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Ametzagaiña taldeko kidea da ARGIA
honako enpresekin batera:

Mikel Garcia
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“Sormena izan da nire
bizitzaren hari eroalea”
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Liluraren kontra
Ainhoa Gutierrez del Pozo

Doan eta libre

ARGIAko edukiak kopiatu, moldatu,
zabaldu eta argitara ditzakezu, gure
egiletza aitortu eta baldintza beretan
eginez gero. Are gehiago, gure edukiak
ahalik eta gehien zabaltzea nahi dugu.

ARGIA HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNTZEN DU:

EKONOMIA SOZIAL ERALDATZAILEAREN
SAREKO KIDE GARA

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuek lizentzia hau ez izatea.

Trash fashion
Arropa gehienak ez dira biodegradagarriak.
Produktu kimikoak eta ur asko behar dituzte
sortzeko. Alferrik galtzen den uraren %20a
arropa-industriaren errua da. Kotoizko kamiseta
bat egiteko, 2.700 litro ur geza inguru behar dira:
pertsona batek bi urte eta erdian edaten duen
ur kopurua. Gainera, NBEren 2019ko ikerketa
baten arabera, arroparen ekoizpena bikoiztu
egin da milurteko honetan munduan. Munduko
beste muturrean ekoiztutako kamiseta euro
batean eramaten dizute etxera, naturaltasun
osoz, neurrigabeko kontsumo iheskorraren
izenean. Europarrek batez beste 26 kg arropa
kontsumitzen dute urtean eta horietatik
11 kg bota. Industriak saltzen ez duena,
nagusiki bota egiten delako. Irudian, Txileko
Atacama basamortua, non, gutxienez, 100.000
tona arropa dauden, Europan eta AEBetan
baztertutakoak. Asko etiketarekin, erabili gabe.
MARTIN BERNETI / AFP

AXIER LOPEZ

6 І PANORAMA

Elkartasun ekimena
Martuteneko espetxean
LANDER ARBELAITZ MITXELENA

M

artuteneko espetxearen albo batean bafle handi batzuk eta mikrofono bat kokatu eta 30 minutuz, 2021eko abenduaren 31 gauean, urte
berrira sartzeko falta zen denbora bete
du herritar talde batek musikaz, animo
oihuz eta piroteknia botaz. Barnetik euskal presoek oihuka erantzun diete eta
hala, urte berrira elkarrekin sartu dira.
"Lehen Andaluziaraino joan behar izaten
genuen elkartasuna eramatera", adierazi
diote ARGIAri ekintzaileek lekuan bertan.
"Euskal presoak maite dituzten herritarrak gara". Hala aurkeztu digute beren
burua ekintza burutu duten bost oñatiarrek. 2021a amaitzear zela, Martuteneko
espetxearen alboan jarri dira eta denak
sorpresan harrapatuta, megafonia indartsu batekin elkartasun mezuek kartzelako murruak gainditzea lortu dute.
Hamaika kantu eta oihu egin dituzte,
baita piroteknia bota ere. "Urte berri on
denoi, ez zaituztegu sekula abandonatuko" gisako oihuak helarazi dizkiete kanpotik barnekoei. Gaur egun Martuteneko
espetxean 17 euskal preso politiko daude. Hauen oihu eta txaloak entzun dira
kanpotik, eta asko leihoetara atera dira.
Ertzaintzari jakinarazia zioten hamabost egun lehenago kontzentrazio bat
egingo zutela 23:15 – 00:15 bitartean
espetxe kanpoan, eta hala, elektrizitate
sorgailua, bi bafle, mikrofono bat eta musikaz kargatuta agertu ziren hara.
Beldur ziren hara iristean, patruilaren
bat zain izango ote zuten eta esango ote
zieten kontzentrazioa egin zezaketela baina megafoniarik gabe. Ez zen inor agertu,
ordea, eta ordu erdiz aritu ziren musika
jarri eta presoei oihuak botatzen. Abestitik abestira bolumena jaisten zutenean,
barruko presoen oihuak entzuten zituzten.
“Azken abestia amaitzeko minutu bat
falta zela, Ertzaintzaren bi patruila ziztu
bizian iritsi ziren, derrapatuz sartu eta
nahiko era bortitzean etorri ziren. Ostikoz bafleak bota eta musika eten zuten.
Esan genien baimena genuela hor egoteko eta protesta egiteko, baina alferrik:
moztera etorri ziren. 'Baimena baduzue
protesta egiteko, baina ez guateke hau
montatzeko', esan ziguten".
Urtarrilak 16, 2022

BORRAKADAK ETA LEIHO
APURTUAK
“Ertzainak oso zakar etorri ziren, gu oso
gutxi ginen eta lekukorik ez zegoen han.
Hasieratik obsesionatu ziren ezer graba
ez genezan, eta guk ere, ordura arte egiten ari ginen grabazioa moztu genuen.
Autoa erregistratzen hasi zirenean, gutako kide batek esan zien eskubidea
zuela ikusteko erregistroa eta besterik
gabe, borrakada bat eman zioten, oraindik arrastoa du”, kontatu digute.
Ekimenaren ostean, identifikazioak
eta erregistroa amaitutakoan, 00:15
inguruan, bost kideak autoan sartu eta
etxera itzultzen hasi zirenean, Martuteneko errepide nagusira irtetear zirela,
ertzain batek kanpotik borrakada indartsu bat eman eta autoko leiho bat txikitu
zien. “Ez sinestekoa zen eta erreakzionatu genuenerako, ertzainak beren autoetan sartu eta ihes egin zuten".

"PUDRÍOS EN LA CÁRCEL"
"Ale gudaris, pudríos en la cárcel. ¡Viva
España!". Martuteneko euskal preso politikoek ARGIAra igorritako oharrean
salatu dute urtezahar gauean ertzain baEuskal preso ugari leihoetara igo ziren.

tzuek oihu hori egin zietela dena amaitutakoan. Hala ere, "beraien gorrotoa zuen
musikaz eta maitasunez estali zenuten.
Ahaztezina. Jarraitu beharreko eredu
zarete", borobildu dute.

“Azken abestia
amaitzeko minutu bat
falta zela, Ertzaintzaren
bi patruila ziztu bizian
iritsi ziren. Ostikoz
bafleak bota eta musika
eten zuten”
Martuteneko euskal preso politikoak
dira: Santi Aragon, Mikel Arrieta, Arkaitz
Agote, Joseba Arregi, Karlos Apeztegia,
Javier Atristain, Aitor Esnaola, Raúl
Fuentes, Andoni Goikoetxea, Oskarbi
Jauregi, Asier Karrera, Joanes Larretxea,
Gorka Lupiañez, Iurdan Martitegi, Francisco José Ramada, Mikel San Argimiro,
Yon Troitiño eta Itsaso Zaldua.
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HUMANITATEAREN UNE GORENAK

EZ HANKA EZ BURU

Adan eta COVID-19a

ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

ARITZ GALARRAGA

G

aixotu zen Adan pandemiaren bigarren neguan, eta eztulka, buruko minez, hogeita hemeretziko sukarraz, negarrari eman zion Magdalenak –eta urtezaharreko kotiloia
galduko zuten guztiek– eman bezala, eta Evagana zuzenduz
“positibo naiz” esan zion oihuka, “konfinatu beharko gara, maite;
Kainek kutsatu nau, seguru, sintomak zeuzkan”.
“Eskerrak txertatuta gauden” pentsatu zuen Evak, eta ez zen
batere harritu hitz haiekin, positibo, konfinatu, kutsatu, sintoma,
eta zaharrak iruditu zitzaizkion, hizkuntza ezagun batekoak,
eta ezpain artean ibili zituen maiz, positibo, konfinatu, kutsatu,
sintoma, harik eta ulertzen ez zituela iruditu zitzaion unerarte.
Ordurako sendatua zegoen Adan, eta poz-pozik zebilen.
Pandemiaren bigarren neguko lehen gertaera hark segida
luzea izan zuen, eta lehengoez gain, positibo, konfinatu, kutsatu,
sintoma, Adan zein Evak hitz dagoeneko zaharrak erabili behar
izan zituzten, pcr, aztarnari, intzidentzia, bideodei eta beste hamaika, autotest, negazi, flurona, osasungintza publiko; hiztegia
hazten zenarekin batera, zimurtuz joan zitzaien azala.
Zahartu zen erabat Adan, sentitu zuen hurbil heriotzaren
ordua, eta Evarekin elkarrizketa sakon bat izateko gogoa sortu
zitzaion; “Eva”, esan zion, “ez zen ezbehar bat izan pandemia
gertatzea; oinazeak oinaze, minak min, gure Abelen zoritxarra
halako zoritxar –Kainek hil baitzuen, noski, txertoen inguruko
desadostasunengatik–, bizi izan duguna izan da, zentzurik nobleenean esanda, bizitza”.
Adanen hilobi atarian malko arruntak ixuri ziren, gatz eta
urezkoak, lurrera erortzerakoan hiazinto edo arrosa alerik
eman ez zutenak, eta Kain izan zen, paradoxaz, negarrez bortitzen puskatu zena; gero Evak irribarre xamurrez gogoratu zuen
Adanen lehen COVID-19a eta halaxe, lasai, etxera joan, eskuak
ondo garbitu, metro eta erdiko distantziara eseri, eta salda beroa hartu zuten, eta txokolatea.

COVID-19

Gaztetxea

Hezkuntza

Patenteetatik libre dagoen COVID19aren aurkako txerto berri bat sortu
du Texasko haurrentzako ospitaleko
txertoen garapenerako zentroak (AEB).
Indiak dagoeneko onartu du txerto
hori erabiltzeko emergentziazko
baimena eta beste herrialde batzuetara
laster zabaltzea espero dute.

Xiberoko Botza eta Zinka ostatuaren
gibelean, Mauleko Victor Hugo
karrikan dagoen zapata lantegi ohia
zaharberritzen ari dira zenbait herritar
auzolanean. 40 urte baino gehiago
abandonaturik izan den eraikina
gaztetxe bilakatu nahi dute, besteak
beste. Proiektuak Üsina du izena.

Gutxienez 800 irakasle daude bajan
EAEko ikastetxeetan. Eusko Jaurlaritzak
COVID-19ari lotutako neurri berriak
jakinarazi ditu eskolen itzulerarako:
“Burbuilak” itzuli dira, ez dira kontaktu
estutzat hartuko ikasgela bereko beste
haurrak eta eskola kiroleko lehiaketak
debekatu dituzte.

Urtarrilak 16, 2022
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Erreformaren
joko zelaia
AINHOA ETXAIDE
AMORRORTU

P

asa den urtean 61 langile hil ziren
lan istripuetan, istripuen eta lan heriotzen gaur egungo zenbaketaren
arabera –eztabaida luzea eskatzen duen
zenbaketa, bide batez–. Patronalaren
boterearen isla da gobernuek ez dietela
inongo konturik eskatzen. Langileen salaketek ez dutela aldaketak behartzeko
adineko indarrik. Nekez aurkitzen dugula jendartean zalaparta gutxiago sortzen
duen heriotzarik. Zer pentsa ematen du
neurgailua zeroan jarriz hastea berriz
urtea, noiz eta Espainiako Gobernuak
heriotza hauen atzean dagoen prekarietateari babes instituzionala ematea
onartu berri duenean.
Lan erreforma honekin prekarietatea murriztea enpresarien esku geratzen
da berriro ere. Eta ez da gutxituko, ez
diotelako halako pagotxari uko egingo.
Abantaila osoa izango dute lan-baldintzak negoziatzerakoan, hitzartutakoa euren kabuz aldatzeko, langileak merke eta
noiznahi kaleratzeko. Horrela ez dago
prekarietatea murrizterik.
Baina horrela ziurtatzen da kapitalaren interes partikularrak gailentzea. Digitalizazioa aukera bat izan liteke lanaldiak
murrizteko, lan zamatsuenak gainetik
kentzeko, bizi-kalitatea hobetzea helburu
duten lanbide eta sektoreak indartzeko,
lana hobeto antolatzeko… Erreforma honekin, aldiz, digitalizazioa lan-kostuak
murrizteko aukera paregabea izango da
enpresentzat. Mehatxua langileentzat.
Erreformak ezarritako joko zelaian
irekiko da konfrontazio fase berria lan
munduan, eta interesgarria izango da momentuko erantzuna nola antolatzen den
ikustea. Baina garrantzitsuagoa da erantzunarekin zein bide hauspotuko dugun
argitzea. Lortuko ote dugun, Euskal Herrian hartutako erabakiekin, harresi sendo bat eraikitzea erreformaren ondorioei
aurre egiteko. Eta gai izango ote garen
lan harremanak beste moduz antolatzeko
bidean urratsak egitea, euskal eragile sindikal, sozial eta politikoen artean.
Urtarrilak 16, 2022

Izorratu, botoak
dakartzalako
JENOFA BERHOKOIRIGOIN

B

adut zinez txertatuak ez direnen izorratzeko gogoa. Bururaino aspertuko
ditugu”. Frantziako presidentearen hitzak dira, lehendakaritzarako berriz
aurkezten denarenak. Hasi da kanpaina, eta ondoko ehun egunetarako tonua eta norabidea markatu dizkigu Macronek. COVIDari bideratuko zaio monopolioa –eta izorra daitezela zerbitzu publikoez, krisi sozioekonomikoaz, kulturaz
edota ingurumenaz eztabaidatzea espero zutenak–. Bestelako guzia gorderik
eta aipamenik gabe atxikitzeko estalki sendoa badu botereak; ezkerraren proposamen eskasia begi-bistan uzteko gaia badu; bozka beldurretik bideratzekoa.
“Etorkin terroristaren” mamua bezain emankorra izan daiteke koronabirusa.
Boto-emaileak eskuinetik xarmatzeko amuzkia badu: aker pekatzailea edota
barne-arerioa izendatzeak eta hauen haserrea hauspotzeak botoak dakartzate –
eta hainbat hobe sua piztuz adierazten badute kexua–. Errepresioz eta nagusikeriaz “ordena” eta “bake soziala” berreskuratzeko urratsak botoak dakartzalako.
Esaldi ttipi mingarrien estrategia ezaguna da. Sarkozyk bere garaian “kaka
[banlieue auzogune txioetako gazteak] karcher-arekin garbitzeko” asmoa zuen.
Aurretik Chiracek “atzerritarren gaindosia” eta hauen “arrabotsa eta usaina” zituen
azpimarratu. Hiruak presidente. Hiruak eskuinekoak. Hiruak zentzu guztietan
pribilegiatu. Hiruak azpikoa iraintzeko axolagabekerian. Ze gauza batzuen haserre
eta miseriatik zukua atera nahi izatea. Ze gauza piramidaren puntatik oinarrian
dagoenari tu egitearena. Banlieue-tako gazteak aurpegia estalirik barrikadetan
behar dituen gisara, nahiko lituzke berriro ere Parisko hirigunea sutan jartzen
dabiltzanak –Jaka Hori, blac block ala txertoaren kontrako... bost axola zer diren;
sua piztu dezatela, besterik ez–. Hortik Le Parisien egunkariari eskainitako
elkarrizketako iraina, Eliseoko kontseilariek aurretik irakurritakoa, zuzendutakoa
eta onargarritzat jotakoa. Hots, kalkulu politiko bati segi plazaratutakoa.
Baina sua menderakaitza bihurtu daiteke. Makineria indartsuenak ukateak ez
dakar automatikoki suaren kontrola. Onerako ala txarrerako. Eskuin-muturraren
mehatxua erreala da, piramidearen gailurrean baita oinarrian ere. Maleruski,
ezkerraren muturretik, mugimendu guti sendi da. Karrikan egon behar luke
ezkerrak, benetako aldaketak proposatzen. Eskuin-muturra hauspotu ez dadin.

5

Adin txikikoei egindako
sexu abusuen salaketekin
txostena argitaratu zuen
abenduan El País egunkariak:
251 kasu Espainiako
Estatuan, horietatik bost
Bizkaian. Azken horien
inguruan ikerketa abiatuko
duela iragarri du Bilboko
Elizbarrutiak.

%64,8

Euskal herritarren bi
herenek uste du euskal
gatazka ez dagoela itxita
eta oraindik gauzak daudela
konpontzeko, adibidez
“eragindako mina aitortzea”.
Naziometroaren datuak dira.

%80
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XANTI IPARRAGIRRE
PERURENA hil da urtarrilaren

2an, besteak beste bertso eskolen
sortzaileetakoa eta bizitza euskal
gatazkari lotuta emandakoa (Maixol
Iparragirreren aita). Azken agurra
urtarrilaren 4an egin zioten.

Nabigatzen jakin ez
ta halere leman,
zenbat haur ez duzuen
ontzian ereman.
Eskerrik asko Hontza,
zuek bai antzeman,
ez du askok egingo
bizitzaren deman
hainbeste ilun jaso
ta argia eman.
AMETS ARZALLUS

Sortu zinuten
bertsolariak
biltzen gintuen xokoa
lagunartean zirikatzea
bakinuen gogokoa
nahiz tarteka
kopeta belztu
nahiz okertu mokoa
hautsiko ez zen
bertso katean
beti libre zen jokoa.
XUMAI MURUA ETA
ENERITZ ZABALETA

Uste osoa eta
oso ustearen
arteko itsasoa
nahiz ta hustear den,
eskerrik asko oinez
erakustearren
ta bidea egiten
libre uztearren.
SUSTRAI COLINA

Ume bat, Añarbe baserrian
eskolara inoiz joan ez zena
bizi-ezin baten berri izanda
engaiatu zitzaion barrena
eragile, militante ta maisu
ironia apalik finena
asko emanda luzaz dastatua
emanaren alde mingotsena
hitz gutxirekin esan digu
nor garen, zer den herri-sena.
Harro hadi Kantauri itsasoa
ta egin zan orroa
gutxitan bezala
gogora zan herrigile apalak
lur hauetan ibili zirala
Sortzaileak altzoan hartu eta
lurrak gozo besarka zaitzala.
Orain gugan da bere itzala.
JON SARASUA

EAEko herritarren %80aren
ustez, Jaurlaritza gaizki edo
oso gaizki kudeatzen ari
da pandemia, Aztikerren
inkestaren arabera. Lehen
arreta indartzea, ZIU edukiera
handitzea eta zaintza
bajak ematea eskatu dute
inkestatuek.
Urtarrilak 16, 2022
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NAZIOARTEA

Eremu digitalean
proiektatzen
duguna
DIANA FRANCO

Urtarrilak 16, 2022

REUTERS

P

asa den urtean, Durango Azokako Kabian, hitz berri bat ikasi nuen: NFT
(non fungible token). Alegia, kriptotxanponen munduari lotutako teknologiarekin sorkuntza digitalei balioa eransteko aukera ematen duen prozesua. Bitcoin gisako
kripto-txanponen ezaugarri bat da sistema
publiko banatu batean oinarrituta daudela.
Sistema publiko horren analogia bat kontabilitatean erabili ohi den liburu nagusiarena
litzateke, non enpresa baten edozein mugimendu jasotzen den. NFTa sorkuntza digital
baten erregistroa litzateke liburu nagusi horretan, sorkuntza horren jabea nor den jasotzeko modua. Ideia da artearen munduan
historikoki egin dena errepikatzea: eremu
fisikoan artelanak, orokorrean, bakarrak
dira eta ezin dira errepikatu, eta beren jabetzaren inguruan merkatu bat existitzen da.
NFTk ere hori bilatzen du, baina ezaugarri
interesgarrienetako bat guztiz alderantzizkoa da: berdin errepikatzea baimentzen du.
Askoren ustez jabetzaren inguruan espekulazio hutsa dakar horrek, negozio eredu
berriak sortzeko bidean.
NFTaren ideia nora iritsiko den ez dakit,
baina zenbat kostatzen zaigun eredu berriak pentsatzea. Batez ere sorkuntzaren
eremuan, sorkuntza lana balioan jartzea
zaila izaten baita, zer esanik ez errazki errepikakorra egiten duen eremu digitalean.
Azken batean, horrelako ideiak sorkuntza
digitalari loturiko jarduera eskaera-eskaintza merkatuaren logiketan txertatzeko ahaleginak dira. Orain arteko ereduak eremu
digitalean proiektatzen gabiltza uneoro.
Inoiz ez bezala ordea, eremu digitalean
sortzeko moduak aldatzen ari dira, errepikatzeko eta errazki partekatzeko aukerek
sortzaile komunitateak biltzen dituzte gai
ezberdinen inguruan. Beraz medioak berak
gure betiko dinamiken inguruan pentsatzeko, esperimentatzeko eta egiteko aukerak
dakartza, ez dugu zertan betiko bidea jarraitu balioa sortzeko, bestelako moduak ere
proiektatzeko aukera dago.

