ZURE HARRIKADAK: BERANDUEGI@ARGIA.EUS

SAREAN ARRANTZATUA

“Sekulako dirutza inbertitu dugu uni-
bertsoaren ongizatea bilatzeko, baina 
AHT-k bidegorria dirudi eta Donostiako 
metroak Playmobil-a”, adierazi du An-
doni Ortuzar Eusko Alderdi Jeltzaleko 
lehendakari berdeak. “Guk sustatutako 
proiektu txikitzaileak, Lemoizko zen-
tral nuklearra, erraustegia, Supersur, 
ETB2... desastre hutsa dira guztiak”. 
Gehitu du horren guztiaren erantzu-
le nagusiak Anbotoko Mari, Zakilixut 
eta Perez sagutxoa direla, eta Alderdiak 

bere esku dagoen guztia egingo due-
la proiektu anker horiek behar bezala 
amaitzeko. Ortuzarrek, halaber, azaldu 
du Kutxabanken pribatizazioa bultza-
tu dutenek aurrez aurre izango dutela: 
“Tartalok eta galtzagorriek garesti or-
dainduko dute Eureka zientzia museoa 
edo Ekogunea ixtea; ez dago Alderdia 
baino alderdi ekoagorik”. Greta Thun-
bergen argazki bati musu bi emanez 
bukatu ditu adierazpenak, bere 4x4an 
sartu bitartean.

“AHT, erraustegia, Donostiako 
metroa, ETB2… asko sentitzen dugu, 
okertu gara, ez da berriro gertatuko”

Odei
Borroso

@FANTOMASTXIKI | TWITTER

Memegintza iraultzailea 
izateko pausu bakarra

MEMETZAINDIA. | FACEBOOK

Marilyn Mansonez 
mozorrotutako 

Nicolas Cage dirudi 
Marilyn Mansonek

@INDIESONICO. | TWITTER

Zentsoreak 
E zuen maite 



Bidean
Aurrera egin nahi duen 
irakaslearen dekalogoa

Koldo Rabadan Izagirre

azoka.argia.eus

txikitik
eragiten!

Zoriontasunak barrutik kanporako bidea 
egiten du; nekez egingo gaitu kanpoko 
edukiak zoriontsu. Garenak egingo 
gaitu nor, eta garen horrek, sentitzen 
dugunarekin lotura zuzena du, emozioekin 
erlazio banaezina. Emozionatzeko gai 
diren eskolak behar ditugu, eta zirrara 
sortzeko gai diren irakasleak. Bazatoz?

+ 4 € 
bidalketa 
gastuak 

14€



azoka.argia.eus

Artikulu hauek erosita 
ekarpen ekonomikoa 
egingo diozu Bilboko Mbolo 
Moye Doole elkarteari. 
Atera aldarria kalera 
euskaraz eta wolofez!

+ 4 € 
bidalketa 
gastuak 

19,5€

txikitik
eragiten!

%100 
kotoi 
organikoa