Nazioartera zabaldu da gatazka
AXIER LOPEZ

U

rtarrilaren 2an protestak hasi
dira Kazakhstanen. Egun gutxian gobernu bat botatzea lortu dute eta SESBetik independentzia
lortu zuenetik herrialdean izandako
krisirik handiena eragin dute. Lehen
begiratuan inork ez zuen aurreikusi
tamaina horretako erantzunik gobernuak autoentzako erregaiaren prezioa igotzea erabaki zuenean. Litroko
0,12 euroko prezioa bikoiztu zuen.
Ez zen oso neurri herrikoia baina
munduko zazpigarren herrialderik
handieneko agintarien aurreikuspen
guztiak gainditu zituen herritarren
erantzunak. Kazakhstandar asko gobernuaren aurka kalera atera zen
suminduta. Lehen erantzun ofiziala,
ohikoena: esku gogorra.
Kassim-Jomart Tokaiev presidenteak errepresio zorrotza agindu
zuen, baina manifestariak ez ziren kikildu. Almatyko udaletxea erre, aireportua okupatu eta poliziaren autoak
erre zituzten. Batetik, hemezortzi polizia hil dituzte eta bestetik, hildako
manifestarien kopurua handiagoa,
baina zehaztugabea da. Milaka dira
zaurituak eta atxilotuak.
Protesten lehen egunetan Tokaievek berehala indargabetu zuen
erregaiaren igoera, eta prezioa
0,12tik behera ere jaitsi zuen, baina
berandu zen. Mobilizazioak ez ziren
amaitu eta presidenteak gobernukide batzuk kargutik kendu zituen.
Gobernua Nursultan Nazarbaieven
agintearen jarraipena da. Nazarbaiev
25 urtez izan zen agintean, 1984tik,

artean Kazakhstan sobietar errepublika zela, 2019ko martxora arte.
Baina kontinuismoaren figura nagusiak kentzea ere ez da nahikoa izan
oraingoz buruzagi argirik ez duen
mugimendua baretzeko.
Zurrunbilo bortitzaren erdian, protesten zabalpena eta manifestarien
arteko komunikazioa eragozteko Kazakhstango agintariek Interneterako
sarbidea eten dute; urtarrilaren 5etik
10era arte ia erabat indargabetuta
izan da sarea. Gainera, herrialdeak
ez du kazetaririk sartzen uzten, beraz bitarteko eta lekuko askorik gabe
"ulergarriagoa" da zergatik Tokaievek
esan duen protestariak atzerrian trebatutako terroristak direla.
Eta hori egin du, hain justu, Segurtasun Kolektiborako Itunaren Erakundeari (ODKB errusierazko sigletan)
publikoki laguntza militarra eskatu
dionean "mehatxu terroristari" aurre
egiteko. ODKB-ko kide da Kazakhstan,
Errusia, Armenia, Bielorrusia, Kirgizistan eta Tajikistanekin batera, denak herrialde sobietar ohiak. Dagoeneko atzerriko 3.770 soldadu daude
Kazakhstanen, eta Tokaievek eta Moskuk "bake-tropak" deitu arren, nekez
ikusiko dute hala manifestariek.
Edonola ere, egun nazioarteko
tropak herrialde batera sartu dira
erregimen politikoaren "segurtasuna
bermatzeko", baliabide natural aberatsak dituen herrialde batean, nagusiki hobekuntza sozialak eskatzen
dituen eta agintariekin akitua den
jendeari aurre egiteko.
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Euskal presoen
eskubideen alde
SARE HERRITARRA, BAKE BIDEAN, EKINKLIK

EUSKAL HERRIA / Dozenaka mila lagun atera dira kalera urtarrilaren
8an euskal preso politikoen eskubideen alde. Pandemiak baldintzatuta,
Hegoaldean 200 herritan mobilizazioak egin dituzte, Sarek deituta.
Baionan, hiru zutabetan egin dute protesta, Bake Bideanek antolatuta.
Sarek beste behin eskatu du salbuespen politikekin amaitzeko, eta Bake
Bideanek fase berri bat abiatu dutela iragarri du, desobedientzia zibila
parte izan daitekeen ekintzetan oinarrituta. Ekimen hauetan parte
hartzeko prest dauden 90 pertsona ezagunen zerrenda publiko egin dute.
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NUKLEARRA TRANTSIZIO BERDERAKO
AKTIBITATEEN ARTEAN KOKATU DU
BRUSELAK, BESTE BEHIN ERE
LOBBYEN PRESIO PEAN MAKURTUZ
Abenduaren 31n jakinarazi zuen aldaketa Europako Batzordeak: nuklearra eta
gas naturalak ere trantsizio berderako aktibitateen zerrendan sartuko ditu.
Klima larrialdiari aurre egiteko finantzamendu publiko zein pribatuak
sektore kutsakor hauetara bideratzeko bidea irekitzen duen erabaki politiko
garrantzitsua dugu. Oinarrian dauka aldaketa drastikorik gabe lortu ezina
duen 2050erako karbono neutraltasunaren helburu ekologikoa. Aldaketarik ez
dutenez nahi, gisa horretako maniobrak biderkatzen dabiltza agintari politikoak.
JENOFA BERHOKOIRIGOIN

E

nergia nuklearra “trantsiziorako
energia” gisa sailkatzea erabaki
du Europako Batzordeak, eoliko,
hidrauliko eta bestelako energia
berriztagarrien ondoan kokatuz. Gas
naturala ere sartu dute zerrenda berritu horretan. Ezin sinetsizkoa badirudi
ere, erabakiak ez du harridura eragin,
jakina zelako gordezka ala publikoki
horren alde lan eta presio handia bideratzen zebiltzala hainbat lobby eta estatu indartsu –Frantziako Estatua lehen
lerroan kokatuz–.
Hein handi batean zientifikoa eta objektiboa zena politikoagoa bilakatu da
azken hilabeteetan eta abenduaren 31n
baieztatu zen aldaketa, inolako disimulaziorik gabe Bruselak bidalitako testuproposamenean. Nuklearrak eragindako
zabor ikaragarri kutsakorren desagerrarazteko aterabiderik ez izanik, energia
iturri hau ez zen gaur egun arte “taxonomia berdean” sartzen. Baina, 2050erako karbono neutraltasuna lortzeko engaiamendu politikoa finkaturik duela,
hala edo hola bete beharra du Europak
helburua.
Etiketa berdea jasoko lukete 2045erako eraikitzeko baimena lortzen duten
instalazio berriek eta aktibo jarraitzeko
baimena 2040 aitzin lortuko dutenek,
baldin eta zaborren gestio plan bat baldin badute. Sailkapen berri horri esker
nuklearraren sektoreak jasotzen ahalko
ditu klima larrialdiaren kontra bideraUrtarrilak 16, 2022

turiko finantzamendu pribatu eta publikoak. Diru asko da jokoan: 1.000 bilioi
euro 2021 eta 2027 artean, Europako
Paktu Berdearekin bakarrik.
Berez eta ofizialki, “zientifikoki” erabakia dute. Hiru irizpide ditu kontuan
hartzen taxonomia berdeak: ingurumenaren babesaren aldeko sei “ekarpen
substantzial baikorretatik” gutienez bat
betetzea –klima aldaketa arintzea; baliabide hidrolikoak babestea eta modu
iraunkorrean erabiltzea; ekonomia
zirkularraren aldeko trantsizioa bideratzea; kutsaduraren prebentzioa eta
kontrola; klima aldaketari adaptatzea;
eta bioaniztasuna eta ekosistemak babestea–; do no significant harm printzipioari segiz, beste ekarpen ekologikoak
ez kaltetzea eta eskubide sozialak errespetatzea.
“Batzordeak klima zientziari, naturari eta ondoko belaunaldiei bideratu
mespretxua ikaragarria da. Erabaki hau
oztopatu behar dute Europako Parlamentuak eta gobernuek”, Greenpeacen
arabera. Aldaketa oztopatzen entseatu
ziren Gobernuz Kanpoko Erakunde anitz
eta Europako estatu bakar batzuk –Alemania, Espainia, Austria, Luxenburgo,
Danimarka–. Debaldetan. Urtarrilaren
erditsuan adostu behar luke behin betiko bertsioa, taxonomiaren osaeran parte
hartu duen finantza iraunkortasunerako
aditu teknikoen taldearen ekarpenekin.
Lau hilabete ditu orain Europako Par-

lamentuak bozka bidez oztopatzeko.
Europako Batzordeak ere aurka egin dezake hogei estatu kontra agertuz gero.
Baina bide batetik zein bestetik, aukera
guti dira nuklearren aldekoen garaipen
hau blokeatzeko.

LOBBYAK BRUSELAN, LANEAN

Hemezortzi zentral nuklear eta 56
erreaktoreekin, Frantzia nuklearraren
defendatzaile sutsua da aspaldian. Hasteko, erabat dependente delako: elektrizitatearen %70,6 nuklearra du eta mundu mailan bigarren ekoizle nagusia da.
Ikatzaren mende baina hau alde batera
utzi beharrean diren Europa ekialdeko
estatuak bere ondoan ditu Emmanuel
Macron presidenteak. Martxoan, espreski nuklearra taxonomia berdean gehitzeko eskaera bidali zieten gutun bidez
Europako Batzordeko buruei Frantziako, Txekiako Errepublikako, Hungariako, Poloniako, Errumaniako, Eslovakiako eta Esloveniako lehendakariek.
Bistan da, ez dituzte argudio gisa erabiltzen Europak lurpean eta itsasoan
metaturiko 2,5 milioi m3 zabor erradioaktiboak –1,54 milioi m3 Frantziarentzat bakarrik–. Nuklearraren eta
gasaren sektoreko eragile pribatuen
partetik ere da ikaragarria presioa:
2018az geroztik, urtero 86 milioi euro
dituzte Bruselan egindako lobbygintzara bideraturik; batez besteko astero
hiru bilera eginez. 825 pertsona dabiltza
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ZABOR ERRADIOAKTIBOAK.
Problematikoa da europako
batzordearen erabakia, nuklearrak
ondorioztatu zaborrei buruzko
aterabiderik ez dagoelako. Gaur
egun, 2,5 milioi m3 zabor ditu
Europak metaturik.

lan horretan, Reclaim Finance GKEren
ikerketaren arabera –Frantzian elektrizitatearen monopolioa duen EDFek hamar langile ditu lobby lanetan Bruselan,
urtero 2,5 milioi euroko aurrekontua
bideratuz–.
“Industria nuklearrarekilako loturengatik Europako Batzordearen ikerketa
zentroaren inpartzialtasuna zalantzan”
dokumentuan azaldurik du Greenpeacek
printzipioz neutro izan behar luketen
egituretan sarturik daudela nuklearraren aldekoak: “Nuklearraren iraunkortasunaren ebaluazio objektiborako JRC
ikerketa zentroak duen gaitasuna zalantzan jartzen dute JRCk Euratom hitzarmenarekin dituen lotura estrukturalek,
nuklearraren industriarekilako harremanek eta zentroko kideek publikoki

egin adierazpenek”. Adibidez, Foratom
lobby boteretsuak ditu JRCren hainbat
formakuntza eta langile kontratatze bideratzen. Nuklearra taxonomia berdean
sartzeari “onespena” eman zuen iaz JRCek eta nola ez, honetan oinarritu da
Europako Batzordea.

ENERGIA KRISIAREN ‘JOKERRA’

Azken hilabeteetan pairaturiko energia
krisiak ere erraztu du aldaketa hau. Hain
zuzen, energiaren eskaintza segurtatzeko bidean, “ezinbesteko” gisa aurkeztua
da nuklearra. Interesgarria da Le Monde-k plazaraturiko “Crise énergétique”
et relance du nucléaire: un air de déjà-vu
(“Energia krisia eta nuklearraren bultzada: iraganekoa errepikatuz”) kronika.
Xeheki azaltzen da AEBetako 1970eko

hamarkadako elektrizitatea hornitzeko zailtasunek nolatan eta nola mesede egin zioten nuklearraren sektoreari.
Atomic Energy Commission (AEC) izan
zen “energia krisia” hitza zabaltzen lehena eta nuklearraren aldekoek zituzten
honi buruzko lehen liburuak argitaratu.
Gaur egun, modu eta estrategia berarekin ari dira energia krisiaren jokerra lau
haizetara zabaltzen. EDF, Macron ala JRC
zentroa, guztiak zentzu berera.
Bide batez, garaian nuklearraren
kontrako mugimendu azkarra oztopatzeko eta zikintzeko balio izan zuen
argudioak, krisiaren arduradun gisa
aurkeztuz ekologistak; eta gaur egun,
gisa berean balioko die zabalduz doan
ingurumenaren aldeko mugimendua
ahultzeko.

Egurrezkoak
Eskuz landuak banan-banan
Jasangarriak
Arinak eta erresistenteak
Kalitate handiko eguzki-lenteak
Hernani 23, 20004 Donostia · 943 420 624 · zinkunegioptika.com
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Iosu Imaz
TRANTSIZIOAREN BIKTIMA

NIRE KONTRAKO
ATENTATU - SAIAKERAK
LASTER ARTXIBATU ZITUZTEN,
'EGILE FALTAGATIK'
Iosu Imaz lagun eta laguntzaile izan dugu zenbait
elkarrizketatan. Iaz Altsasun Justi Iguzkizarekin izan ginenean
(ARGIA, 2.709 zenbakia) eta aurten Lakuntzan Txaro Arregirekin
(2.725 zenbakia), bera izan genuen kontaktu. Oraingoan, berriz,
bere haragian bizitua kontatu digu, Espainiako Trantsizio garaiko
estatuaren estoldak erretratatuz.
M. A. ELUSTONDO

Ezagun ezezaguna zaitugu ARGIAn.
Gure kontaktu izan zaitugu, beti
itzalean. Ordu da zeure berri eman
diezaguzun.
Gure etxean frankismo garaian asko
hitz egiten zen politikaz. Partez, familiak bere haragian bizi izan zituelako
errepresioa eta exilioa. Amaren aldetik,
gure amonaren anaia Konstantino Salinas Jaka sendagilea izan zen, 1936ko
altxamendua baino lehen Foru Diputazioko presidentea. Atzerrian hil zen. Artean gaztea ni, Pirenaica Irratia aditzen
genuen, frankismoaz hitz egiten zuen
irratiak, eta jendea demokrazia gosez
Urtarrilak 16, 2022

ZALDI ERO

zegoen… Etxeko liburu-dendan lan egin
nuen urte batzuetan, Altsasun, eta han
gorriak ikusi nituen, guardia zibilak
hantxe baitziren beti.
Liburu-dendan?
Bai. Oroitzen naiz bitan behintzat etorri zirela, liburu bahitutako bat eskatzera. Gobernuak liburua bahitu, eta
haiek guri huraxe eskatzera… Pintadak
egin zizkiguten, kristalak txikitu. Badut
argazki bat, pintada bat gure dendan:
“Viva el Rey” (Gora Erregea) eta beste
hitz batzuk ondoan, heriotza-mehatxu
gisakoak. Hiru aldiz txikitu zizkiguten

kristalak, eta, behin, barrura sartu eta
dena arpilatu zuten. Eta, gero, jazartzen
hasi zitzaizkidan.
Zertan izan zen jazarpen hori?
Behin, denda itxi, eta banindoan, karpeta bat eskuan. Guardia zibilek geldiarazi
egin ninduten. Karpetan zer ote neraman galdetu zidaten. Arakatu egin zidaten karpeta. Hurrena, auto kamuflatuak
denda aurreko aparkalekuan jarriko ziren, eta nor sartzen zen eta nor irteten
kontrolatzeko. Bitan, oroitzen naizenez,
etxetik irten, autoa hartu eta guardia
zibilak nire atzetik. Altsasuko kaleetan
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bertan gelditu ninduten, galdera inozoak eginez: “Zer ordutan helduko da
kirol-egunkaria?”. Horrela.

Iosu
Imaz
Prim
ALTSASU, 1957

Iosu Imaz Prim (Altsasu, 1957) langile erretiratua da, militantziari inoiz
utzi ez diona. Gazterik hasi zen militatzen. Bateko EHAS eta besteko
HASI. Atxilotua, torturatua, kartzelatua, libre utzia. Atentatuak jasandakoa... 1983ko udal hauteskundeetan
HBren zerrendan ageri zen haren
izena. Ez zen zinegotzi izatera heldu
orduan, baina bai urte batzuk geroago Lakuntzan, bi legealdi egin baitzituen udalean. Gaur egun, memoria
aferetan ari da, Altsasu Memoria elkartearen barruan. Biktimek lekukotasuna eman behar dutela uste
du, eta horretan da lanean. Oraintxe,
inprimategira bidean dute Altsasu
memoria 1900-1950 liburua.
Urtarrilak 16, 2022

Adarra jotzen, guardia zibilak…
Eta zenbat trafiko-isun jarri izan zizkiguten altsasuarroi! Batean, ez genuela
“Stop” seinalea errespetatu. Bestean,
abiadura-muga gainditu genuela. Gobernadoreari erreklamatu genizkion
isun guztiak, eta jazarpen-salaketa jarri genuen udalaren aurrean. Isunetako batzuk ez genituen ordaindu. Beste
batzuk, aldiz, bai. Behin, isuna, autoa
gaizki aparkatuta nuela-eta. Ordaindu
behar izan nuen, baina desadostasuna
ere adierazi nuen, idatziz, eta autoa
zuzen aparkatuta zegoela argudiatu
ere bai.

areto zabal batera eraman ninduten.
Harrera ikaragarria egin zidaten. Sei
pertsona ziren, biribilean, eta ni erdian. Eta ni gupida gabe jotzeari lotu
zitzaizkion, kolpe, ostiko eta zartako,
eta galderak bata bestearen gainean.
Ia beti pertsona bera zen torturatzailea, gizon txiki gizenkote bat, bibotekikoa.
Zer galdetzen zizuten, noiz arte
atxiloturik?
Betikoa: ETAri buruz nekien guztia
esanarazi nahi zidaten, izenak emateko… Sei egun eduki ninduten han.
Itaunketa-saio etengabeak, batetik,
eta, bestetik, ziegako hormaren kontra zutik denbora gehiena. Itaunketa batean, Diario de Navarra erakutsi
zidaten, hantxe atxilotuon izenak, ez
bainintzen ni atxilotu bakarra izan.
Gero, telefono-aurkibide lodi bat hartu eta buruan joka eraso zidaten. Horixe zen haien metodoa, saio guztietan
erabiltzen zutena. Mina jasanezina
zen. Hurrena, egurrezko gailu batetik zintzilik jarri ni eta guztiz biluztu
ninduten. Torturatzaile batek, prakak
jaitsi eta ni bortxatzeko itxurak egin
zituen, irainka beti: “Marikoi hori!”
eta halakoak.

Jazarpena, isunak… halako batean,
atxilotu ere egin zintuzten…
1980an, Arbizuko jaietatik itzuleran.
Etxetik 300 metrora nengoela, guardia zibilek geldiarazi egin ninduten:
atxilotuta nengoela esan zidaten. Nire
autotik atera eta beste batean sartu
ninduten. Olatzagutiko guardia zibilen
kuartelera zuzenean. Sartu orduko,
beheko solairuko eskailera baten barandara lotu ninduten eskuburdinez.
Handik hogeiren bat minutura, jeep
baten motorraren zarata eta
Esan duzunez, ez zinen
balaztada. Berehalaxe, sei
atxilotu bakarra.
guardia zibil sartu ziren,
Ez, bada. Ziegara jaitsi
niri irainka, mehatxu- Lau egun-edo eramango nindutenean hainbat
ka eta joka. “Akabatu nituen atxilotuta, eta, behin, lagunen garrasiak
egingo haugu!”. Gero,
aditu nituen. Alpolizia sekretu bat gauez, eskaileretan gora hasi tsasu, Bakaiku eta
etorri, guardia zibi- nintzen... eta kolpe ikaragarri Txantreako jendea
bat jaso nuen bizkarrean:
lak baztertu, ni hartu
zen. Neska-laguna
eta auto batera sartu
ere atxilotu zutela
guardia zibil batek atzetik
ninduen. Eta Iruñeko
esan zidaten, baina
jo ninduen fusilaren
Gobernu Zibilera, hangezurra zen. Hala ere,
kulatarekin”
go sotoan baitzuen egoiemakume baten orroak
tza Nafarroako Poliziaren
aditu nituen. Lau egun-edo
agintaritzak.
eramango nituen atxilotuta, eta,
behin, gauez, eskaileretan gora hasi
Ez al zizuten esan zergatik atxilotu
nintzen. Oso oroitzapen lausoa dut…
zintuzten? Zergatik hartu behar
Eta gora ari nintzela, kolpe ikaragazuten inor irainka eta joka? Zein
rri bat jaso nuen bizkarrean: guardia
zen akusazioa?
zibil batek atzetik jo ninduen fusilaGaldera horiek ez dute erantzunik, ez ren kulatarekin. Esan dut, oroitzapen
bada terrorismoaren aurkako legea. lausoa dut eta, gainera, kordea galdu
Babesgabetasuna. Gauza pertsonalak nuen. Eta, okerrena, hurrengo eguhantxe utzi, eta fitxa egin zidaten. Zie- nean, itaunketa berriro. Goiko solaigara jaitsi ninduten, eta sei eguneko rura igo, eta gela batera sartzeko atea
kalbarioa hasi zen. Ziegara sartu eta ireki zidaten. Han, polizia bat, burua
hormara begira zutik egoteko agin- mahai gainean, lo itxurak egiten, pisdu zidaten. Gero, bi pertsona etorri, tola bat ondoan, eta kaleko leihoa eraeta Gobernu Zibileko lehen solairuko bat zabalik.
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IMAZ
LIBURU-DENDA

1983an autoan lehergailua jarriz atentatua egin zioten Imazi, baina ez zuten bera harrapatu.

Tranpan erortzen ote zinen.
Bai, bada. Laster igarri nion. Hantxe
egon nintzen, geldirik. Gero, poliziak esnatzen ari zen bezala egin zuen, leihoa
itxi, eta betiko itaunketa-saioa gero.
Akabo ni, leihotik irteten saiatu izan
banintz. Torturatzaileek eskularruak
jantzi eta gogor jotzen ninduten —sabelpean, gehienbat—, eta bainuontzia
zegoen aldera ere eraman ninduten
inoiz, baina ez zidaten tortura hura aplikatu. Egunak igaro eta gero, deklarazio
bat sinarazi, eta Iruñetik Madrilera eraman gintuzten. Esan zidaten han galdera gehiago egingo zizkigutela. Ez dakit
nola jasan ahal izan nuen. Lorik ere ez,
oinak handituta eta ibili ezinik. Hura
atarramendua! Eta gobernadoreak hura
onartzea ere! Epailearen aurrera eraman nindutenean, tratu txarrak salatu
nituen, ordu arteko deklarazioa torturapean egin nuela esan nuen, baina ez
zuten ikerketarik egin.
Eta epailearen aurrean deklaratu eta
gero?
Kartzelara. Sei hilabete. Lehenengo,
Carabanchelen (Madril, Espainia) izan
nintzen, ez mediku, ez erizaindegi, ez
botika. Bizkarreko minez, oinak lehertuta eta ezin ibiliz. Txiza egin beharrean,
odola egiten nuen. Bosgarren moduluan
eduki ninduten, beste zenbait euskaldunekin batera, baina preso arruntak
ere baziren. Gu heldu eta egunetara,
funtzionarioek tunel bat atzeman zuten —guk ez genekien ezer—, eta zigor
modura, Herrera de la Mancha, Ocaña

eta Burgoseko (Espainia) kartzeletara
eraman gintuzten. Ni, Herrerara, beste
hiru lagunekin batera. Hantxe zeuzkaten GRAPOko preso guztiak.
Herrera de la Manchako espetxea
aipu eta sona handikoa da.
Bai, horixe. Furgoitik jaitsi eta lehenengo, sekulako jipoia! Preso-jantzia eman
eta isolatu egin ninduten. Egunean ordu
laurdena nuen patiora irteteko, eta beti
bakarrik. Goizeko bost eta erdietan esnatzen gintuen megafoniak; Rocio Durcalen rantxerak beti. Garbitokira joan
behar, eta funtzionarioa beti ondoan.
Gose-greba egin genuen kide batek eta
biok, 8 kilo galdu nituen astebetean, eta
Soriara eraman gintuzten. Sei hilabeteko espetxealdia, eta kalera irten nintzen, baldintzapean libre, epaiketaren
zain. Irten baino lehen, Espainiako Poliziaren aginteduna mehatxuka etorri zitzaidan: “Hi libre hoa, baina gure lagun
asko hilda zeudek!”.
Altsasura itzuli zinen, etxera.
Bai, jakina. Baina gauza ez zen hor bukatu. 1981eko azaroan-edo, panfletoak
bota zituzten herrian, lau lagunen izen
eta helbideekin, ETAren kolaboratzaile
izatea leporatzen zitzaien: “ETAk gerra,
gosea eta kaosa nahi ditu Euskadi eta
Nafarroarentzat. Hiltzaile horiei laguntzen dietenak dira errudunak”. Eta pintada bat ere egin zuten Ziordiko lantegi
batean, zenbait izenekin. Tartean, nirea.
Errepidetik ikusten zen, eta GAEk sinatuta zegoen.

“Franco hil eta gero, jendeak zer
gertatu zen jakiteko gogo handia
zuen, eta zenbait liburu publikatzen hasi ziren batzuk eta besteak.
Liburu-dendak ez ziren eskuin
muturreko jende eta taldeen gustukoak izan. Saltzen zena ere estu
kontrolatzen zuen Poliziak. Eta
halaxe kontrolatzen zuen gure familiaren Imaz liburu-denda”.

GUARDIA
ZIBILAREN
AGINDUA
“Beste behin, Urdiainen gelditu
ninduten trafikoko guardia zibilek. Agenteak esan zidan: ‘Imaz,
zu geldiarazteko eta isuna jartzeko agindu didate, baina ez dakit, bada, zer dela-eta jarri behar
dizudan isuna’. Bata bestearen
ondoren jaso nituen isunak, eta,
okerrena, gure aitari ere jartzen
hasi zitzaizkion. Bi autobus zituen,
eskola-garraioa egiten zuen, eta
hura ere noiznahi geldiarazten
zuten, isuna jartzeko. Hezkuntza
Ministeriora joan behar izan zuen,
isunak baliogabetzeko”.

Azken hitza

ESKUBURDINAK
“Herrera de la Manchatik Soriara eraman ninduten. Heldu, eta
funtzionarioek ezin niri eskuburdinak ireki. Behar baino estuago
lotu zizkidaten, eta eskumuturrak puztuta neuzkan. Poliziek
ez zuten asmatzen burdinak irekitzen, eta preso bati hots egin
behar izan zioten, irekitzeko.
Hark hartu alanbre bat eta airean
ireki zizkidan”.
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18 І Iosu Imaz
GAE, Talde Armatu Espainolak… Seizazpi lagun hil zituzten 1979-80an
Euskal Herrian.
Eta abenduan, pakete bat jaso nuen dendan, nire izenean. Gasteiztik zetorren.
Liburu-dendan hainbat pakete jasotzen
genituen, eta haien antza zuen. Etxera
eraman, ireki, eta puru-kaxa bat zen.
Nik ez nuen erretzen, ordea. Amari esan,
eta ez irekitzeko esan zidan, bazitekeela
bonba bat izatea. Cosolsa zen igorlea, eta
telefono-konpainiari hots egin eta haiek
esan zidaten ez zutela delako Cosolsa
horren berririk. Balkoian eduki genuen
paketea gau hartan. Biharamunean, hartu paketea eta dendara eraman genuen.
Meatzari aditu bati hots egin genion.
Itxuraz, susmatzekorik ez zuen ikusi, baina guraizeak hartu eta, kontuz-kontuz,
irekitzen hasi zen: eta orduantxe kable
batzuk ikusi! Guardia zibilari hots egin
genion, eta haiek Iruñeko artezilariei.
Lehergailua zen, hortaz.
Bai. Paketea hartu, eremu soil batera
eraman eta leherrarazi zuten, gu lekuko
ginela. 100 gramoko lehergaia zen. Plastiko exogenoa, armadak beste inork ez
daukana, lehergairik indartsuena… Paketea ireki izan banu, ni ez ezik, inguruko
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jendea ere akabatuko zukeen. Albistea
azkar zabaldu zen, eta Etxarri Aranazko
Rafa Larrazak ere antzeko paketea jaso
zuela jakin genuen. Guk bezalaxe jokatu
zuen Larrazak. Gero, guardia zibilak gure
etxera etorri eta, zakar eta lakats, paketebonbak zekarren biltzeko papera eskatu
ziguten. Madrilera bidaltzeko omen. Eta
ezer ez. Harrezkero berririk ez.
Dakidanez, ez zen zure kontrako
atentatu-saiakera bakarra izan.
Bakarra, ez. 1983ko maiatzean lehergailua jarri zidaten autoan. Etxepean
aparkatuta neukan. Goizeko bederatzietan, autoa hartzera joan, eta kristal bat
txikituta! Eta bolante azpiko instalazioa
kenduta, kableak solte, egunkari bat
erreta barruan… Ama, leihotik, ez sartzeko autora! Guardia zibilei hots egin,
gauzak lehergailu itxura zuela esan, eta
handik bost ordura etorri ziren! Bitartean, jendea, han inguruan kuxkuxean
eta ikusmiran! Etorri ziren guardia zibilak, ekarri zuten txakurra, aurkitu
zuen lehergaia, eta hartu autoa, Altsasuko kanpo aldera eraman, eta zartarazi
zuten. Autoaren sabaiak ondoko makal
arbolaren adarrak jo zituen, eta txapa
zatiak, berriz, handik berrogeita hamar

metrora ere jaso zituzten. 500 gramo
goma-2 zituen lehergailuak.
Ondoriorik izan zuen?
Atentatua salatzeko agiria atera zuen Altsasuko batzarrak, mobilizatzeko deiak
egin ziren, niri sostengu eta babes emateko ekimenak… Maiatzaren 8an udalhauteskundeak izan ziren. Nire kontrako
atentatua, berriz, hilaren 13an. PSOEk
irabazi zituen Altsasun. Udalbatza berria
osatu baino lehen, osoko batzar berezia deitu zuen aurreko alkateak, baina
sozialisten zinegotzirik ez zen batzar
hartara joan. Handik hamabost egunera, alkate sozialista izendatu berria agintean, udalbatzak ez zuen ni babesteko
mozioa onartu. Udaletxeko balkoian nire
aldeko pankarta bat jarri, eta kenarazi
zuen PSOEko alkateak. Etxarri Aranatz,
Bakaiku, Arbizu eta Lakuntzako udalek
atentatuaren kontrako agiria atera zuten.
Manifestazioa egin zen Altsasun, guardia zibilek kargatu egin zuten… Eta bide
judizialetik, deus ez. Maiatzean atentatusaiakera, eta uztailaren 6an esan ziguten
egilerik ez zela ageri eta kasua artxibatu
egin zutela. Pakete bidezko atentatuan
bezala. Bi kasuak ere artxibatu egin zituzten, “egile faltagatik”. Eta holaxe.
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Baionatik Bilbora,
argazki erdibitua

H

eldu gara 22ra eta argazki erdibitua izaten jarraitzen du Euskal Herriak. "Badu nora heldu baina ez
du zeri heldu". Esaldi esanguratsua, aspaldiko kantu baten sarreran. “Baionatik Bilbora itsaso hutsa da nire herria”.
Baiona eta Bilbo, Euskal Herriaren
bi erreferente nagusi. Errobi eta Aturri
ibaiek bat egiten duten gunean, Baiona
da Iparraldeko hiri nagusia, Euskal Hirigune Elkargoaren burua, Angelu eta
Miarritzekin batu eta BAM makro-hiria
sortzen ari dena. Ibaizabal eta Nerbioi
ibaien urak batzen dituen Bilbo Handia
da Hegoaldean konurbazio nagusia.
Zein da, gaur egun, Baiona eta Bilbo
arteko distantzia? Lerro zuzenean, 120
kilometro baino ez, eta Donostia dago
gainera bide erdian. Naziogintzaren
ikuspuntutik, euskal hirien arteko harremanak estutu beharra lehen mailako
helburutzat hartu behar dugu. Badugu,
beraz, nora heldu. Baina ba ote da horretarako zeri heldu?
Baionaren eta Bilboren arteko harremanez txostena idatzi zuen Manex Pagola doktoreak, garaian Baionako Euskal Museoaren zuzendariordeak, EHUn
egindako sinposio baterako. Bi euskal
hirien arteko behinolako hurbiltasun
historikoa, estatu espainiarrak eta frantziarrak sortutako mugaren eraginez oso
ahuldua ikusten zuen arren, Europar Batasunaren norabidean itxaropena zuen
Pagola doktoreak. Ez da horrela gertatu.
Une honetan, Estatu biek apropos Ipar

Etorkin afrikarren
ohitura omen da,
pertsonak jatorriko
herria uzten duenean,
norbere argazkia
erdibitu eta erdi bat
familiari uztea, bestea
soinean daramatela
eta Hego Euskal Herria elkarrengandik
urruntzen dituztela ematen du.
Frantziak, bere kabuz, mugaren hertsadura erabaki du, Euskal Herriaren
erdi-erdian etorkinak geldiarazteko traba hilgarriak sortuaz. Zazpi hildako izan
dira iaz horren kausaz Bidasoa ibaian,
Irunen edo Donibane ondoko trenbidean.
Garai batean izan ziren mugaz gaindi
euskal hiriak elkarren artean lotzeko
proiektuak. Donostia eta Baiona ardatz
hartuta, 1993. urtean Henry Grenet BAM
edo Baiona-Angelu-Miarritze konurbazioaren presidenteak eta Eli Galdos
orduan Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak
sinatu zuten hitzarmen bat, Europar Batasuneko araudi berria oinarri hartuta,
Euskal Eurohiria mugaz gaindi hedatzeko helburuaz. Lapurdiko 25 udal eta
Gipuzkoako hamazazpi elkartu ziren

KARMELO LANDA
HISTORIALARIA

proiektu horretara, baina hor gelditu
zen bazterrean.
Joan berri den 2021. urtearen azkenetara, azaroaren 20an, bi manifestazio
jendetsu egin ziren Bilbon eta Baionan.
Aske eta berdinen Euskal Herria lortu
arte leloa hartuta milaka pertsona Bilbon. Euskal Herrian bizi eta etxebizitza
ukan aldarrika beste milaka Baionan.
Ondoren, abenduaren 13an elkartu
zen Pirinioetako Lan Elkartea (CTP deitua), mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko aspaldiko 1983an sortua, Europako Kontseiluaren bultzadaz. Oraingoan
bilera Katalunian izan zen, Cerdanyako
Alp herrian. Bileraren ondorioen berri
ematera Pere Aragones Generalitateko president-a eta Iñigo Urkullu EAEko
lehendakaria batera agertu zirenean, ez
zuten Euskal Herria eta Katalunia nazioek pairatzen duten zatiketa inposatua aipatu ere egin. Pedro Sánchez presidente espainiarrarekiko harremanak
izan ziren bien ardura bakarra.
Etorkin afrikarren ohitura omen da,
pertsonak jatorriko herria uzten duenean, norbere argazkia erdibitu eta erdi
bat familiari uztea, bestea soinean daramatela. Azken mugaraino heltzean,
bigarren erdi hori bidaltzen ei dute etxera, han argazkia osa dezaten. Guk, berriz, argazkia hiru zatitan hautsia dugu,
eta ez dakigu noiz elkartu ahalko dugun Euskal Herriaren argazki bateratua.
Bide berriak behar ditugu Euskal Herria
osatzeko.
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Bizi soziala berriro hasten
denean jakingo dugu

SONIA GONZÁLEZ
IDAZLEA ETA ABAR
ANTTON OLARIAGA

Z

ientzia politika publiko bihurtzen
den modua kalkulu politiko eta
ekonomikoek gidatzen dute, baita politikariek, alderdiek eta aholkulariek dituzten konpromiso moral eta
ideologikoek ere”. Hala zioen Jana Bacevic soziologoak 2020ko apirilean The
Guardian-en.
Denok ikusi ahal izan dugu zertan
dautzan konpromiso moral eta ideologiko horiek: desgastea ze administraziok
edo gobernuk pairatu; oposizioa neutralizatzen ahalegindu; zerbait egiten
ari delako plantak egin... Hitz bitan, jesarlekua zaindu, “zientzia” berba ahoan
barra-barra ibilita ere.
Beldurra izan zen hasieran, gaixotasunari eta kudeatzen ez genekien egoera
ezezagunari. Nekeak jarraitu zion gero.
Azkenik, haserrea hasi da zabaltzen,
euren betebeharretan huts egiten jarraitzeko asmo tinkoa erakutsi diguten
agintariekiko haserrea.
Aztikerren COVID-19aren kontrako neurriak. EAEko herritarren iritziak
eta pertzepzioak inkesta irakur dezala
kontseilariak “teklak” aurkitzeko. Seguruenik ez zuten espero herritarrok
zientzialariei adiago egotea euren berritsukeriari baino. Zeren eta euren ardura
nagusia, zentzu-izpi ñimiño bat duen
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edonork esango liekeen bezala, osasun
arazo baten aurrean, osasun sistema
sendotzea baita.
Hainbesteko kezka daukate gure
osasunarekin, ezen lehenbiziko neurria
arretarik ez ematea izan baitzen. House
doktorearen estilora “izorra zaitezte,
gaixotxook” esatea falta izan zuen Sagarduik. Honen ostean, neurri murriztaile
eta amorragarri gehiago. Euren inkonpetentzia estaltzeko ahalegin traketsa,
baina beste kolpe bat gure osasun mentalean. Aurten inoizko suizidio tasarik
handiena izan da Estatuan, baina ba al
zenekiten hazkunderik handiena EAEn
izan dela? Urkulluk bai.
Eta utzidazue pare bat berba esaten
COVID paseaz. Txertoen kontrako lagun
batzuk badauzkat. Luze eztabaidatu izan
dugu. Ez gara sekula ados jarriko eta
jakin badakigu. Baina benetan oker daudela uste arren, behartzea eta xantaia ez
direla bidea askoz sakonago nago sinistuta. Eta are garrantzitsuagoa, ditxosozko pasea zirrikitu eta bidezidorra baino
ez da trataera medikoetan azken hitza
pazienteak daukala dioen legea urratzeko. Aurrekari benetan arriskutsua.
Omikron aldaera Gabonetako opari
moduan ikus genezakeen, immunitatea
areagotzeko bitarteko moduan, urtero

harrapatzen ditugun beste koronabirusen antzeko bihurtzeko pausoa. Infekzio
tasa itzelezkoa da, bai, baina gehienetan
koadro oso leunekin. Areago txertoa edo
botika prebentibo hori hartuta bagaude.
Eta egon bagaude, xantaiarik gabe.
Honek guztiak ez du esan nahi tentuz ibili behar ez garenik, neurri eraginkorrekin, ahal dela. Baina batez ere
adierazten du agintariek euren lana bete
behar dutela. Zer uste zuten esaten ari
zirela talde immunitateaz hitz egitean
edo gaitzarekin batera bizitzen ikasi
behar genuela ziotenean? Bide horretan
inor ez zela gaixotuko?
Triunfalismoa ez da komenigarria,
baina errealitatea ezkutatzeak eta herritarrak beldurtzen ahalegintzeak itzelezko kutsapen datuekin, aurreko egoeran
bageunde eta ondorioak berdinak balira bezala, helburu politiko ondo ilunei
erantzuten diela pentsarazi diezaioke
edonori. Edo, bestela eta besterik gabe,
agintekerian eroso daudela.
BMJ aldizkari medikoan argitaratutako Pandemiaren amaiera ez dute telebistatik emango artikuluan diotenez, pandemiaren bukaera ez dute adierazleek
jakinaraziko, ez baikara sekula zerora
helduko. Bizi soziala berriro hasten denean jakingo dugu amaieraz.
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Normaltasuna zen
arazoa

FERMIN ERBITI
KAZETARIA

L

asterketaren bat egin duen edonork
badaki: ez dago azkarregi hastea
baino akats larriagorik. Hanka sartzea egiten duen lasterkariak larrutik
ordainduko du. Helmugaraino heltzekotan, nekez ahantziko du sufrikarioa.
Hurrengorik bada, lasai, ongi neurtuko
baititu indarrak, gogoak eskatzen duen
baino lasaiago abiatuta. Nik esperientziak erakutsia dakit hori.
Azken bolada honetan, askotan gogoratu dut irudia. Laster bi urte beteko
dira pandemiaren maratoia hasi zenetik.
Gehienok gogotsuegi hasi ginen, hura
pare bat hilabeteko kontua zelakoan.
Etengabeko goitibeheran ibili ondotik,
seigarren olatuak itota utzi gaitu, etsiturik. Urte berrian, zurrunbilo berean.
Eta batere ideiarik gabe ataka honetatik
noiz, nola eta nora aterako garen. Helmuga ikustean, behin eta berriro atzeratzen dioten lasterkari akituaren antzera
gabiltza: lur jota.
Baikorrenek diotenez, helmugaz beste aldean mundu hobea izanen dugu. Nik
ere hori sinetsi nahi nuke, aurrekariek
esperantzarako zirrikitu handirik uzten
ez badute ere. Gogoratu: 2008ko krisilapurretatik ahulak ahulago atera ziren;
aberatsak, aberatsago; eta demokrazia
kaltetua, ukitua eta ahuldua. Oraingoan
ezetz esan digute, elkartasunean oina-

rrituriko soluzioa izanen dela. Hala bedi.
“Portatu zaitez fededun bezala eta fedea emanen zaizu” zioen Xabier Letek,
erlijioaz ari zela. Ekonomia iragarpen
baikor hori sinesteko ere, fedea dugu
berme bakarra. Momentuz, aditu guztiak bat datoz: oraingo krisian ere gizarte arrakala handitu besterik ez da egin.
Tunela da krisiaren irudi erabiliena.
Esan beharrik ez dago: tunel guztiek sarbide eta aterabide diferenteak dituzte.
Begi bistakoa izanagatik ere, barneratu
gabeko kontua dugu. 2020ko martxora bueltatzea dugu amets. Gure hiriko
alkatea, esaterako, betiko Sanferminak
bizitzearekin temoso dabil, bi kontzeptuak ezkontzea posible dela sinetsaraziz.
Auto-saltzaileak ere matraka ematen ari
dira, pandemia aitzineko salmenta maila
berreskuratu behar dela azpimarratuz.
Eta bidaia-agentziek ere Aste Santuan
dute jarria esperantza, ordurako milaka
hegazkin munduko bazter batetik bestera mugitzen hasiko direlakoan.
Javier Vitoria teologoak ederki azaldu
zuen lehengo egunean Iruñean, Gogoa
Foroak gonbidaturik eman zuen hitzaldian: “Normaltasuna zen arazoa. Jasaten ari garen krisiari garrantzirik kendu
gabe, argi esan dezagun: ez dugu bidegabekerian oinarrituriko normaltasunera
bueltatu nahi”.

Urte itsu berri on
ITZIAR BARDAJI
GOIKOETXEA
IRAKASLEA

E

z daukat telebistarik eta ikusten dudanean, zaratak, koloreek, hiperestimulazioak kolpatzen nau. Urte bukaerako kanpaiak ikusi nituen. Antena
3n, Pedrocheren soinekoa urte amaiera
baino garrantzitsuagoa zen. Espektakuluaren gizartean aztarna uzteko asmoz
edo, emakumeak burua arrasean moztu
zuen. Hamabi kanpaietako bakoitzean
pantailan esku batek Coca-cola botila
bat hartzen zuen eta amaitzean iragarkien uholdea iritsi zen. Batzuetan iruditzen zait hobera goazela, belaunaldi
berriak libreagoak direla. Perfume iragarkiak ikusten ditudan arte.

Egunkarietan urtearen laburpenak
egiten dituzten albisteak irakurtzen ditut. Pobreagoak gara, ezberdintasun materiala zabalagoa. Iparralde globaleko
gure herriari bere barruko hegoaldea
handitzen zaio. Ongizate ereduaren fantasia telefonoz medikuarekin kontaktatzen saiatzen garenean ipintzen diguten
musikarekin batera lurruntzen da.
Eta helarazten diguten mezua ez da
aldatzen: klase ertaina da normaltasuna
–pobrezia behin-behineko salbuespena
akaso, gu ez garenona– eta kontsumoa
zorionerako bide koloretsu distiratsua.
Urte itsu berri on.
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Umeentzako COVID txertoa
eta beste neurri batzuk
ISABEL CANALES ARRASATE ETA
VIRGINIA CANALES ARRASATE
MEDIKUAK

P

andemia honetako erabaki askok
eztabaida garden, aske eta sakonen
beharra daukate. COVID-19aren
aurkako umeen txertaketari debatea zor
diogu, Lehen Arretako Berrikuntza Mintegiaren (SIAP) eta Lehen Arretako Espainiako Sarearen (REAP) honi buruzko
lanek argi utzi duten legez.
SARS-Cov2ak umeengan eragiten
duen gaixotasuna, orokorrean, arina eta
denboran mugatua da, askotan asintomatikoa. Europan 5 urtetik gorako
umeei ematen zaizkien COVID-19aren
kontrako txertoak seguruak direla esan
dute, momentuz txerto horiei larrialdi
egoeran erabiltzeko baimena eman dieten agentzia erregulatzaileek. Ez dakigu,
baina, zein den txerto horien epe ertain
eta luzerako segurtasuna. Denbora eta
kalitatezko erregistroak behar ditugu
eragin ditzaketen albo-ondorioak ezagutzeko. Honen adibidea, populazio gaztean txerto hauen osteko miokarditis/
perikarditis kasuen igoera. Kasu gehienak arinak eta ez oso ohikoak izan arren,
etorkizunean ekar litzaketen balizko
ondorioak kontuan hartzeko azpimarratu zuen Britainia Handiko Txertaketa eta
Immunizazio Batzordeak (JCVI), iraileko
adierazpenean.
Bestalde, ze oinarri zientifiko eta etiko dauka “talde immunitatea lortzeko”
umeak txertatzeak? Gaur egungo COVID19aren aurkako txertoek, zoritxarrez, ez
dute birusaren transmisioa behar bezala
ekiditen, zientziak eta oraingo transmisio komunitario zabalak argi utzi duten bezala. Transmisio honetan umeek
pandemia hasieratik izan duten rola
helduena baino txikiagoa izan da. Ume
askok gaixotasuna honezkero pasatuta dauka, herri askotako estimazioek
dioten bezala. Umeen seroprebalentzia
ikerketa bat behar dugu (Juan Simó medikuak dioen moduan). Eta immunitate
zelularra ikertuko duena ere bai.
Urtarrilak 16, 2022

Umeen txertaketaren
erabakia adineko taldean
izango lukeen abantailan
oinarritzea (horrela denik
ematen ez badu ere)
eztabaidagarria da oso.
Eta umeen immunitate
naturalak endemiarako
jauzian lagun lezake
Britainia Handiko 4 eta 11 urte arteko umeen lagin batean, seronegatiboen
(antigorputzen testetan negatibo) %60k
immunitate zelular indartsua zeukan
(JCVIren 32. akta).
Gaixotasuna eduki ostean antigorputzak une hartan negatiboak izan arren,
bazeukaten gaixotasuna pasatu izanaren
seinalea, birusari aurre egiteko immunitatea. Zertarako hauentzako txertoa?
Norvegiak ez die txertoa eskaintzen
gaixotasuna pasatu duten 12-15 urte
bitarteko umeei.
Azaroaren 25ean, Medikamentuen Europako Agentziak (EMA) larrialdietarako
baimena onartu zuen Comirnaty txertoa
5 eta 11 urte arteko umeei ere emateko. Finlandiak eta Norvegiak, momentuz,
5-11 urte bitarteko haur osasuntsuei ez
die txerto hori jarriko. Horretarako segurtasunari buruzko informazio gehiago
behar dutela adierazi dute.
Umeei COVID-19aren aurkako txertoa ematean, argi konpentsatu gabeko
balizko arrisku bati atea zabaldu ahalko
genioke. Etikoki, umeen txertaketaren
erabakia adineko taldean izango lukeen
abantailan oinarritzea (horrela denik
ematen ez badu ere) eztabaidagarria da
oso. Eta umeen immunitate naturalak
endemiarako jauzian lagun lezake.

Pandemia honetan gehiegitan entzun
dugu haurrak hiperkutsatzaileak direla.
Hasieran honelako baieztapenek oinarri
zientifikorik ez bazuten, gaur egun ebidentzia zientifiko guztien kontra doaz.
Oraintsu, gure inguruan, umeak izan
dira intzidentzian lider; positibotasunean, aldiz, kontrakoa. Proportzionalki,
umeei gainontzeko adin tarteei baino
test gehiago egin diegu? Umeen (0-19
urte) positibotasuna, orokorra baino
askoz baxuagoa da. Ez lirateke umeak
birusaren “gordailua”, ezta birusa nagusiki zabaltzen ari direnak ere (Simóren
Los niños lideran la incidencia pero no la
positividad, ¿a nadie le inquieta esto?).
Haurren berezko beharrak ez dira
kontuan hartu pandemia honetan. Adin
txikikoei, entzun barik, gauzak azaldu
egin dizkiegu. Zer sentitzen zuten galdetu barik, helduon arauak helarazi eta
inposatu dizkiegu. Eta murrizketa horiek guztiek eragin latza izan ei dute eta
izaten ari dira haien osasun mentalean
ez ezik, osasun fisiko, pobrezia tasa eta
alor akademikoan ere. Besteak beste
UNICEFen COVID-19ak eragindako krisiaren eragina haur zaurgarrienengan
txostenak aztertu bezala.
Hemendik aurrera, umeen inguruan
hartuko ditugun neurriak haien berezitasun eta beharretara egokituta egon
beharko dira, zientzian oinarrituta. Ez
genieke umeei ekidin nahi diegun kaltea
baino handiagoa eragin beharko. SARSCov2 birusa pasatu ostean garatzen
duten immunitate naturalak izango du
seguru aski helduaroan ere garrantzia,
bestelako koronabirusek haurtzaroan
eragindako infekzioak eduki eta gero birusarengandik defendatzeko sortutako
immunitatearen parekoa. Izan ere, helduaroan birus berberak kutsatuz gero larritasunetik defendatzeko ezinbestekoa
baita haurtzaroan garatutako immunitate natural hori. Primum non nocere.
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Arrakalak loratu
ANE LABAKA MAYOZ
BERTSOLARIA

I

nork 2021 urtean gehien baliatu –gogoratu, gogorarazi, aipatu, aldarrikatu, haragitu...– dudan testu zatia zein
den galdetuko balit, ez nuke erantzuna bi aldiz pentsatu beharrik izango.
Argi daukat zein pasarte egin dudan
nireen. Arantxa Urretabizkaiarena da
berez, Bidean ikasia izeneko liburuan
azpimarratu nion arkatzez, eta honela
dio: “Asfaltoa zartatzeko bi modu daude. Bata animaliena, gizakiona: hartzen
duzu eskutan lanabes bat, pikotxa edo,
ahal bada, mailu pneumatikoa eta kolpeka, zarata eginez, puskatzen duzu hautsezina zirudien azala. Bigarren modua
landareena da: bultzatzen dute azpitik,
isilean, etengabe, eta halako batean,
nahikoa tentsio bildu dutenean, eten
egiten dute gainean duten geruza”. Gordeta daukat beste aipu kuttun bat ere,
urtearen hondarrean lagun batek oparitu zidana: “Idazle guztiok igotzen gara
bata bestearen sorbaldetara”. Ursula K.
Le Guini ostu zion berak.
Guk ere badakigu zerbait asfaltoaren
gogorraz. Kolpeez, zarataz, isiltasunaz,
tentsioaz, etenez... Badakigu zerbait elkarren sorbaldetara igotzeaz.

Atea bakarka
gurutzatzea aski ez
zela entzun nion
behin gutako bati;
zabalik eutsi behar
zitzaiola gainerako
guztiek ere
bertatik igarotzeko
aukera izan zezaten

Atea bakarka gurutzatzea aski ez zela
entzun nion behin gutako bati; zabalik
eutsi behar zitzaiola gainerako guztiek
ere bertatik igarotzeko aukera izan zezaten. Orain, orduko hartan atearena
kantatu zuenak txapel beltz bat dauka
buru gainean, eta ez da bakarra. Zorionez, ez da puntaren puntan distira egin

EuskarAbentura
2022

duen bakarra eta, fokupeetatik kanpo
ere, batek baino gehiagok mantendu
dute beraien zapata ate izkinan, irmo.
Udazken honetan ere bide bazterrak
irentsi ditu gutako zenbait. Udazken honetan, baina, zartadura batzuk agertu
dira kristalezko sabaietan; kalitatearen
–ironikoki neutroak diren parametro
ezin zehatzago horien– erresumetan.
Konpartituak izan dira bideko minak.
Konpartitua, amaierako poza; lorpen
pertsonalak kolektibo sentitzeak dakarren euforia.
Sorbaldak ikusi ditut zerurainoko eskailera bihurtzen. Sorbaldak matrioxka
forma hartzen, gehien behar zutenentzat aterpe bana eraikitzeko. Sorbalda
uzkurtuak entzuleen artean, oholtza gaineko kideak ondo baino hobeto sumatu
arren okerrenerako prestatzen, badaezpada ere, orain artean jasotako egurraren inertziari jarraiki. Sorbalda dislokatuak, erresuma horietatik kanpora
gozatzen, ospatzen; elkarrekin dantzan.
Asko ikasi dut zuekin.
2022an ere egin dezala dar-dar asfaltoak. Ezer ez da dirudien bezain hautsezina.

IZEN EMATEA ZABALIK!

gazteak
• 2005-2006an jaiotako
• Martxoaren 4ra arte
us
www.euskarabentura.e
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Euskarazko
liburu zaharrek
irakurle berririk bai?
PERU IPARRAGIRRE
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DANI BLANCO
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Euskarazko literaturaren
tradizioa hautsia eta
ezezaguna da oro har.
Azken hamarkadetan
idatzi denak nolabaiteko
egonkortasuna lortu duela
dirudi hala ere. Garrantzizko
elementua falta da, ordea:
egonkortu aurreko garaiko
literatura eskuragarri jartzea.
Lan bikoitza litzateke:
liburuak berrargitaratzea
eta haietako hizkuntza
berrikustea.

Egun zaharrak joan ta
berriak etorri,
gaur poz bihar oinaze,
noiz burni noiz zilar
zenbaitek hondamendi
baitute katea
lore-sorta bekizu
goi-muinoak zehar!

I

a mende osoa bete da Verdes-Atxirika argitaldariak Xabier Lizardi (Zarautz, 1896 – Tolosa, 1933) poetaren hitzok zekartzan liburua plazaratu
zuela, baina argitaratu ziren moduan
ezin idatzi gaur; nola jartzen zaio ordenagailu honetan “r”-ri tileta? Inprimatzean ez luke arazorik emango? Ez dira
alferrik pasa hamarkadak, euskararen
grafiaren bilakaerari begiratzea besterik ez dago.
Susak berrargitaratu zuen iaz Lizardiren Bihotz-begietan, ortografia estandarizatuta. Gaurkotze horrez gain, orri

arteak populatzen dituen Zuhar Iruretagoienaren esku-hartze artistikoa eta
Anjel Lertxundiren hitzaurrea dakartza
liburuak. Aitzakia ezin hobea ematen
du klasiko honen berrargitalpenak literaturazalea kezkatu beharko lukeen gai
bati heltzeko: ba al dute liburu zaharrek
irakurle berririk? Eskura al daude euskarazko literatur tradizioko lan esanguratsuenak? Eskura liburuak zein eskura
testuak, liburu horietako asko argitaratu zirenetik hona dezente aldatu baita
euskarazko idazkuntza. Aldatu baino,
batu, estandarizatu. Koldo Izagirrek dio:
“Orduan idaztea mendia zen, gaur ordokia dugu”. Auzia da, ordea, orduko mendi horiez gure ordoki hau nola aberastu.

BIHOTZ-BEGIETAN ESKUETAN
Liburu garrantzitsua da Bihotz-begietan, zalantzarik ez dago horretan. Garrantzitsua, Lertxundik hitzaurrean
dioen bezala, poesiagintzan izan duen
Urtarrilak 16, 2022
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eraginarengatik, sortu zen testuinguruan aztertuz gero duen bakuntasunagatik. Lizardik 1919 eta 1931 artean
idatzitako hemezortzi poema biltzen
ditu, poemagintza modernoa eta lirikoa erakusten du, garai hartan euskaraz
idazten zenarekin hausten duena. Gabriel Arestik esan zuen, “pentsatuko dut
Lizardik urrezko orri bat eskribitu zuela euskal literaturan, guztirik ederrena, guztirik distiratsuena. Haren izena
munduko abangoardian aurkitzen da”.
Eta hori guztia horrela izanik ere,
azken urte luzeotan deskatalogatuta
egon da liburua eta ez da erraza izan
ale fisikorik eskuratzea, harik eta Susak
berrargitaratu duen arte. Hala dio Lertxundik hitzaurrean: “Gaurko irakurleek ez dute Lizardiren Bihotz-begietan
irakurtzeko aukerarik; ez dute izan edizio berritu, egokitu, zaindurik. Euskara
batuan. Literatura argitaratzeaz arduratzen den bilduma eta katalogo batean.
Gaurko poema liburu eta narrazioen
konpainia noblean. Egungo irakurlego konbentzionala gogoan izango duen
edizio popular eskuragarri batean”.
Zergatik izan da horrela, baina?
Hainbat galdera botatzen ditu airera
Lertxundik: “Zabarkeria da motiboa?
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Informazio eza? Kultura jasoari diogun begirune ez batere jasoa? Lizardik duen idazle zailaren fama? Interes
falta, axolagabekeria, ezjakintasuna?
Eragile kulturalen proiekzio miopea

Gaurko irakurleek ez
dute izan Lizardiren
Bihotz-begietan
irakurtzeko aukerarik;
ez dute izan edizio
berritu, egokitu,
zaindurik
argitaratu beharreko liburuak programatzerakoan? Denetarik egongo da
zerbait”. Denetarik horren emaitza: erreferentziazkoa den lan
baten edizio berritu, egokitu

eta zaindurik irakurle berrien eskuetara ez dela iritsi Zarauzko Udalak
poetaren 125. urtemuga omentzeko
horretarako dirua jarri duen arte. Izan
ere, ez da lan makala edizio berritu,
egokitu eta zaindu hori osatzea. Josu
Landak egin du Lizardi eguneratzeko
lana, poetaren ortografia zuzenduz eta
darabiltzan aditzi trinko berezienak
azalduz. Susaren edizioak jatorrizkoaren facsimilea dakar, bi bertsioak erraz
alderatzeko. Ortografia da deigarriena,
irakurketari enbarazu gehien egiten
diona. Ulertu ulertzen baita, Lizardiren
trinkotasuna eta lexiko hautaketa gorabehera.

LITERATURA LIBURUETAN DATOR
Urterik urte, uzta ederra utzi ohi du
euskarazko literaturgintzak, Durangoko Azoka amaitu osteko zerrendak
errepasatu besterik ez da egin behar.
Liburu mordoxka bat urtero. 2020an,
esaterako, lehendik argitaratu gabeko
30 nobela pasa eta ia beste hainbeste
poema-liburu, Juan Luis Zabalak Euskal Literaturaren Apalategian egindako zenbaketaren arabera. Horien
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artean batzuk besteak baino askoz ere
irakurriagoak izan dira, beste batzuek
eman dute zeresana, baina ia bi urte
pasa diren honetan oihartzuna gero eta
ahulagoa da, beste batzuen izenburuak,
aldiz, erabat oharkabean pasa direla
dirudi.
Liburu horietako batzuek arrastoa
utziko dute, lehen tirada txiki geratuko zaie eta berriz inprimatu beharko
dira, agian beste hizkuntza batzuetara
itzuliak izango dira, edo film batean
moldatuak. Auzia da liburu batzuek
iraungo dutela, bizitza berriak izango
dituztela, eta beste batzuek, aldiz, ez.
Ez baita erraza denboraren joanari, eta
batez ere liburu berrien etorrerari, aurre egitea, gutxi irauten dute liburuek
erakusleihoetan, dendetakoetan nahiz
prentsakoetan. Gero eta liburu gehiago
argitaratu, gero eta urriagoa da elkarri
uzten dioten arnasa.
Egin dezagun urte batzuk atzera.
Erraz bilakatzen dira liburuak aurkigaitz, liburu zehatz batzuk ez badira,
urtero Durangoko Azokan, esaterako,
edizio berean erosten eta berrerosten
direnak. Egin dezagun are atzerago,
urtean argitaratzen ziren euskarazko
liburu guztiak irakurtzeko aukera zegoenera. Orduan ere irakurleak gutxiago ziren, noski, baina hori beste kontu
bat da. Are atzerago eginez gero, muga
lausoak dituen mugarri bat topatuko
dugu: euskararen estandarizazioa, euskara batuarena.

EUSKARA BATUAREN ALDAPAK
1964an Baionan, Txillardegik sustatutako bileran lehenik eta 1968ko Arantzazuko Batzarrean gero, euskara estandarizatzeko prozesua bide onean
jarri zen. Bide onean baina ez errazean,
baina hartu ziren erabaki batzuk, eta
batez ere hainbat argitaratzailek eta

idazlek egindako hautuak zabaldu zuen
euskara batuak idatzizkoan behar zuen
tokia. Estandarizazioa prozesu bat da,
ordea, eta ez zen berehala egonkortu
egoera. Ikastolen ugaritzeak eta Frankoren heriotzaren osteko euskararen
instituzionalizazioak – EHUren, ETBren eta abarren sorrerak– ere lagundu zuen horretan. Literaturgintzan ere
ez da bide erraza izan Izagirrek aipatzen duen ordokirainokoa, urte luzez
luzatu da argitalpenetan euskara batuaren arauen araberako idazketa eta
zuzenketa orokortzea, Euskaltzaindiak
arauak eta argibideak eman eta idazleek eta editoreek horiek erabili ahala.

Errealitatea da
euskarazko liburuek,
oro har, gutxitan
izaten dutela
bigarren bizitza bat
Tarte horretan guztian argitaratutako
literaturari erreparatuz gero, eta bataren eta bestearen aparteko apetak gorabehera, hizkuntza idatziaren bilakaera
hori ikus daiteke. Esan daiteke azken
hogeita hamar urteotan egonkortu dela
kontua, euskarazko literatur sistema
modernoaren nolabaiteko egonkortzearekin batera. Zer gertatu da, baina, tradizio horrekin guztiarekin? Non dago
eskuragarri? Eten batzuek –36ko gerrarenak eta frankismoarenak– erabat
baldintzatzen dute euskarazko litera-

turgintzaren transmisioa, etena da halabeharrez. Hizkuntzaren estandarizazio
berantiarrak ere ez du auzia samurtzen.
Zer esanik ez oraindik orain zerumugan
aterabide errazik ez duen euskararen
diglosia egoerak. Luze jarrai genezake
trabak zerrendatzen, Lertxundik literatur munduko keriekin egin bezala. Aleka
egin dira ahaleginak tradizio horretako
egileak gaur egungo irakurleei ekartzeko, eta “gaur egungo” esatean modu jarraituan esan nahi da, erreferentziazko
lanak erreferentziazko izan daitezen
haien argitalpenetik edo berrargitalpenetik urte gutxi batzuetara ere. Elkar, Alberdania eta Erein argitaletxeetan topa
zitezkeen zenbait klasiko modernoren
berrargitalpenak, baina horiek ere honezkero gutxi eta zaharkituak geratu
dira, ez dira berritu. Susak mende honen
hasieretan argitaratutako XX. Mendeko
Poesia Kaierak bilduman berrogei poetaren bildumak argitaratu ziren, ezinbesteko kanona osatzen dutenak, baina
ortografia eguneratu gabe, eta bilduma
egun ez dago ia zirkulazioan.
Errealitatea da euskarazko liburuek,
oro har, gutxitan izaten dutela bigarren
bizitza bat. Berrargitalpenerako ohiturarik ez dago eta literatur sistema frantsesean eta ingeles-estatubatuarrean
ohikoak diren poltsikoko edizioak ez
dira existitzen. Ohitura falta horrek ere
ortografia bederen berrikusi behar izateko aitzakia gutxiago edukitzea dakar;
hala ere, berrargitaratzen diren lan batzuetan ez da lan hori egiten, irakurleen
kalterako.

EGOKITZAPENA?
Koldo Izagirrek dio kontuz erabili
behar dela “egokitzapen” hitza. Dioenez, ortografia gaurkotu eta begi-bistako akatsak baizik ez lirateke zuzendu
behar. Idaztea mendia zeneko garaieta-
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tik ordokia direnekoetara dagoen aldea
literarioa ere badela azpimarratzen du.
Zuzendu behar direla lan horiek, baina
batez ere editorerik eta ia aurreirakurketarik gabe, iritzi profesionalik gabe,
argitaratu zirelako. Bakartia behar zuen
euskarazko literaturaren idazkuntzak,
eta egile horiek bakarti jarraitzen dute
orain, ia irakurlerik gabe.

Egia izango da gure
literatura murritza
dela, baina gure
murritz hori irakurri
gabe daukagula
iruditzen zait”
Koldo Izagirre
Aleka berrargitaratu dira lan batzuk,
Poesia Kaierak gisako bilduma berezituetan beste batzuk, baina beste modu
batera izan behar luke. Lertxundik
Bihotz-begietan-en hitzaurrean dioen
bezala, edizio popularrak behar dira.
Izagirrek azpimarratzen du ideia hori:
urteko produkzioarekin batera egon
beharko lirateke lan horiek, ez apartean.
Lan sistematikoa izan behar luke,
euskarazko literatur tradizioaren errepasoa egin beharko litzateke, irakurle berriei ekarri beharreko lanen zerrenda osatu, argitalpen planak egin
eta gauzatu. Adibide bat izan daiteke
Urtarrilak 16, 2022

SHU OTERO

Lan sistematikoa
izan behar luke,
irakurle berriei ekarri
beharreko liburuen
zerrenda osatu eta
argitalpen planak
gauzatzeko
Hauspoa bilduma, Antonio Zavalaren
Auspoa bildumatik edaten duena. Sebastian Salaberriaren Neronek tirako
nizkin (1964) nobelaren berrargitalpenak eman zion hasiera bildumari,
euskara batuaren eredura ekarrita argitaratu zuten, “irakurle gazteek eskurago izan dezaten euskal literaturaren
klasiko hau”. Pello Esnalek egindako
oharretan argi adierazten da zein izan
ziren Salaberriaren lana euskara batura
ekartzeko jarraitutako irizpideak eta
egindako hautuak.

ORAINKERIA
Gauza bat eta bestea, errealitatea da
liburu zaharrek ez dutela irakurle berririk. Batetik, ale fisikoak ez daudelako
eskuragarri. Bestetik, dauden testuen
bertsioak ez direlako egunerokoan baliagarri. Beste eztabaida bat da egokitzapenaren mugak non dauden, baina
edizio berrituetan gutxienez ortografia
eguneratu beharko litzateke. Izan ere,
tradizio hori guztia, edo horren guztiaren ale erakusgarri batzuk eskura eduki
ezean, azken hogeita hamar urteei gero
eta lotuago dagoen kanon literarioa ari
da geratzen euskal literaturan, sustrai
laburrekoa.
Adibide gisa zirkulazioan behar luketen lanen zerrendaren hasiera bat

eskatu diogu Koldo Izagirreri, eta hark
prestuki erantzun: Xabier Kintanaren
ipuingintza, Arantza Urretabizkaiaren
poemen bilduma, Jean Baptiste Elizanbururen Piarres Adame nobela, Anjel
Lertxundiren Hunik arrats artean eta
Goiko kale, Jose Antonio Mujikaren
Itzalak, Elkarrek 1984ean argitaratutako Jon Miranderen Gauaz parke
batean ipuinen bilduma, Joxean Muñozen Parentesiak (eta abar), Imanol
Murua kazetariaren Suetena Belfasten eta Palestina zauritua kazetaritza
liburuak, Xabier Lizardiren artikulu
hautatuak, Txillardegiren ipuinak, Joxe
Austin Arrietaren Abuztuaren 15eko
bazkalondoa, Antonio Valverderen
Ibar ixilla, Bernardo Atxagaren Etiopia poema-liburu dagoeneko mitikoa
eta Ziutateaz liburutxo ezezagunak...
Zerrenda posible baten zatia baino ez
da, zati txiki bat. Horrela dio Izagirrek:
“Zubitegiko A eta M multzoetan begira
atera ditut hauek (Lizardi eta Txillardegi buruan neuzkan). Horiek publikatutakoak dira, noski. Baina bada beste
lan interesgarri asko prentsan (artikuluak, kronikak). Esan ohi da gure literatura murritza dela, ez dela asko idatzi… Egia izango da noski, baina gure
murritz hori irakurri gabe daukagula
iruditzen zait”.
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Kulturak hiria eraldatu
nahi izan zuen urtea
Urteak igaro genituen “Donostia 2016” entzuten. Europako kultur
hiriburua, herritarren energia olatua, elkarbizitzaren kultura...
Hitz handien atzean, krisiz eta gatazkez betetako prozesua izan zen. Nork
ez du oroitzen Odon Elorza eta Juan Karlos Izagirreren arteko besarkada
hura, 2011n? Gainontzeko kultur hiriburuengandik “desberdina” izateko
bokazioa izan zuen hasieratik, bidean jarriz helburua. Eta legatuan.
Baina bost urte pasa dira dagoneko, eta non dago legatu famatua?
XALBA RAMIREZ CRUZ

O

donek eta biok ez genuen
elkar ezagutzen. Berak, nire
El Diario Vasco-ko zutabeak
irakurtzen zituen, eta, egun
batean, hots egin zidan: ‘Aizu,
Santi, ba al dakizu zer diren
kultur hiriburutzak?’. Eta nik, baietz:
‘Kulturari balioa emateko Europako
Batzordeak dituen mekanismoak dira,
baina, funtsean, turismoaren ideiarekin
lotuta dago, kapital fluxuarekin eta marka hirien ideiarekin. Kontzeptu hori ez
zait asko interesatzen, kulturaren aurka
doalako, eta aholkatuko nizuke ez aurkezteko'”.
Santi Erasoren erantzuna da hau.
Bera izan zen ondoren DSS2016EU
proiektuaren Kultura zuzendaria eta
Donostiaren hautagaitzaren buruetako
bat. Garaiko alkate Odon Elorzak buelta
emateko proposamena egin zion, bestelako ikuspuntu bat garatzekoa, eta “positiboan” jartzeko eskatu zion. Orduan
sortu ziren lehen bi txostenak: La potencia de lo posible (2008) [Posible denaren potentzia (2008)] eta La burbuja
cultural. Educación/ecología/cultura:
Urtarrilak 16, 2022
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Erreportaje hau Irutxuloko Hitzak argitaratu du eta Creative
Commons lizentzia libreari esker ekarri dugu orriotara.

un nuevo trinomio social (2009) [Kultur
burbuila. Hezkuntza/ekologia/kultura:
trinomio sozial berria (2009)] .
Hasierako proiektua lan horietatik
abiatu zen. “Kultura ez zen ikusten masa
ikuskizun gisa, erakargarritasun turistiko gisa, datozen ospetsuen zerrenda
gisa”, Erasoren esanetan. “Tokiko kultura sustatu nahi genuen. Turistak ez zuen
garrantzirik guretzat”.
Parte hartze zabala bilatu zen lehen
bi dokumentuak osatzeko, eta “ia programa eta egitasmo guztiak jendeak proposatu zituen: elkarteek, kolektiboek eta
norbanakoek”. Izan ere, Erasoren ustez,
“alkate batek gogoratua izateko egiten
duen ideia tipikoa bazen ere, hasieratik
kontsentsua bilatu zen, eta alderdi guztiena lortu zuen. Baita ezker abertzaleko
pertsona batzuena ere [garai hartan, ezker abertzalea legez kanpo zegoen, eta
ez zuen udalean ordezkaririk]”.

ALDAKETARIK GABEKO ALDAKETA
Baina, 2011ko ekainean, inork espero
ez zuena gertatu zen. Sortu berria zen
Bildu koalizioak irabazi zituen Donostia-

ko udal hauteskundeak, eta Juan Karlos
Izagirre izan zen alkate berria. Handik
gutxira izendatu zuten Donostia Europako Kultur Hiriburu, ekainaren 29an.
Espainiako beste hautagaitzek zalaparta ederra sortu zuten, Bilduk irabazteak sortzen zien azkurarengatik.
Erasoren arabera, Bilduk “onartu egin
zuen dokumentua” eta proiektua “gidatu
behar izan zuen”. Igor Otxoa sartu zen
orduan proiektuen zuzendari.
Otxoak kontatutakoaren arabera, “zubi lana” egin zuen, ordura arte
proiektua landu zutenen eta gobernu
berriaren artean. “Paperak dena aguantatzen zuen”, eta beraiei egokitu zitzaien
“lurreratze pista finkatzea”.

BILDU, “NORAEZA” ETA “BOIKOTA”
Saiakerak saiakera, “noraezean hasi zen
proiektua”. Erasok dio, batetik, argi ikusi
zela inork ez zuela benetan sinisten oinarrietan: “Desiren kontra irabazten ari ginen”. Baina, bestetik, aitortzen du “boikota” jasan zuela Izagirreren korporazioak.
Otxoarentzat ere nabarmena da: “Denek erabili nahi zuten politikoki 2016a,
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elkarri mokoka aritzeko. Bitxia da, zeren, patronatuan zeuden parte hartzaile
berak ditu, adibidez, Zinemaldiak, eta
bertan ez da horrelakorik gertatzen.
Ikusmira eta zama mediatiko handia
zuen honek”.
Erasok gehiago zehaztu du: “Bilduren
garaian, babesle guztiak erretiratu ziren.
Presio asko izan ziren. Manuela Carmenaren [Madrilgo alkate ohia] bulegoan
nengoenean berdina gertatu zen: komunikabideek eta botere ekonomikoek boikota egin zioten. Bilduri ere gauza bera
gertatu zitzaion. Bilduk ekaitzaren kontra gobernatu behar izan zuen, ezin hobeto esan. Ahal izan zutena egin zuten.
Pablo Berastegik bezala, ahal izan zuena”.
Itziar Nogeras Donostia 2016ko zuzendaria izandakoarekin egin zuten “jazarpena” nabarmendu du: “Ospe txarreko kanpaina izan zen, eta ostiaka bota
zuten ni Madrilen bezala. Ordutik hona,
dena burugabekeria izan da. Hautsitako
adostasunak, kendutako babesletzak,
komunikabideak ere aurka… Hori izan
zen El Diario Vasco-ren bilakaera ere.
Hasieran lotsatia, gero Bildu sartu ze-

nean dena kontra, eta Eneko [Goia] sartu
zenean murgildu egin ziren, baina beranduegi zen…”.
Europako Batasunak ere, balorazio
txosten ofizialean, honela aipatzen du:
“Bilduk EBren estrategiari buruz zituen
iritzi politikoak ez ziren bat etorri estatuetako eta eskualdeetako gobernuen
iritziekin, eta horrek, ezegonkortasunak
eragin zituen programaren kudeaketan
(eta aldaketak langile giltzarrietan, koordinatzailea barne)”. Europako Batasunak berak aitortzen du programak “jarraipen mediatiko negatiboa eta zaila”
jasan zuela, “baita motibazio politikodun

komunikabideen artean, diseinuaren eta
exekuzioaren fasean ‘eskandalu’ politiko
batzuk ere”.
Bilduk, hasiera batean behintzat, “ez
zuen argi zertarako nahi zuen erabili
2016a”, eta honek eragina izan zuen egitasmoak zituen langileetan: bost langile
hasieran, 2014an hamahiru, 2015ean 39,
2016an 61era heldu ziren arte. Inbertsio
falta honek tirabirak eragin zituen Europarekin.

POLEMIKAK ETA DIMISIOAK
2011ko urtarrilean osatu zuten Donostia
2016 Fundazioa, Eva Salaberriak gidaUrtarrilak 16, 2022
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tuta. Fundazioa Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako
Udalak osatu zuten. Ondoren, Espainiako
Kultura Ministerioak, bere eskubidea baliatuz, patronatuan kide bat sartzea erabaki zuen.
Fundazioa sortu eta bi hilabete ingurura, dimisioa eman zuen Ainara Martin
zuzendari artistikoak, “arrazoi pertsonalengatik”. Urte bereko uztailean, Fernando Bernues izendatu zuten bere ordezko.
Santi Eraso izan zen proiektua uzten
zuen lehen pertsona garrantzitsuenetako
bat. 2011n, proiektua irabazi zenean, Sevillan bizi zen, eta berak aitortuta, ez zuen
“bateragarria ikusten Donostiara berriz
itzultzea”. Ordurako, Igor Otxoa proiektuen zuzendaria zen.
Itziar Nogerasen kargu hartzea izan
zen polemikoena, 2013ko udan. Bilduk
proposamena egin zion, Elhuyarren lanean ari zenean. Hark baiezkoa eman, eta
gerora atera zen lehiaketa publikoa. ABC
egunkariak argitaratu zuen Nogerasek
bere lankideei bidalitako agur gutuna,
lehiaketa egin aurrekoa.
Espainiako Kultura Ministerioak azalpenak eskatu zituen, zalaparta mahai gainean zegoen. Alde guztiak batu ziren bilera batean, prozedura onartu eta Nogeras
hautatu zuten, aho batez. Handik gutxira,
Fernando Bernuesek utzi zuen, eta gerora
Igor Otxoak.
Zalapartak iraun zuen, eta azkenean
Nogerasek kargua uztea erabaki zuen,
proiektuak zuen “erabilera alderdikoia”
salatuz. Baita “konfiantza falta” ere, Izagirre alkatea aipatuz. Xabi Payak, Enara
Garcíak eta Garbiñe Muñoak hartu zuten
behin-behinean zuzendaritza, Pablo Berastegi azken zuzendaria hautatu zuten
arte. Hautsak harrotu zituen honek ere,
Bilduk euskaraz ez zekien zuzendari bat
hautatu zuelako.
Erasoren ustez, “Pablo Berastegik ahal
izan zuena egin zuen proiektutik geratzen
zenarekin. Horrelako proiektu bati ezin
zaio gehiegi eskatu, izan zuen noraeza
kontuan hartuta. Desegiten joan zen, eta
berak apurrak hartu zituen. Izan ziren
murrizketekin, ezin zen bestela egin”.

ENEKO GOIA ETA NORMALTASUNA
Eneko Goiak irabazi zituen hauteskundeak 2015ean eta PSE-EErekin gobernua osatu zuen Donostiako Udalean.
Stand-by egoeran geratu ziren proiektuak
martxan jarri zirenez, babesletzak berriro ere agertu ziren: Kutxa Fundazioak,
500.000 euroko ekarpena egin zion Donostia 2016ri, hiriburutzaren “babesle
Urtarrilak 16, 2022

global” bihurtuz. Tartean sartu ziren ere
Telefonica, Iberdrola eta enpresa handien
babesletzak.
2015aren hondarretan, programazioaren aurkezpen ofiziala egin zen Tabakaleran: 500 kultur eragile eta artistarekin
diseinatu eta garatutako 102 proiektu
aurkeztu ziren.

INAUGURAZIOAN HOTZA ETA
TXISTUAK
Inaugurazio ekitaldia izan zen 2016ko
ekitaldi entzutetsuenetako bat. Batez ere,
beste behin, polemikarengatik. Goiak berak onartu zuen “ez zituela aurreikuspenak bete”, eta Denis Itxasok “hotz” utzi
zuela. Honen aurrean, Hansel Cereza artista arduradunak haserrea erakutsi zuen
eta ez zituen kritikak onartu.
Zubian egindako show-az gain, aurrekontuak ere sortu zuen eztabaidarik.
Izan ere, 2016ko martxoan oraindik ez
zegoen argi zenbat gastatu zen ekitaldian.
660.000 euro kostatu zela jakin zen hasieran. Ordu erdiko ikuskizuna zela kontuan
izanda, 22.000 euro minutuko. “Inaugurazio ekitaldia diseinatzea eta sortzea”
eta “inaugurazio ekitaldiaren ekoizpena”
kontzeptuak batuz gero, ordea, 800.053
eurokoa zen ekitaldia. Lau egunetako
inaugurazioak denera 2.825.046 euroko
gastua izan zuen, Ahal Duguk argitaratutako dokumentazioan irakur zitekeenez.
Aste batzuk lehenago, San Sebastian
egunean ere, polemikak izan zuen bere lekua. Europako ereserkia jotzeko eta abesteko asmoa zegoen, baina izugarrizko
txistualdia entzun zen –erdi antolatutako

ekimenera jendea batu zen–. Telebistak
zuzenean eman zuen.

URTE OSORAKO PROGRAMA
ZABALA
Gorabeheretatik harago, hasierako asmoei jarraituz, 2016a ekitaldiz bete zen,
Donostiako erdialdeko auzoetan zentratuz batez ere. Honela banatu ziren ekitaldiak: Egian %22,5, Erdialdean %21,
Parte Zaharrean %19, Grosen %11 eta
Antiguan %4,5.
3.356 jarduera antolatu zituzten
2016an, 6,8 jarduera egunero. Horietatik
2.476 Donostian, eta gainontzekoak Gipuzkoan zehar.
Programazioa “desestazionalizazio”
planteamendu batetik garatu zen, Donostiako kultura eskaintza ofizialaren protagonismo txikieneko uneak bilatzen zituena. Horrela, hiriburutzaren jardueren
eskaintzaren puntu gorenak maiatzean
(453 jarduera) eta urrian (470) izan ziren, Donostiako goi denboraldia, uda alegia, ez den hilabeteetan.

OLATU TALKA HAMAR URTEZ
Hiru itsasargitan banatu zituzten kultur
hiriburutzaren inguruko jarduerak: Bakearen Itsasargia, Bizitzaren Itsasargia
eta Ahotsak Itsasargia. Ildo jakin bat zuen
horietako bakoitzak, eta horietako bakoitzaren barruan hogei jarduera inguru
egin zituzten. Bestalde, Kaiak sortu zituzten, helburuak zeharka lantzeko: hizkuntza aniztasuna, teknologia, pentsamendu
kritikoa, arte garaikidea, parte hartzea,
artistak eta kultur espazioak.
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ta laborategi bat izan zen. Hori nahikoa
eta sobera izan zen niretzat: PP eta Bildu
adostasunetara iristea, pentsa!”.
Nabarmentzekoa izan zen baita ere,
(E)zinezko elkarrizketak egitasmoa, besteak beste Ramon Saizarbitoria eta Fernando Aranbururen arteko elkarrizketa
gogoangarriarekin.

ALDERDI GUZTIEN KONTSENTSUA

Europako Batasunaren txostenean,
10.493 ordu eskaini zituzten 2.373 boluntarioren lana txalotzen da. Kontuan edukita Behobia-Donostia lasterketak 1.000
boluntario baino gehiago batzen dituela
egun bakarrean, ez da oso zifra altua.
Olatu Talka izan zen proiektu berezienetako bat. 2010ean sortu zen jaialdia,
kultur hiriburutza oraindik hautagaitza
fasean zegoenean. Azkena 2020an izan
zen, 60.000 lagun inguruk parte hartu
zuten, jaialdiaren 200 jardueretan.

KORTXOENEA ETA HIRI EREDUA
2016 hasi zenerako, apurtuak ziren elkarbizitza zubi gehienak herri mugimenduen
eta kultur hiriburutzaren artean. Tabakalera irekitzen zen aste berean, 2015eko
irailean, hondeamakinek Kortxoenea gaztetxearen zati bat apurtu zuten. Epailearen baimenik ez zutenez, eraisketa atzeratu behar izan zen.
Agerian geratu zen gatazka Tabakaleraren inaugurazio ekitaldiko Pottors eta
Klito hardcore talde feministaren kontzertuan. “Femeninoz eta aldarrikapenez”
hasi nahi izan zuen ekitaldia Tabakalerak,
baina argi esan zuen: “Hau ez da guk irudikatu nahi genuena”. Taldeko Amaia Gabilondok gorputza pintura gorriz tindatu
eta Kultura herriarena. Kortxoenea bizirik
zioen pankarta zabaldu zuen. “Artea denontzako dela ari dira esaten, eta gaur
haserretu egin zaizkigu egin duguna egin
dugulako”, adierazi zuen Gabilondok.
Aste nahasiak ekarri zituen Kortxoenea gaztetxearen eraisketaren kontrako
borrokaldiak. 2016ko langileek Kortxoe-

nea babestu zuten, baita Donostiako eta
Euskal Herriko kultur agente ugarik ere.
Tabakalerak berak, txio baten bidez adierazi zion babesa gaztetxeari, eta zuzendari izandako Xabi Payak artikulu batean
babestu zuen.
Azkenean, 2015eko azaroan eraitsi
zuten Kortxoenea gaztetxea. Irailetik
azarora hiriko kultur eskaintza zabalena antolatu zuen, besteak beste, Fermin
Muguruza, Glaukoma, Berri Txarrak, Zea
Mays, Perlak eta Anariren mailako taldeen kontzertuak eskainiz.

BAKE ITUNAK ETA ELKARBIZITZA
Bake itunak proiektua zen handinahienetako bat. Felipe VI. Espainiako errege
izendatu berriaren bisita eta guzti. Artista
talde batek bere parte hartzea kritikatu zuen Ongi etorri Felipe afixak paratuz
markesinetan. Udalak faltsuak zirela adierazi zuen, baina artistek erantzun zioten
ezetz, Espainiako erregeari ongi etorria
benetakoa zela.
Eraso izan zen proiektu honen zuzendari nagusia. Berarentzat, “ETAren
biolentziaren amaierako kontakizunaren
ardatza izateko bokazioa zuen. Artearen
historia ia osoa hartzen zuelako”. Bruegelen lanarekin hasten zen, “herria festa bat
ospatzen ari da, baina erdian urkamendia
duela. Gogoratzeko erabateko bakeak estatu indarkeria dakarrela berekin”.
2016ak bizikidetzan egin zuen ekarpenaz galdetuta, prozesuari eman dio
garrantzia Erasok: “Proiektua eraikitzeko prozesu bera elkarrizketarako gune
bilakatu zen. Ezberdinen arteko topake-

Kritikak kritika, gatazkak gatazka, Erasok
arrazoia du 2016k alderdien kontsentsua
lortu zuela dioenean. PSE-EEk, Bilduk eta
EAJk eraman zituzten politiketan gatazka
nabari zen arren, oinarrian inork ez zuen
zalantzan jarri egitasmoa bera. Azken finean, denak izan zirelako modu batean
edo bestean proiektuaren parte.
Desokupatu 2016 mugimendua izan
zen hasieratik egoerari kritika egin
zion gutxietako bat. Polemikatik libratu
gabe, hemen ere. Adibidez, Kortxoenea
gaztetxean antolatu zen Santi Erasoren
lehendabiziko hitzaldietako bat, oraindik
gentrifikiazioaren gisako hitzak herri mugimenduaren hiztegian ez zeudenekoa,
eta sabotajea egin zioten gaztetxeko ateko sarrailari. Polemika egon zela, hori bai
kontsentsua.
Igor Otxoak “kontraesan handia” zela
uste du: “Elkarbizitzaz hitz egiten genuen,
baina gero oso zaila zen dena”. 2015. urtean “Kortxoenea eraisteak ere erakusten
zuen, kultur hiriburutzak oinarrizko gauza batzuk aldatzeko ez zuela balio izan”.
Egondako zentsura ere ekarri du gogora,
“nik dudan kulturaren ulerkeraren erabat
kontrakoa da” [Lekurik gabe, denborarik
gabe erakusketan euskal preso baten artelanaren zentsuraz ari da].
“Beste zerbait izan zitekeen”, Otxoaren
ustez: “Hasieran denok bilatu genuelako
oinarritik eraldatuko zuen herri kultura
bat garatzea”.

ZEIN DA LEGATUA?
Otxoak distantziatik ikusten du egoera,
eta uste du inork ez duela gaia berrartu nahi: “Denbora pasa da, eta benetako
ikerketa bat egin beharko litzateke utzitako ondorioen inguruan”.
Erasoren ustez, “hamar urteko prozesua izan nahi zuen, 2016. urtea inflexiopuntua izanik. Prozesua zen ideia, bidea.
Ez ekitaldia. Baina, azkenean, ekitaldia
bihurtu zen”. Legatuari buruz galdetuta,
ahoan bilorik gabe erantzuten du Erasok:
“Nik dakidala, ez dago legaturik. Jendeak
2016a pasatzeko gogoa zuen, lotsa apur
batekin. Aukera berde bat izan behar zena
marroi bat bihurtu zelako”.
Urtarrilak 16, 2022
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2016: kultura aitzakia gisa

erabili zen urtea?

Atzera begira, inork gutxik
uste du 2016ak bere
helburu kulturalak bete
zituenik. Kontrara, ordutik
hona, hiriaren turistifikazio
masiboaren erantzuleetako
baten moduan ikusten dute
askok egitasmoa. Baina zer
zioten garaian hiriburutzaren
kontrakoek? Izan al du
hiriburutzak harreman
zuzenik hiriaren bilakaeran?

2

009an, kultur hiriburutzaren hautagaitza aurkeztearekin batera,
etorri ziren lehen kezkak eta kritikak. Donostia Torturaren Hiriburua edo Kapitalaren kultura pegatinak
asko zabaldu ziren. Era berean, 2010eko
apirilean, Zenbat mezu… hainbat (2016)
iruzur! leloarekin jai batzorde, auzo el-
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karte eta euskararen aldeko erakunde
ugarik elkarretaratzea antolatu zuten.
Edonola ere, Bilduk proiektua hartu
zuenean, kritikak apaldu ziren, 2014ra
arte. Igeldoko mendi magalean jarrita zegoen DSS2016EU logo erraldoia AHT TAV
EZ leloarekin estali zuen Mugitu! mugimenduak, Kontxako badia hamar egunez
aldarrikapenez betez.
Oroituko du inork, Itxasok onartu zuenez, nola joan ziren gauez PSE-EEko Odón
Elorza, Denis Itxaso, Jorge Letamendia eta
Alberto Rodriguez pertsonalki "euritako
txapelak jantzita", estalkia kentzera, eta
DSS2016EUren logoa berrezartzera. Alkate ohia bera ekintzara igarotzeko prest
agertzeak asko esaten du hiriak bizi zuen
egoeraz. Irudiak garrantzia berezia hartu
zuelako Donostia 2016an. Ekintzaren haritik tiraka antolatu zituen AHTren kontrako mugimenduak lehen eztabaidak:
Azpiegiturak, AHT eta 2016 Kultur Hiriburutza: Kultur eraldaketa ala hiriaren
merkantilizazioa?
Gogoeta horietatik sortu zen Desokupatu 2016 mugimendua, eta honela jasotzen zituen lehen gogoetak: "Gure ustez,

2016ko Europako Hiriburutza hiriaren
komertzializaziorako tresna bat da, Donostia salgai bihurtzeko ‘marka’ sustapen
turistikoari begira, nabarmen. ‘Kultura’
amua da, espazio urbanoa eta hiria salgarri bihurtzeko".
Manuel Delgado Bartzelonako antropologoak hitzaldi sonatua egin zuen
2015ean, ordurako jada eztabaida asko
emanak zeuden, eta ikusten zen egitasmoak ez zuela esaten zena ekarriko. "Kultura aitzakia gisa" zuen izena konferentziak, eta bertan, "hirien merkatuaz" hitz
egiten zen, "hiria marka gisa" saltzearen
ideiaz, hain zuzen. "Printzipio abstraktu unibertsalak aipatuz deitzen dira horrelako egitasmoak: bizikidetza, bakea,
kultura… Kasu honetan, inor ezin da kulturaren aurka egon. Azken finean, zer da
kultura?".
Delgadok, bizikidetza izan zuen ere jomugan: «Nik kalean ez dut ikusten jendea
haserre. Zer bizikidetza da, bada? Ikuspegi bat inposatu nahi dute: ‘Kulturak garaitu egin du gatazka’. Hori da kontua, baketzea, eta hiriak otzan, atsegin eta esaneko
bihurtzea».
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Haren ustez, hiriburutzak, hiria saltzeaz gain, figuranteak ere saltzen ditu:
"Dena publizitate spot bat da, eta bakoitzak bere papera du, irribarre egitea, hain
zuzen; horretan datza parte hartzea".
Azken finean, "klase ertainaren kultura
zabaldu nahi da, klase ertaineko jendearentzat, mundu osoa klase ertainekoa den
hiri batean. Eta, ez direnak, edo ez diruditenak, kanporagarriak izango dira".
Ordurako, Donostiako herri mugimenduek bat egin zuten hiriburutza hiriaren
marka salmentarekin lotzearekin. Eta
hau, etengabe gora zihoan turismoaren
testuinguruan.

TURISMOAREN ETA
ETXEBIZITZAREN ARAZOA

Zalantzarik gabe, azken urteotan larritu
den fenomenoa da turismoaren eta etxebizitzaren arazoa Donostian. Datutan,
ordea, ez da hain mekanikoa hazkundea.
Goiko taulan, hoteletan egindako gau kopurua zenbatzen da bestelako gaualdiak
kontuan hartu gabe. 2011tik 2019ra,
574.096 gau gehiago egin dira Donostiako hoteletan (%30 gehiago).
Zifrak askoz altuagoak dira Airbnb
eta bestelako ostatu turistikoak kontuan
hartuz gero. 2016an, 1.894.610 egonaldi

kalkulatu ziren, hotelez gain (600.000
gehiago). Hain zuzen, hotelen gaiak sona
hartu du hirian, 2016tik 45 hotel berri
ireki baitira Donostian, 3.000 ohe baino
gehiago.
Airbnb-k, 2021aren amaieran, 1.432
etxe ditu Donostian. Horietako 982, hau
da, %68, jabetza bat baino gehiago dituzten etxejabeenak dira: FeelFree Rentalek, adibidez, 129 etxe eskaintzen ditu,
eta The Rentals Colectionek 72.
Etxebizitzan eragina izan du honek
ere. 2015ean 3.627 euro balio zuen
metro koadroak, eta 2021eko azaroan
4.925 eurora igo da prezioa. Alokairuari
dagokionean, 2016ko apirilean metro
koadroko 11,9 euro balio zuen alokairuak Donostian, 2021eko urtarrilean, 15
euro. %26,05eko igoera da.

ALFONBRA GORRIA ‘HANDIEI’

Ezinezkoa da erantzule bakarra markatzea hiriak bizi izan duen turistifikazio eta espekulazio prozesuan. David
Harvey geografo ezagunak ere, Ciudades
Rebeldes liburuan onartu zuen ETAren
eta estatuen arteko gatazkak turismoan
bazuela eragina Euskal Herrian.
2011tik aurrera, Delgadok zioen
modura, inbertsoreei erakutsi behar

zitzaien hiria baketuta zegoela. Eta diskurtso horretarako baliagarria izan zen
2016a.
Edozein modutan, 2014an iragarri
zuen El Diario Vasco-n Aingeru Mungia kazetariak gertatzear zegoena, Los
grande se pegan por Donostia artikuluan [Handikiak Donostiagatik borrokan]. Inditex eta mundu osoko marka
handiek hirian zuten interesa nabarmentzen zen "Donostia bogan zegoela"
eta bertako eraikinak erosteko prozesua abiatua zela.
2016a ate joka egotea, marka handientzat eta turismoarentzat "pizgarri"
bat zela baieztatzen zen, eta garrantzitsuena, 2015ean errenta zaharren legea
amaitzera zihoala. Eta gordin iragarri
zen: "Hamarkadak alokairu oso baxuak
ordaintzen daramatzaten saltokiek pertsiana bota beharko dute. Handiak hor
daude, amu eta sare pelagikoekin, piezarik onenak ahora eramateko zain".
2016a, bere asmo on guztiekin ere,
hiriaren prozesu orokorrago baten parte izan zen, Europari, munduari erakutsiz, leku ona zela inbertsiorako. "Donostia ez dago salgai" afixek jada ez dute
zentzu gehiegirik. Donostia jada saldu
dute, eta ez zaigu ezer ere geratzen.

Zientzia eta
irudimena,
etorkizuneko giltzak
Oinarriak:
cafelhuyarsariak.elhuyar.eus
Lanak bidaltzeko azken eguna:
2022ko otsailaren 12a

Antolatzaileak:

Babeslea:
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AFP

AEBek droneekin
milaka zibil hil dituztela
frogatu dute beren
dokumentu ezkutuek

Gudarako droneen
teknologian milioika
dolarreko inbertsioak egin
ostean, “historiako aire
kanpaina zehatzena” iragarri
zuen AEBetako presidente
Barack Obamak. 2014tik gaur
arte Pentagonoak bildutako
dokumentuak aztertzen bost
urte igaro ostean, ordea, ez
zela hala izan erakutsi du New
York Times-eko kazetari Azmat
Khanek (argazki txikian).
LANDER ARBELAITZ MITXELENA

G

erra-eremuetan harrapatuta geratzen diren milaka zibil hil dituzte
AEBek Afganistan, Siria, Irak eta
beste herrialde batzuetako gerretan. Horixe ondorioztatu du Azmat Khan kazetariak bi puskatan argitaratutako The New
York Times-en ikerketan, Pentagonoko
barne-dokumentuak eta aire-erasoen
Urtarrilak 16, 2022

inguruko txostenak aztertzen, eta bizirik atera diren dozenaka pertsona elkarrizketatzen aritu da bost urtez. Lehen
parteak izena du Aire eraso hilgarrietan
joera okerrak utzi dituzte agerian Pentagonoaren erregistro ezkutuek, eta bigarrenak AEBen aire guden giza kostua. 2014az
geroztik hildako zibilen –asko haurrak–
kasu zehatz ugari jasotzen dituzte erreportaje hauek eta jarraian xehe aipatuko
ditugu krimen horietako batzuk:
2016eko uztailaren 19an, goizaldeko 03:00etan, AEBetako Operazio Berezien Unitateak bonbardatu egin zuen
ustez ISISeko kideak “prestatzen ziren
eremua”, Siriaren menpeko Kurdistanen.
AEBek egun hartan publiko egin zuten
85 gerlari hil zituztela, baina egitan, guda
eremutik urrun zeuden etxeak bonbardatu zituzten, non baserritarrak eta beren
familiak zeuden babes hartuta, bonbardaketa eta tiroetatik ihesean. 56 eta 212
zibil artean hil zituzten, “familia osoak
erraustuz".
2017 hasieran Iraken, AEBen hegazkin
militar batek kolore iluneko auto bat begiz jo zuen bidegurutze batean Mosulen,
Wadi Hajar auzoan. Bonba auto bat zela
ondorioztatu zuten eta eraso egin zioten.
Barruan Majid Mahmoud Ahmed, bere
emaztea eta bi haurrak –erreportajeak

ez dakar beren izenik– zeuden, borroka
eremu batetik ihesean ari ziren herritarrak. Familia hau eta beste hiru zibil hil
zituzten aire eraso hartan.
2015eko azaroan, gizon bat “objektu
pisutsu ezezagun bat” arrastaka eramaten ikusi ostean ISISen “borroka posizio
defentsibo batera”, AEBetako armadak
Ramadi hirian eraikin oso bat bota zuten behera eraso batean. Militarrek jaso
zuten txosten baten arabera, “altuera txikiko pertsona bat” –haur bat, alegia– hil
zen erasoan.

IKERKETARIK GABE:
INPUNITATEA
Erreportajeek publiko egin dute Pentagonoaren ezkutukeria zibilen heriotzen aurrean, horrek dakarren inpunitatearekin. Hilketa hauetako bat bera
ere ez dute sakon ikertu gerora AEBek,
ez inor zigortu ere. Kazetariak idatzi du
oso kasu gutxitan egin zirela publiko azterketak, ez duela kasu bakar bat ere
aurkitu non irregulartasunen aurrean
zigor neurririk hartu dutenik, guztira
dozena bat herritarri bakarrik ordaindu
dizkieten kalte-ordainak, nahiz eta eraso
hauetatik bizirik irtetea lortu duten zibil
askok arreta mediku garestia behar izan,
utzi dizkieten ezintasun fisikoengatik.
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“Irisgarritasuna ez da pribilegio bat,
behar bat baizik”
Irati Egaña leioarrak 19 urte ditu eta itsua da. Psikologia karreran
azterketa bat egokitzeko eskatu eta irakasleak esan dio ezin duela
azterketa ONCEra bidali egokitzeko, hori egitea delitua dela. “Zur eta lur
geratu nintzen”, kontatu digu. Ez da ikasle gisa aurkitu duen lehen traba.
“Enpatia falta handia dago halako jarreren atzean”.
MIKEL GARCIA IDIAKEZ

I. EGAÑAK UTZIA

I

rakasleak Egañari proposatu dio ONCE
itsuen erakundeak azterketa egokitu
beharrean, ahoz egitea. “Azterketa test
moduko 80 galdera dira eta apunteekin
joan daitezke ikasleak, niri 13 galdera
ahoz egitea proposatu dit. Hori ez da
azterketa egokitzea, hori da irakaslearentzat erosoena dena egitea. Teknologia asko aurreratu da eta pertsona
bakoitzak dituen beharretara egokitu
daitezke ikasketak”, azaldu digu Egañak.
Sare sozialetan salaketa publikoa egin
eta lortu duen oihartzuna medio, soluzio bat bilatzeko prest agertu da orain
unibertsitatea. Euskal Herritik kanpo
ikasten ari da Egaña; nahiago du unibertsitatearen izenik ez eman.

daude, informatu eta ikasketa prozesua
egokitu didatenak, eta beste asko paso
egin dutenak”.

BIGARREN MAILAKO HERRITAR

EGOERA SURREALISTAK
IKASKETETAN
Trabak ezagunak zaizkio gazte bizkaitarrari. Ikusten ez duenez denbora gehiago behar du azterketa egiteko eta beti
ez diote hori errespetatu; braillez idatzitako azterketak tolestuta eta egoera
kaskarrean ere eman izan dizkiote, “eta
horrela oso zaila da erliebeak ongi atzematea”. DBHn heziketa fisikoan gertatu
zitzaiona ere kontatu digu: tenisa zuten
ikasgai, “eta irudikatuko duzunez, tenisa
eta ikusmen gabezia ez dira oso lagun
onak, arriskuan ikusi nuen nire burua
eta gainera erretina-askatzea izan nuen
eta kontu handiz aritu behar nuen, bada
irakasleak esan zidan tenisean jokatu
ezean ez nuela ikasgaia gaindituko, bes-

te ikasleen berdina nintzela. Hori ez da
berdintasuna ulertzea; besteen berdina
egin dezakegu, baina egokituta”.
Halako jokaeren atzean enpatia falta
handia dagoela uste du. Irakasleek ez
dute formazio nahikorik, hori ere badio,
baina arazoa da jakin ez eta hala ere jakin nahi ez duzunean. “Irakasle oso onak

Hezkuntzan bakarrik ez, arlo ugaritan
aurkitu ditu hormak Irati Egañak. Gizartea ez dago behar bezala egokituta
ikusmen arazoak dituztenentzat, ezta
aniztasun funtzionala dutenentzat ere,
dio. “Semaforoak sarri ez daude egokituta, igogailu askok ez dute braillerik eta
ez dakigu zein den gure solairura joateko botoia… Gauza txikiak dirudite, baina
egunerokoa asko zailtzen digute”.
Are gehiago, administrazioak berak
diskriminatzen dituela kritikatu du,
paper eta tramite asko ezin baitituzte
oraindik ere bakarrik egin, egokituta
ez daudenez beste norbaiten laguntza
behar dutelako.
Ia-ia itsu da Irati Egaña, %5 inguruko
ikusmen gaitasuna du eta bastoia behar
du ibiltzeko. Galdetu diogu ea zer den
zuzena: itsua dela esatea, ala ikusmen
arazo handia duela esatea. Biak daude
ondo, dio, baina maiz gertatu zaio ikusmen arazo handia duela adierazi eta jendeak ez serio hartzea, pentsatzea exajeratzen ari dela, ikusi ikusten duela…
Aldarrikapena argia da: “Irisgarritasuna ez da pribilegio bat, behar bat baizik, gure eskubidea. Garai batean baino
irisgarritasun hobea dagoelako, askok
uste du gaur egun ez dagoela arazorik,
eta ez da hala".
Urtarrilak 16, 2022
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Errebolberren
zehaztasuna duten
grapagailuak

NAGORE
IRAZUSTABARRENA
URANGA

E

ibar, 1920. Suzko armak egiten zituen Orbea enpresako bi langilek,
Juan Solozabal eta Juan Olavek, El
Casco enpresa sortu zuten. Orbean ikasitakoa baliatuz, kalitate handiko errebolberrak ekoiztea zen hain asmoa, eta
horixe egin zuten bederatzi urtez. Baina
1929ko krisiak eragina izan zuen errebolberren merkatuan ere, eta bi armaginek ekoizpena egokitzea erabaki zuten.
Lehengai, makina eta langile espezializatu berberak erabiliz, bulegoko materiala
egingo zuten handik aurrera.
Onddo itxurako grapagailua diseinatu
zuten eta “cosepapeles” edo “paper-joskailu” esan zioten. Eta hasieratik garbi
adierazi zuten armagintzarekin zuten
lotura: “Bala bat errebolber baten kanoian ibiltzen den zehaztasun berarekin
ibili behar du grapa batek grapagailuan”.
Lehenago ere baziren grapagailuak
merkatuan, esaterako, C. H. Gould-ek
1879an patentatutako kilotik gorako
tramankulu astuna. Beraz, ezin da esan
Olave eta Solozabalek grapagailua asmatu zutenik; bai, ordea, eskuzko grapagailu arinak ekoizten eta hedatzen lehenak
izan zirela.
Paper-zulagailuak, txorroskiloak edo
gutun-pisuak ere ekoitzi zituzten, baina grapagailua izango zen enpresaren
produktu izarra, bereziki 1932an M-5
modelo ezaguna egin zutenetik. Gaur
egun, Elgetako fabrikan El Cascok oraindik M-5a ekoizten du eta mundu osoan
saltzen da. Gainera, 90 urteko modeloa

Eibarko bi armaginek M-5 grapagailua sortu zuten 1932an. 90 urte geroago, modeloa oraindik
ekoiztu eta mundu guztian saltzen da.

New Yorkeko MoMa museoan dago ikusgai, artelana bailitzan.
El Cascoren historiak adierazten du
eguneroko objektuak arte bihurtu daitezkeela. Baina hori baino lehen, adierazten du eguneroko objektu askok
industria militarrean dutela jatorria,
behar militarrei lehentasuna ematen
zaiela gizarte zibilaren beharren aurre-

tik, gero horiei erantzuteko balio duten
arren. Eibarren asmatutako grapagailuez gain, jatorri militarreko beste asmakizun asko izan dira gure bizimodua
aldatu dutenak: zinta itsasgarria, janari
ontziratua, mikrouhin labea, kontaktuzko kola, konpresa menstrualak, radar
meteorologikoak, internet, kautxu sintetikozko pneumatikoak...

Eltziegoko emakume ardogileak
ARABAR ERRIOXA KOMUNITATEA

1899an Eltziegoko (Araba) ardo ekoizpenaren % 40aren jabe emakumeak ziren. Datuak adierazten du emakumeek
Arabako Errioxako herri horretako
ardogintzan pisu handia zutela garai
hartan. Eta datu hori ez da salbuespena. Juan Celaya Letamendi Fundazioak
eta Talka galeriak bultzatuta, egunoUrtarrilak 16, 2022

tan erakusketa bat dago ikusgai, azken
bost mendeetan emakumeek Eltziegoko ardogintzan izan duten eragina
biltzen duena. Erakusketa 20 panelez
osatua dago, “Emakumeak ardogintzan”
du izenburua, eta urtarrilaren 30a arte
egongo da zabalik Eltziegoko Maisuen
Etxean.

KOMUNITATEA
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SAIL BERRIA

Ezetz astea ondo bukatu

Ongi etorri
Komunitatera!
Arrazoi hauek eman dituzte egun
hauetan ARGIA Jende egin diren kide
berrietako batzuek, komunikabide
independente hau ekonomikoki babestu
eta proiektua bultzatzeko.
Ongi etorri denei, komunitatera!

“Urtetan egindako lan bikainak
aintzinarat egiten jarrai dezan.
Esker mile aunitz!”
Iturengo Sara

ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

I

zen horrekin sortu da astekariko
sail berria, aldizkaria itxiko duena,
atzeko orrialdekoa. Beranduegiren papereko tarteak eman beharrekoa eman duela ikusita –formatu
digitalean jarraituko du–, Gorka Bereziartuaren sinadurak egingo dio
erreleboa.
Trantsizio garaian Zeruko Argian
irakur zitekeen Baietz astea gaizki
bukatu atalari erreferentzia eginez jarri zaio titulua sail berriari. Aldaketa
sakonak bizi ziren garai korapilatsu
haietan Koldo Izagirrek eta Ramon
Saizarbitoriak sinatzen zuten asteroko artikulua eta hauek hartu ditu
Bereziartuak “Jainko partikulartzat”
egun bizi dugun lurrikara handi hau
ulertzeko gako batzuk bilatu nahian.
“Ez nuke umorezko artikulu bezala
definituko, gehiago izango du puntu
ironikotik”, azaldu digu egileak. Fauna publikoa atalaren sortzaile, erre
zen kapitulu hori ere; akaso bazuen
formatu zurrun samarra, azken batean aste horretan pertsonaia publiko batek botatako esaldi bati buelta ematea baitzen. Ezetz astea ondo

bukatu sailak joko eremu zabalagoa
du. Aktualitateari lotutakoa da, batzuetan asteko gaia izan den albiste
nagusiari helduko zaio, baina jolastu
ahal izango du hain albiste potoloa
izan gabe txiki bati tiraka egiten den
analisiarekin ere.
“Atera nahi dut azken denboretan prentsan sarriegi ikusten dudan
idazteko eskemetatik”, azaldu digu
kazetariak, “X-ek egiten dituen ekintzak ulertzen eta aztertzen ditugu,
nolabait, aurrez markatuta ditugun
marko politiko batzuen barruan
eta iruditzen zait eskema horiek
zehatzegiak direla, malgutasun gutxikoak, eta aukera asko geratzen
direla marko horietatik kanpo”, jarraitu du. Idazkerari eman nahi dio
garrantzia.
Urte berriarekin batera ezagutuko dugu atal berria. Zurrunbilo
handi honetan sortzen doazen mugimenduen arabera joango da batetik
bestera albisteei, portaerei, gizarteari erreparatzen eta denborak erakutsiko digu asteak ondo bukatzen
diren ala ez.

“Aurretik ere kide izan naiz.
Azkenaldian lan gabe ibili naiz
eta kidetza utzi nuen, nahiz eta
zuen konpromisoari esker emailez
jasotzen jarraitzen nuen. Egun, nahiz
eta prekarizatuta jarraitu hileko
ekarpena egitera animatu naiz, ez
baitago zuena bezalako kazetaritza
hobeagorik Euskal Herrian!”
Santurtziko Uxana

AGENDA

Bidean
Aurrera egin nahi duen irakaslearen dekalogoa

Koldo Rabadan Izagirre irakasleak liburua
aurkeztuko du Zizurkilen:
Urtarrilaren 19an
Zizurkil San Millan eskolan, matematikaz

Txori Urdinak
Espetxe sistemaren erretratu bat
Santi Cobos presoaren bizipenen bitartez

Liburu aurkezpena eta solasaldia: “Espetxe
sistema eta zigorraren kultura; kritikak... eta
alternatibak?”. Zigor Olabarria liburuaren
egilea, Atxarte Salvador abokatua, eta Itziar
Moreno euskal presoaren eskutik.
Urtarrilaren 12an 19:00etan
Bilbo Bira Kultur Gunean
Urtarrilak 16, 2022
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TIPULAZKAIAK

N

egua gozatuko diguten itxaropenarekin etxean uzta jasotzen
dugun guztioi gertatu zaigu. Txokoren batean patata bat (Solanum tuberosum), baratxuri buru bat (Allium
sativum), sagar bat (Malus domestica),
mizpira bat (Mespilus germanica), hurren bat (Corylus avellana), artabururen bat (Zea mays), tipula bat (Allium
cepa), intxaurren bat (Juglans regia),
gaztaina aleren bat (Castanea sativa)
galdu da eta halako batean topatzen
duzu. Fruituak ustelduta, elkortuta,
zaharminduta edo hustuta. Baina landareen erreserbak direnak, patata, baratxuria eta tipula kasu, landare berri
bat emateko ahalegin guztian, erreserba horiek mugitu eta kimu berri bat edo
batzuk luzatzen ari dira.
Izan ere, eguna luzatzen ari da. Hori
du ona neguak. Neguan sartu orduko
gaua mozten eta eguna luzatzen ari dira.
Sasoi berria hemen da. Landare batzuek
neguan bertan egingo dute hazi-loratu ziklo osoa, beste batzuek udara edo
udazkenera arte luzatuko dute.
Eguna luzatzea sasoi berriari ekiteko
seinalea da. Denboraren kontrolerako
seinalea da. Jaso dugun landare erreserba horrek beste landare bat eman
nahi izatea eta horretarako ernamuina
mugitu eta kimu bat ematea denbora
kontua da. Lehenxeago edo geroxeago

gertatuko da. Ernamuindu, zildu, muskildu, erne, ernatu, morrondu, zila edo
ziria edo morroa garatu.
Tipula adibide hartuta, jaso genuenean loditutako hostoen oinalde mamitsua zen erraboila. Gogorra eta betebetea, energiaz betea. Orain kanpoko
hostoak erabat lehortuta, paper itxurakoak izango dira, eta borobil gogorra
zen burua hustu eta uzkurtu da; energia
hori landare berri bat sortzera bideratu
du, kimu berri bat. Ez dago jateko moduan, kimutxo hori ez bada, eta hobe genuke kimu horri bidea eman: landatu eta
tipula berri bat sortu, gero haren burua
jateko. Ekin ba.
Tipula hori, guk bildu eta jaso gabe
lurrean geratu balitz, tipula asko bihurtuko litzateke. Tipula berri horien kimuak daude buruaren barruan. Horiek
banatu eta landatzea da onena, horrela
elkarren gainean daudenen artekoen
janaria harrapatzeko borrokarik gabe,
bakoitza bere tartearekin hobeto eta
ederrago haziko dira. Kimuek azpian
duten erraboilatxoa lurrean sartu, lur
harroan. Hotza ederki eramaten du tipulak eta bi edo hiru hilabeteko tartean
jateko modukoak izango dira hustu eta
uzkurtutako erraboila haren ordezkoak.
Hazgai diren horiei tipulazkai esaten
zaie. Bestela, galdetu Altzon, han omen
dago tipulen eskola.

JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

IRAKURLEAK GALDEZKA

Gabon Jakoba
Zein frutarbola landatu leike
garai honetan? Eta non eros
daitezke?
Amaia
Hostoa galtzen duten landareak
landatzeko sasoia da hau. Azaroaren erdialdetik hasi eta otsailaren amaiera arte. Hostoa galtzen
duten fruta arbolak, adibidez:
gaztainondoa, mizpira, kakia,
mingranondoa, muxika, mertxikondoa, brinoia, paraguaioa, gereziondoa, abrikotondoa, aranondoa, arbendolondoa, udareondoa,
elorri beltza, sagarrondoa, gurbea
edo maspila, pistatxondoa, hurritza, pikondoa, intxaurrondoa, marugatzea, irasagarrondoa, mahatsondoa, kiwaïa, kiwia...
Kontutan izan: izotzik izango ez
den egunetan egin behar da landaketa.
Erosteko bi aukera dituzu: mintegietan edo nekazaritza kooperatibatan eta hemendik atzera
gero eta ugariagoak izango diren
azoketan.
Aupa Jakoba!
Gaztainondo injertatuak
sartzeko egun ona zein da?
Irati
Abenduko ilbehera ona da gaztainondoa bezala, hostoa galtzen
duten landare guztiak landatzeko,
baita urtarrileko eta otsaileko ilbeherak ere. Urtarrilean 16 arratsaldetik 28ra eta otsailean 13tik
25era, egun horiek denak barne.

Urtarrilak 16, 2022

Bidali zure galdera:
bizibaratzea@bizibaratzea.eus
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VISTA ALEGRE
DESINTENTSIFIKAZIOA: ESNE BEHI
KOPURUA ERDIRA GUTXITU DUEN BASERRIA

EUSKAL HERRIKO
AGENDA
www.bizibaratzea.eus

GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

H

amarkadak daramatzate Karrantzako Vista Alegre baserrian behi
esnea ekoizten; laugarren belaunaldia da gaurkoa. Baina baserriaren
eboluzioak izan du berezitasunik: esne
ekoizpenean azken urteotan eman den
intentsifikatze prozesuaren aurrean, kontrako norabidea hartu eta behi kopurua
gutxitzea eta ekoizpen ekologikorako jauzia ematea izan da haiek aukeratutako
bidea. 40-45 burutik 20-25era jaitsi dira
pixkanaka, eta hautu horri esker, bi langiletik zazpira pasatu dira azken urteotan.
Nola den hori posible? Proiektuko kide
Helen Groome-k kontatu digu haien esperientzia.

SISTEMAK ESKATZEN ZIENAREN
KONTRA
Duela 35 urte arte eredu konbentzionalean ziharduten Vista Alegren, eta sistemak ekoizpena handitzea eskatzen zien.
“Horretarako bi aukera besterik ez genituen: behi gehiago jartzea, edo behi
bakoitzari esne gehiago ateratzea”, dio
Groomek. Eskualdean lurrerako sarbidea
mugatua da, eta behi buru gehiago izateak forraje eta pentsu gehiago erostea
ekartzen zien. Zenbat eta pentsu gehiago
erabili, behiek ere gaixotasun gehiago dituzte, eta antibiotikoen erabilera igotzen
da… Gurpil zoroan sartzea ekarriko zien
ekoizpena handitzeak, eta ez zeuden horretarako prest.
“Urteotan pixkanaka joan gara aldatzen,
eta geroz eta behi gutxiago zeudenez, bakoitzarentzako belar gehiago zegoen, pentsu gutxiago ematen hasi ginen…”. Noski,
behi bakoitzak esne gutxiago ematen zuen,
lehen egunero 30 bat litro ateratzen bazituzten, orain 20-25 bat ateratzen dituzte.
“Baina errazagoa da esnearen kalitatea
mantentzea eta animalien osasuna zaintzea”. 2011n azken pausoa eman eta ekoizpena ekologikora pasatzeko hautua egin
zuten. Bi urteko prozesuaren ondoren,
ziurtagiria lortu zuten.

Sendabelarrek dakitena
Garbiñe Larreak liburua aurkezteaz
gain sendabelarrei buruzko hitzaldia
emango du.

ERALDAKETA ETA SALMENTA
HAIEN GAIN
Baserrian eman duten beste aldaketa
garrantzitsua salmenta izan da. “Lehen,
esne guztia industria enpresa handiei saltzen genien, baina 2011n gure gaztandegi
txikia eraiki eta esnea gu geu eraldatzen
hasi ginen”, azaldu du ekoizleak. Haien
esnea soilik erabiltzen dute, eta ekoizpenaren %80 inguru eraldatzen dute.
Esne pasteurizatua, jogurt naturala eta
lau gazta mota egiten dituzte. “Lehen ez
genekien nora zihoan gure esnea, orain
badakigu esneki guztiak hemendik asko
jota 100 kilometrora doazela”, gehitu du.
Izan ere, banaketa ere haien gain hartu dute: denda ekologiko eta txikietan,
kontsumo taldeetan, Bilboko merkatuan
eta antzeko tokietan zuzeneko salmenta
egiten dute, bitartekariak ekidinez. “Balio
erantsia mantentzeko egiten dugu horrela, inoiz ez dugu saldu supermerkatu edo
saltoki handietan”, dio. Horrez gain, genero ikuspegitik ere izan du aldaketarik baserriak: “Lehen taldea %100 maskulinoa
zen, gaur egun zazpitik bi emakumeak
gara, eta hiru ere egon izan gara”. Adibide
ederra da Vista Alegrekoa zentzu askotan,
eta intentsifikaziora jo gabe lehen sektorean mantentzea ezinezkoa dela dioten
horientzat eredu. “Urteetan EHNE Bizkaian agroekologiaren alde lanean aritu
nintzen, bada, orain, hau da gure lana,
horrelako proiektuak posible direla ezagutaraztea”, amaitu du.

Urtarrilak 14
Zizurkil Udal aretoan.

Ilargia eta landareak

Jakoba Errekondok ilargian
oinarritutako egutegia aurkeztu eta
gaiari buruzko hitzaldia emango du.
Urtarrilak 21 19:00etan
Zizurkil Iriarte kultur etxean.

Zure herrian liburu honen
hitzaldia antolatu nahi?
Garbiñe Larreak sendabelarrez edo
Jakoba Errekondok baratzeaz gakoak
emango dituzten hitzaldiren bat antolatu
nahi baduzu, idatzi bizibaratzea@
bizibaratzea.eus helbidera eta berehala
jarriko gara zurekin harremanetan.
Urtarrilak 16, 2022
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Sormena izan da nire
bizitzaren hari eroalea
Maialen Gurbindo “Chica Sobresalto”
Chica Sobresalto da Maialen Gurbindo (Atarrabia, 1994) nafartarraren
alter egoa eta izen artistikoa. Operación Triunfo telebista-programako
azken edizioko kideak maiatzean kaleratu zuen Sinapsis, bere bigarren
diskoa, Dromedario Records disketxearen eta Love of Lesbian edo
Sidonieren lanak ekoitzi dituzten Santos & Fluren ekoizleen eskutik.
Madrilen hitzartu du ARGIA bere ibilbideaz solasteko.
SAIOA BALEZTENA

Hasteko, garrantzitsuena: zer moduz
zaude?
Ongi nago. Terapia hasi dudanetik, hobeto. Baina dena oso arraroa izan da. Beti
diot tren bat hartu nuela eta ez nintzela
sekula bizitza normalera itzuli. Operación
Triunfotik atera nintzen mundu mailako
pandemia baten testuinguruan. Erokeria
bat izan da eta oraindik nire gorputza
lurreratzen ari naiz.
Geroxeago solastuko gara Operación
Triunfo saioaz. Sinapsis diskoaren
aurkezpen bira bukatu eta pare bat
aste geroago abiatu zenuen Bailando
raro bira.
Oso pozik nago. Egia erraten badizut,
ideia zen lehendabizi diskoa ateratzea eta
ondoren bira egitea. Baina, bat-batean,
toki desberdinetatik deika hasi ziren
eta azkenean kontzertu gehiago egitea
erabaki genuen: Zahara eta Lola Indigo
baino lehen aritu izan gara oholtzan, eta
esperientzia sekulakoa izan da.
Urtarrilak 16, 2022

DAVID FERNÁNDEZ

Instagrameko post batean
aipatzen zenuen hainbat kontzertu
antolatzeko izan zenituzten oztopoak.
Zergatik?
Bai. Adibidez Iruñean kontzertu bat egin
nahi genuen, etxea delako guretzat. 500
lagun toki batean sartzeko aukera bakarra Zitadelan zen eta han kontzertu bat
egiteko zailtasunak gizapetikoak ziren.
Tokia topera beteta ere ez da errentagarria. Taldekideekin solastu nintzenean
erran zidaten nahiago zutela kontzertua egin eta ez kobratzea. Banekien dirua galduko nuela, baina Iruñean abestu
nahi nuen, nire lagunak gonbidatuz. Eta
egin genuen. Baina zaplazteko itzela jaso
genuen. 500 lagun baino gehiago sartu
ziren azkenean eta 2.000 euro galdu nituen. Hori behin egin dezakezu bakarrik.
Zer dira zuzenekoak zuretzat?
Adrenalina. Nirekiko mendekua. Arraroa da, baina bizi ditut Chica Sobresaltok
Maialeni hartzen dion mendekua bezala.

Eta horrek sekulako adrenalina sortzen
dit. Zorionekoa sentitzen naiz.
15 urterekin idatzi omen zenuen zure
lehendabiziko kanta.
Bai, Begiak itxita izena jarri nion. 14 edo
15 urte izanen nituen. Chica Sobresalto
aurkeztu genuenean nahasketa moduko
bat egin genuen nire lehendabiziko abestiekin eta Youtube-n entzungai dago.
Nola gogoratzen duzu zure
haurtzaroa?
Tira, desberdina sentitzen nintzen... Gogoratzen dut nire lagunek zerbaitetan
jokatu nahi izaten zutela eta nik bakarrik
egotea nahiago nuela. Edo jolas bat egiteko taldeak egiten zirenean azkena gelditzen nintzen beti; normala, denak nagitasuna eragiten zidan. Ez nintzen erabat
eroso sentitzen, orokorrean. Eta nire
gauzarik kuttunena zen etxera joan eta
Pocahontas-en panpinarekin istorioak
asmatzea. Etxean egon nahi nuen beti.
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Azken krisia duela gutti bizitu dut. Basandere kenduta, urtebetean ez nintzen
gai izan abesti bat bukatzeko. Hainbat
hasten nituen, baina bukatu gabe utzi.
Une hartan Veintiuno taldeko Diego deitu nuen eta harmonia eta piano klaseak
ematea eskatu nion. Krisiak ditudanean
bertze tokietan bilatzea ezinbertzekoa
iruditzen zait eta niri horrek lagundu
dit ikaragarri. Bat-batean bertze musika
tresna bat hartu eta gauza interesgarri
anitz suertatu dira.
Langilea eta tematia zara, horrek ere
lagunduko dizu.
Okerrena da duela gutti arte ez naizela
kontziente izan hain langilea nintzenik!
Nire psikologoak ikusarazi dit. Ikastolan
bortzak ateratzeko ikasten nuen bakarrik, eta ondorioz, desastrearen fama
izaten nuen. Noski, ikastea ez zitzaidalako interesatzen. Eta nik denbora luzez
pentsatu izan dut haizeak mugitutako
paper bat nintzela. Orain argi dut ezetz.
Langilea eta iraunkorra naiz, erabat.
Denbora honetan guztian babestuta
sentitu zara?
Egia erran, ikaragarri. Bai Operación
Triunfo aurretik inguruan nuen jendearekin, eta baita gerora ezagutu ditudanekin ere. Polita izaten ari da.

Sentipen horiek gerora ere sentitu
dituzu?
Egia erran, pixka bat bai. Lagun gutti ditut, baina ditudanak betirako lagunak
dira. Harreman sakonak ditut, baina ez
naiz sozialegia. Sarri estutzen naiz…
Musikak zein toki izan du emozio
horiek kudeatzeko?
Hain zuzen ere, nire psikologoarekin
solastu naiz azkenaldian horretaz. Eta

atera dudan ondorioa da ttikitan Pocahontas-ekin sormenari tokia uzten
nion bezala, hazten joan nintzenean hori
musikarekin ordezkatu nuela. Berdina
sentitzen dut, behintzat. Sormena izan
da nire bizitzaren hari eroalea: mundua
ez zait gustatzen, beraz, alternatibak asmatzen ditut.
Sortzaile bezala krisi garaiak
dituzunean zerk laguntzen dizu?

Bueltatu gaitezen Operación
Triunfora. Esperientzia hori hiru
sentipenen bitartez deskribatu
beharko bazenu, zein aukeratuko
zenituzke?
Batetik, nerabezaroa: gaztetxoa nintzela
hasi nintzen lanean eta bat-batean garai hartara itzuli nintzen saioan sartu
nintzenean; esnatu eta gure ardura bakarra zen musika egitea, janaria mahai
gainean aurkitzen genuen. Bestalde,
surrealismoa: oso jende guttik bizitzen duen esperientzia bizitu dut eta,
askotan, pelikula batean egon izanaren
sentsazioa izan dut. Eta, azkenik, deserosotasuna: bertsioak egitea ez da nire
habitat naturala, dantza ere egin behar
nuen, ausazko arropa batekin eta nire
buruarekin identifikatuta sentitzen ez
nuen makillajearekin… Eta azken hori
zen niretzat okerrena, niri berdin zitzaidalako epaileak zer erraten zuen.
Aldiz, normalean hori izaten da
partaideen ardura nagusia, ezta?
Bai, baina niri berdin zitzaidan. Nik sortutako abestien inguruko balorazioa
Urtarrilak 16, 2022

44 І KULTURA
egingo balute, seguraski axola izango
lidake. Baina argi nekien saioa ez nuela
bide horretatik jarraituko, beraz, berdin
zitzaidan.
Maiz aldarrikatu duzu nahi duzuna
egiten duzula. Zenbateraino da
bateragarria hori Operación Triunfok
berezkoak dituen muga eta arauekin?
Tira, ez dut uste hainbertze arau daudenik. Ordutegiak errespetatu behar
dituzu, bai; klaseak, eta antolakuntza
definitu bat dago. Baina nik hori izugarri gustuko dut. Alde horretatik, bikain.
Gero, egia da, adibidez, Oxitocina ekoiztuko zutela erran zidatenean, niri galdera anitz etorri zitzaizkidala bat-batean
burura: noiz? nola? Beraz, eurekin solastu nintzen eta erantzuna bikaina izan
zen: nahi banuen bakarrik eginen zela.
Baina kontratu baten bitartez sartzen
zarete saioan, ez?
Bai, eta egia erran, beti errana zidaten
telebistan muga anitz daudela. Baina
zintzoki, nik egin dut egin nahi nuena.
Gero, ilusio handia egiten zidan zuzeneko banda batekin jotzeak, eta hori oparitu zidaten. Hori bai, izendatu nindutenean nire kanta bat abestu nahi nuen
eta hori ez zidaten utzi. Horrek bai mindu ninduen, eta gorroto pixka bat dut
[irriz]. Baina gainontzeko guztia bikaina
izan da. Kanpotik ere agerian gelditu da
nahi izan dudana egin dudala beti.
Operación Triunfo estigmatizatuta
dagoela erranen zenuke?
Bai, niri batek baino gehiagok galdetzen
zidan erran behar nuena arautzen ote
zuten, adibidez. Eta nik beti erantzuten
dut berdina: uste duzue niri zer erran
behar dudan mugatuko balidate erran
izanen nituela bota nituen astakeria guztiak? Otorduetan tauromakiaren gaia
ateratzen zen, eta nik kritikatzen nuen.
Feminismo intersekzionalaren inguruko
eztabaida ateratzen zela? Nik beti erran
nuen pentsatzen nuena...
Zer izan da zuretzat Operación
Triunfo?
Sorpresa handi bat. Castingera joan nintzen, eta bertan nintzela frogak pasatzen
joaten nintzen heinean argi nuen hori ez
zela nire tokia. Eta, bat-batean, finalera,
0 galara… “Amatxo maitea, zer egiten
dut nik hemen barruan?”, galdetzen nion
nire buruari… Bertzetik, ikasteko sekulako aukera ere izan da. Nik banekien
nola egiten nuen musika eta zer nuen
Urtarrilak 16, 2022

gustuko. Hain burugogorra naiz, bertatik atera eta irekitzea kostatzen zaidala.
Eta zentzu horretan pila bat ikasi dut.
Zer erran nahi duzu zehazki?
Adibide bat jartzeko: Nia [Operación
Triunfoko partaidea] uste dut dela nire
profilaren kontrakoena. Nirekin inolaz
ere bat egingo ez lukeen pertsona bat
zela uste nuen, eta bat-batean sekulako
konexioa izan dugu. Horrek lagundu dit
perspektiba gehiago izaten.

Denbora luzez
pentsatu izan dut
haizeak mugitutako
paper bat nintzela.
Orain argi dut ezetz.
Langilea eta iraunkorra
naiz, erabat
Aurten Operación Triunfok hogei urte
bete ditu. Lehendabiziko edizioaren
inguruko dokumentala publikatu
zuten. Osasun mentalaz irekian
solastu ziren partaideetako aunitz,
saioak emozionalki eragindako
astindua azaleratuz.
Nola bizitu duzu zuk?

Tira, ni oroitzen naiz goizetan esnatzen
nintzela eta non nengoen ere ez nekiela.
Gainera, konfinamendua tarteko, akademiatik atera behar izan ginenean ni
etxez aldatu nintzen eta paranoia izan
zen. Sekulakoa.
Nola kudeatu duzu?
Psikologia karrera ikasten hasi nintzen,
eta oroitzen naiz ikasitako teoria batez:
egiaztatzen zuen kaiola baten barruan
zeuden arratoiei zerbait erakusten zietenean, eta bat-batean, kaiolaz aldatzen
zituztenean, gauza horiek aldatzen zirela. Eta nik ere kaiolaz aldatzeko beharra
sentitu nuen, reset egiteko. Nor nintzen
ikasten hasteko beharra nuen. Horretaz
aparte, terapia ezinbertzekoa izaten ari
zait: duela gutti hasi naiz bi bizitza horien
arteko bereizketarik ez egiteko kontzientzia hartzen. Hil nintzen eta berpiztu nintzen sentsazioa izan dut denbora luzez.
Kaiolaz aldatzeko Madril aukeratu zenuen bizitoki. Nola hartu zaitu hiriak?
Ikaragarri ongi. Nire ongizate-eremutik
atera nintzen, hiri handi batean. Hau da
inoren hiria eta, aldi berean, guztiona.
Jende arraroa ezagutu dut, ni bezala galduta dagoena, eta zalantzarik gabe identifikatuta sentitu naiz.
Izan ere, saiora iritsi aurretik zu ez
zinen musikatik bizi, ezta?
Garbiketa lanetan edo haurrak zaintzen
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aritzen zen neska gazte bat nintzen
Operación Triunfora sartu aurretik, eta
asteburuetan gitarra hartu eta dirua
irabazteko mugitzen nintzen handik
hona. Telebista saiotik atera nintzenean nortasun krisi itzela izan nuen.
Proiektu baten burua nintzen, autonomoa, eta gauzak nola egin nahi nituen
erabakitzeko denbora behar nuela ikusi nuen, argi eta garbi: jende pila bat
ezagutzen hasi nintzen, bestetara gonbidatzen ninduten… Musikaren industria oihaneko legearen gisakoa da, eta
nik beharra nuen erdibideko puntu bat
aurkitzeko, musikaren industrian bizirauteko. Sekulako astindua izan zen.
Ezetz erraten eta nire proposamenak
egiten ikasten hasi naiz. Norbaiti gustatzen ez bazaio, sentitzen dut.
Zein da gakoa hori lortzeko?
Ez dut aurkitu oraindik. Are gehiago,
hemendik bortz hilabetera alokairua
nola ordainduko dudan ere ez dakit. Momentuz, hiru pertsona gehiagorekin bizi
naiz Alcala de Henaresen. Tira, jendea
harritzen da dirurik ez dudala erraten
dudanean… Nire ardura nagusia da taldekideak zaintzea. Orduan, pausoz pauso noa. Baina bai, momentuz kamikazea

naiz eta bidean printzipioak ez galtzeko
ahaleginetan nabil. Ez dakidana da hori
jasangarria den ala ez. Nik oraindik ez
baitut toki finko bat industrian… Daukadana da Operación Triunfotik ateratzen
zarenean duzun oihartzuna, eta hori
ameskeria da. Ni lanean ari naiz ameskeria hori errealitate bihurtzeko. Baina
lortuko dudan oraindik ez dakit.

Mazda 3 batean. Txantxak alde batera,
eurek nire ahotsa grabatuta dute eta
astean bitan entseatzen dute. Ni hilabetean behin joaten naiz, eta batzuetan
aste oso batez geratzen naiz eta intentsiboa egiten dugu. Gainera, zuzenekoak ditudanean Murphy [txakurra]
gurasoen etxean gelditzen denez, moldatzen gara.

Saioak hogei urte bete ditu aurten,
eta edizio gehienak Espainiako
telebista publikoan egin dira. Aldiz,
duela urte pare bat arte ez da
abestirik aditu galizieraz, katalanez
edo euskaraz. Zer deritzozu?
Tira, bazen garaia! Horregatik, Ane
[saioko partaidea] eta niretzat sekulako
sorpresa eta ohorea izan zen euskaraz
abestea. Ardura handia sentitu genuen,
hori bai, euskaldunok dugun malaletxearekin [irriz]. Baina ilusioa sekulakoa izan zen. Beranduegi izan da, bai,
baina garrantzitsuena da egin dutela.

Pandemiak ahulenak zigortu ditu
gogorren. Aldiz, zure loraldia
kulturaren unerik beltzenean
ematen ari da.
Erabat. Profesionalki momenturik onena bizitu dut inguruko artista guztiek
okerrena bizitzen ari diren bitartean…
paranoia bat da.

Zure bandaren aldarrikapena egiten
duzu beti. Orain Madrilen bizita,
nola moldatzen zarete?
Urte bakar batean 30 mila kilometro
egin ditut kotxez; zehazki, 2005eko

Arduradun politikoek kulturan egin
dituzte murrizketarik handienak.
Zer deritzozu?
Tira, uste dut sortzaileek erakutsi dugula kultura segurua zela. Beti erran izan
dut: erabat harro nago nire ogibideko
lagunez, ikaragarri ongi egin dugulako.
Orain buelta eman behar zaio; aretoetako langileak, argi eta soinu teknikariak,
argazkilariak… industria handia da eta
errekuperatzea gogorra izanen da.
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LILURAREN K
Lilurarik ez zioen Bertolt Brechten poemak, artistak era
zitzakeen ilusioen aurka. Gauzak bere horretan erakustea.
Hara! Artearentzat, nahiz gizartearentzat teoria. Gaur
egun, ordea, gazi-gozo zaigu. Batetik, poetikoak diren
hitzok zail dira betetzen; bestetik, problema etiko gehiago
dakartzate beren tesian. Landarte programako Arantza
Santestebanen lanak badu guzti horrekin zerikusia.
AINHOA GUTIÉRREZ DEL POZO

A

benduan amaitu dira 2021ean
Landarten garatutako saio artistikoak. Aurreko edizioetan
egin izan den bezala, Nafarroako
hainbat artista aukeratu dituzte landa
eremuko zenbait herritan interbentzio
artistikoak egiteko. Horretan datza, izenak berak esaten duen moduan, ekimena: landako artean. Artista edo kolektibo
bakoitzak epea izaten du proiektua garatzeko, eta ondoren erakusketa, emanaldi,
edo performance modura aurkezten dira
denak. Proiektu bakoitza autonomoki garatzen den arren, elkarren arteko bilerak
eta trukeak ere egiten dira.
Landaren eta artearen arteko harremana tirabiratsua da. Etika antropologikoak,
irudi zinematografikoak eta kolonialismoak osatzen duten hirukiak zuzenean
du zerikusia tirabira horiekin. XIX. mende amaieran hasi zen zabaltzen zinemagailuaren erabilera, eta garai horretan
bertan aitortzen zaio antropologiari berariazko disziplina izatea. Egoera kolonialetan tokian tokiko kulturekiko sortutako jakinminak bultzatzen du irudiaren
garrantzia; nolabait, froga edo testigu
gisa erabilia zena jatorrizko herrira itzultzen zen ikertzailearentzat. Bestetasuna
filmatzera joandako etnografo martiriek
ez dute igarotzen, noski, gaur etikoki zuzena denaren langa. Baina, era berean, ez
dago egun langa horren neurketa edo deUrtarrilak 16, 2022

finizio adosturik. Akaso, etikaren eztabaida amaigabea da, egon daitekeen etikarik
zorrotzena. Batzuentzat, aspergarri dena.
Antropologia ez ezik, gero eta ohikoago
dira landa munduko esku-hartze artistikoak. Dena dela, badago zerbait landa eta
artea hitzak elkartzean gertatzen dena.
Askotan, kanpotik (gehienetan hiritik)
iristen den artistak egiten ditu herrietako arte interbentzioak. Hala gertatzen
da azken boladan behintzat. Agian garai
batean ohikoagoak ziren herrian bertan
sortu eta lan egiten zuten artistak. Gerora, ordea, artean nahiz beste ogibide
gehienetan, kanpoan lan egitea gailendu
zen industrializazioak behartuta; herriko beharrak asetzetik urruti, hiriak

populatzen hasi ziren. Orain, badirudi
kontrako mekanismo batek hartu duela indarra, landa munduko ekimen artistikoak gero eta gehiago baitira. Hala
gertatzen da gurean ere. Egon liteke
lotuta euskalduntasun bukolikoaren
iruditegiarekin, edo krisi ekosozialaren
alarmarekin. Baliteke herrian aurkitzea
zenbaitek hirian jada galdu diren balioak. Beste batzuek, hiriko estresa egun
batzuez utzi eta erlaxazio gune gisa irudikatzen dute. Norberak badu motibazio
propioa; alabaina, denak dira kanpotik
eraikitako landarekiko proiekzioak. Eta
horrek badu ardura bere barruan. Jarraituko dugu horren inguruan pentsatzen datozen lerroetan.
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ONTRA
Arantza Santestebanen laneko fotograma.

Landarte programari dagokionez, Anne
Ibañez eta Marc Badalek koordinatzen
duten ekimena da, 2017az geroztik gauzatzen dena. Ibañezek eta Badalek osatzen duten kolektiboak, Kanpoko Bulegoa
deritzonak, hainbat proiektu gauzatu ditu
aurretik, artearekin eta landa munduarekin lotuta daudenak. 2016an egungo
sistemak behartzen duen abiaduraren inguruko gogoeta biltzen duen Mundo clausurado (Itxitako mundua) liburua argitaratu zuen autoedizioaren bidetik. 2017an,
Endemis(t)moak, la frontera como hábitat
(Endemis(t)moak, muga habitat gisa) egitasmoa gauzatu zuen Nafarroa Beherean,
Baserriko Arte Sarearentzat. Hainbat formakuntza eskaini ostean, Landarteren
koordinazioa eta bitartekotza daramatza
kolektiboak, eta herrietan egiten diren artisten egonaldien zein prozesu artistikoen
lekuko da. Kolektiboaren lana idazketan,
diseinuan, gogoeta kolektiboko prozesuetan eta lurralde-dinamizazioan oinarritzen da.
Aurtengo Landarte edizioa sei herritan
garatu da, sei artista edo kolektiboren
eskutik. Batetik, Katixa Goldarazenaren
esku-hartzea izan da Zubietan, gorputzak
bizitzan duen presentziari buruzko hausnarketa egiten duena. Lizarra inguruko
Murieta herrian Conjunta kolektiboa aritu da lanean De Chopera a Chopera esku-

hartzean. Agezan Taxio Ardanaz izan da
Cabalga Cabalga proposamenarekin, eta
Maion Cruza artistarekin batera landu
du antzerkiaren eta zinemaren inguruko
lana. Murillo el Fruton Ana Maestrojuán
aritu da Informazio-kapsulak izeneko
proiektua garatzen. Artistaren esanetan
“herria herritarrentzat zer den eta zer
izan zen kontatuko du, hainbat adin eta
jatorritako herritarrekin egindako topaketen grabazioen bidez. Askotariko ahots
eta ikuspuntu hainbat modutan grabatu
eta adieraziko dira”. Artzibarren Pr0t0c0lectiv0 taldeak Descamino sormen-lana
garatu du.
Artikulu honi izena ematen dion
proiektua Arantza Santestebanek Araitz
Ibarrean egindakoa dugu: Liluraren kontra. Aura hautsi. Santestebanek Araizko
ibarrean azken hamarkadetan garatu
diren jardun artistiko batzuen eta paisaiaren arteko harremana arakatu nahi
izan du. Bailaran ezagunak diren Maioak
ditu horretarako motibo, eta Lou Reedek
mendilerroari ateratako argazkia izan du
artistak abiapuntu. Reeden argazkian,
paisaiak lanbro berezia du inguruan, eta
argitasun handia du. Walter Benjaminen
aurari buruzko gogoetak bultzatuta, Santesteban saiatu da ikertzen aura moduko
hori nola bilakatu ikusgai. Horretaz gain,
ibarraren irudi bukoliko horretatik hara-

go, hango problematikara hurbildu nahi
izan du, eta hortik aura hautsi. Hainbat
artistek egin bezala, esku-hartze artistikoa gauzatu nahi izan du, baina tokiaren
idealizazioa zalantzan jarrita.
Egonaldiak amaitu ostean, hemezortzi
minutuko film dokumental esperimentala izan da emaitza. Bailaran bizi diren
pertsona batzuk jarraitu ditu Santestebanek Maioetan barrena. Batetik, landa
munduko aldaketez mintzo den gizona;
bestetik, jatorrizko herrialdetik urrun
dagoen emakumea; baita kamera berezi
batez enkoadratzen duen beste emakume bat ere; eta azkenik, Tik-tok-ak egiten
dituzten eta ilunabarrari argazkiak ateratzen dizkioten gazteak. Bakoitzak badu
ingurua begiratzeko, argazkian jasotzeko
eta erregistratzeko modu bat. Eta baita
ulertzekoa ere. Artistak ere badu berea.
Ikuspuntuen eta auraren arteko jolasak
bakarra ez den espazioaren ulerkera osatzen du, ekosistema bizidun gisa.
Ibilbidearekiko zintzoa da emaitza.
Beste batzuk begiratzen dituen filma,
besteak ere begira dauden bitartean.
Toki batekiko errepresentazioa izan ordez, errepresentazioetara gerturatzen
saiatzen den irudikapena da. Araitz ibarreko egunerokoan pentsatzeaz gain,
artearen eta landaren arteko loturan
pentsatzen ari dena.
Urtarrilak 16, 2022
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LIBURUA

Bidaia etxeraino
DANI BLANCO

ATA PANK ETA ATE
PUNKY. DESIOA

BERNARDO ATXAGA
MIKEL VALVERDE
PAMIELA, 2021
XABIER ETXANIZ ERLE

2

020 amaieran argitaratu zen Ata
Pank eta Ate Punky ahate bitxiei
buruzko lehen liburua. Urtebete
beranduago ahateen bigarren entrega
plazaratu dute Atxagak eta Valverdek.
Lehenengo hartan hiru kontakizun laburrek osatzen bazuten liburua, oraingoan
istorio bakarra kontatzen digute, Ataren
eta Ateren ateraldi edo burutapen baten
ondorioa.
Ata eta Ate ahate berezi xamarrak
dira; filosofikoak batzuetan, adar-joleak
askotan, umore puntu bat dutenak eta
munduaren oso ikuspegi lasaia. Oraingo
honetan, “asperduriak jota” daudela-eta
“helikonteroen” zain daude beren patioan, Nelok iragarritako Europako Bira
bizikletaz filmatu behar zuten helikopteroen zain. Horiek, baina, ez dira agertzen
eta orduan, asperturik, Neloren gonbidapena onartu eta haren estalpean ikusiko
Urtarrilak 16, 2022

dute animalien migrazioari buruzko dokumentala telebistan.
Eta Xolak lehoien berri izan zuen
lehenengo hartan lehoi izan nahi izan
zuen bezala, oraingoan Atek migratu
nahi duela adierazten dio Atari. Limpopora joan nahi duela. Honek, aldiz, ez dio
ezetzik esaten lagunari, baina argi dago
ez duela abiatu nahi.
Ateren desioaren inguruan arituko
dira, dituen ametsez, irudikatuko dute
nola abiatuko diren, Antzoki Nagusiko
teilatutik, jendea txaloka, helikopteroak
haien hegaldia grabatzen…
Atxagak (eta Valverdek, bere irudiek
indar handia ematen baitiote kontakizunari, idazleak adierazitakoa osatuz)
irakurlearekin jolasten du, espektatibak
sortuz eta harridurarekin jolastuz. Aspaldian erakutsi zigun asteasuarrak istorioak kontatzeko duen abilidadea, adin

eta irakurle mota ezberdinen gustuetara
moldaturiko istorioak azaltzen. Oraingoan, aurretik Bambulo edo Xolarekin
egin izan duen bezala, Atxagak ederki
eramaten gaitu Ata Pank eta Ate Punky
ahate xelebreei gertaturikoetan zehar.
Umoreak pisu handia du istorioan, eta
bertan ikusten dugu nola joka dezakegun
erdi beharturik gaudenean, gauzak desio
izatea ez dela nahikoa… guztia umorearen
ikuspuntutik; testuak eta irudiek erakusten eta, sarritan, iradokitzen duten umore
finaren bidez. Amaieran bezala: “Hegan
abiatu ziren bika, eta istant bat geroago
etxerantz zihoazen Nelorekin batera”, eta
ilustrazioan hiru lagunak ikus ditzakegu
kalean aurrera… etxerantz bidaiatzen.
Atxagak aurkezpenean esan zuen
pertsonaia hauen ehun istorio irudika
zitzakeela. Gu hurrengoaren zain gaude,
irribarrez.
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MUSIKA

ENRIQUE MORENO ESQUIBEL

Eztitasun garaia

Txaikovskyren Intxaur-hauskailua.
Royal Russian Ballet.
Zuzendaria: Anatoliy Kazatskiy.
Bakarlariak: Karina Telvar eta Arsen Marusenko.
Lekua: Euskalduna Jauregia.
Data: abenduaren 26a.
MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR

B

izi ditugun garai arraro eta nahasietan, eta are gehiago Eguberrietan,
beti da atsegina klasikoei eustea,
gozotasunez eta amets xarmagarriz beterikoak. Ballet klasikoko gaualdi batez
gozatzea une goxoa da beti, errealitatetik deskonektatu eta fantasiazko mundu
ideal batean murgiltzeko aukera ematen
duena. Baina, gainera, Txaikovskyren
titulurik zoragarrienetako bat bada, plazera mila aldiz biderkatzen da.
Intxaur-hauskailua Gabonetako klasiko bat da, baina nahiz eta mila aldiz
ikusi, lan honetan beti aurkitzen ditugu pentsatzeko xehetasunak eta
ideiak. Txaikovskyk konposatutako hirugarren balleta da, Beltxargen aintzira eta Loti ederra lanen ondoren, eta
Marius Petipak eta Lev Ivanovek sortu
zuten koreografia. 1892an estreinatu
zen, baina bitxia da bere ospe handia
1960tik aurrera hasi zela. Estreinatu

eta berrogeita hamar bat urtera, Walt
Disneyk Intxaur-hauskailuaren zati musikal bat erabili zuen 1940ko Fantasia
filmean. Jendeari filma gustatu zitzaion
eta balletarekiko interesa pizten hasi
zen. Interesa handitu egin zen George
Balanchineren Intxaur-hauskailuaren
muntaketa 1950. urtearen amaieran telebistan eman zutenean. Balleta leku
askotan antzeztu da ordutik, eta agian
mendebaldeko herrialdeetan ballet guztien artean ezagunena bihurtu da, batez
ere Gabonetan.
Oraingo honetan, Royal Russian Balletak eskainitako muntaketaz gozatu
ahal izan dugu. 2008an Anatoliy Kazatskiyk sortutako taldea da, eta Errusiako
ballet klasikoaren eskolako tradizio guztia biltzen du. Bestalde, joera koreografiko berriak sartu nahi dituen taldea da,
eta, gainera, bere herrialdeko dantza-talentu berriak sustatzen ditu.

Errusiako balletaren tradiziorik onena ikusi eta gozatu ahal izan genuen.
Karina Telvar (Clararen paperean) eta
Arsen Marusenko (Printzearenean)
dantzari protagonistek pas à deux zoragarriak egin zituzten, koordinazioz
eta sentsibilitatez beteak. Mykola
Steshenkoren dantzaren dotorezia ere
oso azpimarragarria izan zen, Intxaurhauskailuaren rolean, eta Anatoliy Kazatskiy zuzendariaren birtuosismoak,
Drosselmeierren paperean, txundituta
utzi gintuen.
Beharbada, gehien desitxuratu zirenak taldeko saioak izan ziren, koordinaziorik eta sakoneko lanik gabekoak.
Bestalde, dekoratua eta jantziak ez
zeuden obraren eta bakarlarien kalitatearen mailan. Baina hori, jakina denez,
diru kontua da. Nolanahi ere, gozatzeko
moduko obra eta muntaketa eskaini ziguten, dudarik gabe.
Urtarrilak 16, 2022
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Nortzuk zarete zuek?

PERU GALBETE
NOIZ: abenduak 26
NON: Uharteko Kultur Etxea

AMETS ARANGUREN ARRIETA

P

MANU ALVAREZ

eru eta gu gara”, esan du Idoiak taldea aurkeztean. Lehen aldia nuen
Peru Galbete oholtza gainean ikusten, aspaldidanik pendiente. Ongi ezagutzen nuen bere musika digitalki eta
solasaldi bat baino gehiago nuen partekatua harekin pertsonalki, baina sekula
ez gauza biak batera: Peru eta bere musika. Abenduko igande iluntzeari kolore
pixka bat jarriko zion Uharteko kultur
etxeko kontzertuak, ziur.
Nor zara zu? diskoa aurkezten ari da
abeslaria. Pandemia garaian berak bakarrik ondutako diskoa hirukote formatuan defendatzen dute orain zuzenekoetan: Peruk, ahotsaz gain, txarangoa eta
ukelelea izaten ditu esku artean. Xantik laguntzen dio kontrabaxuarekin eta
koro batzuk eginez eta Idoiak gorpuzten
ditu kantu gehienak gitarra espainiarrarekin, baita kantuan ere. Diskoa asko
maite badut ere, alde handia ikusi dut
digitalki eta aurrez aurre entzundakoen
artean. Xantik, izan hatzez edo arkuz,
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ohea jartzen die melodiei eta Idoiaren
akorde arpegiatuek gidatu eta koloreztatzen dituzte kantak.
Azken diskoko edo, hobe esanda, liburuxkako (etxean ez baduzue, garaiz
zabiltzate oraindik) kantak jo ondotik,
Bolivian emandako denboraren omenez, han konposaturiko hiru abesti eskaini dizkigu. Bi espainolez, ezagutzeko
gai ez naizen beste hizkuntza batean
hirugarrena. “Este suelo está cuadriculado” zioena gustatu zait. Peruren eskuek, bera kantuan ari delarik, badute
zer egin, eroso dago. Esku artean normalean instrumentu bat duten abeslarien artean ez da ohikoena. Musikaren
munduan bada jendea soilik aspektu
instrumentalean zentratzen dena, letrak bigarren planoan utziz. Eta bada
alderantzizkoa egiten duenik ere. Peruk
lortzen du bien arteko oreka, musika
garrantzitsua da, baina hitzak ez ditu
ahoskatzen bakarrik, kantatzearekin
batera sentitu ere egiten ditu.

Nahiz eta nire lehen aldia izan, ausartuko nintzateke esatera nabari zela
etxean eta etxekoendako ari zela abeslaria. Inprobisaziorako duen abileziak
musikatik haragoko lekuak hartu ditu
emanaldian eta agertoki gaineko jarreran ere somatzen da bere buruari permititzen diola marjinarekin jokatzea,
malgu izatea. Oholtza hain eder jarri
duen izeba Anaren urtebetetzea izanik,
hari ere kantatu diote urtebetetze kanta
mitikoaren bertsio Perutar bat.
Publikoarendako ez da gonbiterik falta izan, “kantaren bat nahi izatekotan
eskatu eta gu saiatuko gara…”. Duela
pare bat urte-edo bera eta bere musika
ezagutarazi zizkidana nahi nuen nik. Ez
naiz ausartu. Gero esan dit pozik joko
zukeela proposatu izan banu.
Susmoa nuen Peruk jendea tratatzeko
duen goxotasun hori bera transmitituko
zuela bere (eta beste batzuen) kanten
bitartez oholtza gainetik, eta ez nengoen
oker.
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EGILEA I ANA ZAMBRANO
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ESKER-ESKUIN: 1. SOLTE, APAL, 2. EPER, BURUA,
3. MAKILARI, 4. UBARROI, 5. ATUN, ERREKASTO,
6. EDAN, OKERRARAZI, 7. DURANGO, IRRIKAN, 8.
ORALDI, GAUENARA.
GOITIK BEHERA:1. SEME, EDO, 2. OPA, ADUR, 3.
LEKUTARA, 4. TRIBUNAL, 5. LAN, ND, 6. BAR, OGI, 7.
AURREKO, 8. PRIORE, 9. AU, IRRIA, 10. LAU, ERRU, 11.
KARE, 12. ARIN, 13. SAKA, 14. TZAR, 15. OINA.
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GOITIK BEHERA:

1. Gizonezkoa bere gurasoekiko. Ala. 2. Nahia, desira. Lerde. 3. Tokitara. 4. Auzitegi. 5. Eginkizun,
zeregin. Neodimioaren sinboloa. 6. Presio-unitate. Eguneroko jangai. 7. Lekuaz mintzatuz,
aurrean dagoena. 8. Komentuko burua. 9. Urrearen sinboloa. Barrea. 10. Bi gehi bi Kulpa.
11. Kaltzio oxido. 12. Azkar, korrika. 13. Sakatu aditzaren infinitiboa. 14. Gaizto, oker.
15. Hankaren atala.
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1. Lokarririk gabe. Paretan ezartzen den ohol. 2. Faisaiaren familiako hegazti. Nagusia, buruzagia.
3. Makilaka aritzen dena. 4. Itsas hegian bizi den hegazti. 5. Itsas arrain, hegalabur. Errekatxo.
6. Likidoa irentsi. Okertzera behartu. 7. Argazkiko herria. Gogo biziz, irrikaz.
8. Oratzea, heltzea. Saguzarra.
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EZKER-ESKUIN:
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Irati Agirre
‘MISSWAYMON’

“Reggae musika zabaldu
nahi dugu, antifaxismoan eta
antiarrazismoan oinarrituta”
Reggaezalea eta disko jartzailea da Irati Agirre,
Misswaymon (Mungia, 1988). Hiru urte igaro dira
bere lehen pintxadatik, Pantx Records kolektiboko
“familiaren” parte bilakatu zenetik. Sentikortasuna
bidelagun, reggae eszenan emakumeen ahotsa
ekarri nahi du lehen lerrora. Zapia buruan eta binilo
kutxa artean hautatzen ditu doinuak, autogestioa,
kontrakultura eta antifaxismoa iparrorratz.
LEIRE REGADAS

MUSIKA LOKARRI
“Bederatzi urteko ume bat nintzen
Sanyo markako irrati pletina bikoitza oparitu zidatenean; ez nekien
zer ekarriko zuen horrek gerora.
Nire musika zerrenda propioak
kasetetan grabatzen hasi nintzen,
orduak ematen nituen irratiaren
aurrean gustatzen zitzaidan guztia
harrapatzeko. Hogeita bost urte
geroago, ilusio, sentiberatasun eta
maitasun bera dut musikarekiko,
egunetik egunera handitzen doana. Alboan ditudan guztiekin sugar
hori partekatzen jarraituko dut”.
Urtarrilak 16, 2022

HODEI TORRES

Noiz hasi zinen Pantx Records
kolektiboan parte hartzen
selektore moduan?
Antolatzen zituzten pintxadetara joatea gustuko nuen, banintzen
reggaezalea. Denborarekin, jendea
ezagutu eta asanbladara joaten hasi
nintzen, eta selektorea izateko gonbidapena luzatu zidaten. Konturatu
barik hiru urte pasa dira ordutik!
Lehenengo emanaldian urduritasunez blai nengoela oroitzen dut, baina zuzeneko horiek izan dira gure
benetako eskola.
Nondik dator ‘Misswaymon’ izen
artistikoa?
Eunice Waymon zen Nina Simoneren benetako izena; soul, jazz,
rhythm and blues abeslari, egile eta
produktore ezaguna izan zen. Emakume oso sentikorra zela uste dut,
bere izaerarekin bat egiten dudala
esango nuke. Nire sentimenduak pilpilean jartzea lortzen du musikak.
Zein da emakumeen presentzia
eszena honetan?

Egia esan, Dj munduan murgildutako gero eta emakume gehiago ezagutzen ditut, irudi orokorra baikorra
dela esango nuke. Eszena honetan
denontzako tokia dagoela eta gero
eta anitzagoa dela sentitzen dut.
Pantxen, esaterako, hiru selektore
gara; Tiki Boom (Fernanda), Lady
Mallorska (MF) eta hirurak.
Disko jartzaile ona izateko non
eduki behar da musika gehiago,
biniloetan ala garunean?
Garunean, noski! Ezinezkoa zait nahi
ditudan disko guztiak edukitzea. Bigarren eskuko merkatuetara joatea
da onena, bertan topatzen dira bitxi
preziatuenak eta merkeenak.
Zeren arabera egiten duzu
emanaldi bateko musika
hautaketa?
Aukeratzeko orduan entzumenak,
gustu musikalak gidatzen nau.
Lehenik eta behin musikalki atsegin behar dut abestia, eta ondoren
saiatzen naiz batetik bestera koherentzia mantentzen, estilo aldaketa
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“Arrazakeriaren aurkako
manifestazioetan nabarmentzekoa
da zein jende gutxi dagoen”.

bortitzik ez egoteko. Oinarri horretatik
abiatuta, Jamaikako emakume abeslari
eta ekoizleak hautatzen saiatzen naiz,
ahaztuta ditugun horiek. Noski, salbuespenak ere badira: nahiz eta musikalki
gustuko izan, ez dut inoiz partekatuko
mezu matxistak dituztenak.

txapelketa. Auzoko jendearekin harremanak sortzeko eta sendotzeko eguna
da, kulturaren, musikaren eta kirolaren
bitartez. Klase berekoak gara denak, oinarrizko arazo eta behar berberak ditugu, beraz, laguntza sareen beharra
aldarrikatzen dugu.

Euskaraz egindako reggaeak zein
leku du zure pintxadetan?
Pantx Recordsek grabatutako ia guztia
Euskal Herrian sortutakoa da, euskaraz idatzitako reggaea. Zoragarriak dira,
nire ustez, Skabidean, Jah Goikoa, Suaia
eta Subsistak.

Bilbo Zaharrean duzue
kolektiboaren gune neuralgikoa.
Zergatik hemen?
Begi bistakoa da, kultura desberdinak
batzen dira bertan, migratzaile ugari
bizi da eta arrazismoa pairatzen dute
gehienek. Kolektiboaren izaera eta helburua kontuan hartuta, gustura sentitzen gara Bilbo Zaharrean, koherentzia
badu. Arrazakeriaren aurkako manifestazio batera joatean nabarmentzekoa da zein jende gutxi dagoen. Errealitate horrek islatzen du ez datozela bat
arrazakeriaren aurkako diskurtsoak
eta benetako ekintzak. Oso erakusgarria da.

Musikaz haratago, politikoa da Pantx
Records kolektiboaren izaera…
Ardatz desberdinak dituen proiektua
da, bai (disko jartzaileak, zigilua, estudioa…). Gure helburua oso argia da: gizarteari zerbait positiboa eskaintzea,
gune seguruak eratu eta partekatuz.
Gure lana antifaxismoari eta antiarrazismoari lotuta dago zuzen-zuzenean,
horren isla izango litzateke, adibide bezala, duela ia bost urte antolatzen dugun
Mundialito Mixto Antiarrazista futbol

Reggae eszena indartsu dago Euskal
Herrian?
Nahiko indartsu dagoela esango nuke,

azken urteetan loraldia egon da. Horren adibide garbia da ia herri bakoitzean Soinu Sistema (Sound System)
bat dagoela. Jende gaztea dago bertan
murgilduta, eta nesken presentzia ere
handia da.
Zer dute amankomunean euskal eta
jamaikar kulturek?
Antifaxismoak eta Estatuaren aurka
joateak batzen gaitu batez ere. Soinu
Sistemak nola sortu ziren gogorarazi
behar dugu. Jamaikarrena mendebaldearen inbasioa jasan aurretik kultura
propioa zuen herri askea zen, baina ondoren, esplotatuak, esklabo bihurtuak
eta kulturalki baztertuak izan ziren.
Erresuma Batuak herrialdearen kontrola hartu zuenean, kultura ingelesa
gailendu zen, baita musikalki ere. Hirurogeiko hamarkadaren amaieran,
independentzia lortuta, herri beltzen
ahotsa altxatzen hasi zen. Momentu horretan hasi ziren Soinu Sistemak hedatzen, bozgorailu indartsuak erabilita,
beraien komunikabide propio bihurtu
ziren. Beraz, zerk batzen gaitu? Hitz
batean: kontrakulturak.
Urtarrilak 16, 2022
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Djokovic afera
(oinarrizko partikulak)
GORKA BEREZIARTUA MITXELENA

N

ovak Djokovic-ek obratu du
mirakulua: ezkerreko jende
guztiak bat egin du bere kausarekin. Bueno, gutxi gorabehera. Tenislari serbiarra iritsi zen Melbournera Australiako Opena jokatzera
COVID-19aren aurkako txertorik gabe,
baina besapean zeramala mediku-salbuespen bat, herrialdean sartzeko eskatzen duten ziztada horretatik libratzen
zuena. Ustez. Kangurulandiako mugazainek asuntua hain klaro ikusi ez ordea, eta
koarentena pasatzera bidali zuten hotel
ziztrin samar batera. Ondoren pasa dena
badakizuenez, analiza dezagun kontua
ezkerreko perspektiba batetik.
Ezker antitxertoak badu heroia: ATP
rankingeko lehen postuan dagoen norbait horrela tratatzen badute, duda gutxi, hau apartheid sanitarioa da, eliteko
kiroletik ere disidenteak kanporatzeko
estrategia globalista, farmazeutiken, Bill
Gatesen eta George Sorosen plan –hitz
hori inportantea da beraientzat– ezkutu
bat. Ongi Etorri Errefuxiatuak ezkerrak
muturra okertu du: espantu gehiegi milioiak irabazten dituen norbaitengatik
eta bitartean, beste edozein mugatara
joanda, desastre humanitarioak jai eta
aste, baina azkeneko manifan lau katu
ginen –eta azkenaurrekoan, eta...–. Ezker zientifistak argi dauka: ba txertatu
dadila. Aldizkari indexatuetako artikuluak eta grafiko pila bat ateratzen hasi
dira debatean nagusitzeko. Ezker feministak dio Djokovic gizon zuri heterosexuala izango ez balitz, baizik eta emakumea, beltza eta lesbiana, gaiak ez zuela
emango periodikoan labur baterako ere.
Baina Milosevic ezkerrak, zirilikoz idatzitako txio batean, gogor kritikatu du
aurreko guztien itsukeria, hemen auzia
baita NATOk eta bere aliatuek disimulu
gutxirekin praktikatzen duten serbofobia. Ezker ekolo-berdeak Thunberg
Urtarrilak 16, 2022

AUSARTUKO NAIZ
PENTSATZERA HAU EZ
DELA GURE GARAIKO
DREYFUS AFERA
BILAKATUKO
tankeak atera ditu orduan: lotsagarria
da tenisean jokatzeko Australiaraino
hegazkinez joatea, lotsagarria eliteko
kirolak zenbat baliabide energetiko
xahutzen duen. Liberazioaren teologia
jarraitzen duen ezkerra minduta, Djokovic-en aitak bere semea Jesukristoren
pare jarri duelako –“Hura gurutziltzatu
zuten, baina gure artean bizi da oraindik. Batzuek orain nire semea gurutziltzatu, umiliatu eta belaunikarazi nahi
dute”, adierazi baitu, ez naiz ezer asma-

tzen ari–. Ezker abertzaleak zerbait esan
badu, ildo sozialistako ezkerrak justu
kontrakoa. Ezker podemista zain, ea Madrildik bidaltzen duten behingoz krokis
bat, kontu honetaz hitz egin ahal izateko
gobernu-krisi bat probokatu gabe. Eta
ezker animalistaren komunikatua laster, Djokovic-en dieta ezagutzea falta da
heroi beganoa ala bilau txuletajalea ote
den ebazteko.
Nolanahi ere, badago zerbait ezker
horiek guztiak batzen dituena. Ausartuko naiz pentsatzera agian ez dela Djokovic auzia, saltsa hau ez dela gure garaiko Dreyfus afera bilakatuko, baina
badagoela, hala ere, elkarren Kain diren
ezker guzti horiek bat egiten duten puntu bat. Teknologia aurreratuenarekin ari
dira mikroskopio superpotente bat fabrikatzen, partikula subatomiko horrek
zeren tankera duen ikusteko.
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