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Elkanoren eta Euskal Herriko kolonialisten 
historia bat

Ez zu eta ez ni ez gara 
kolonialista, inbaditzaile, 
konkistatzaile, ezta esklabista 
ere. Inork ez ditu bere egiten 
euskal herritar askok (ere) 
mende luzez egindako astakeria 
horiek. Ordukoaz guk ez dugu 
ardurarik. Baina konkistatzailea 
esploratzaile, kolonizatzailea 
humanista, eta esklabista 
enpresa-gizon bilakatuta, 
iraganean gertatutakoa hemen 
eta orain ospatzen eta zuritzen 
dugunean, orduan bai, ardura 
gurea da berdintasunean 
eta justizian oinarritutako 
etorkizuna eraiki nahi badugu.

+ 5 € 
bidalketa gastuak. 

40 €-tik gorako 
erosketetan, 
bidalketa doan.

BIZUM bidez 
ere ordaindu 
daiteke.

18€
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Oso beroa izan zen Gerra Hotzaren garaian, militarismoa bihurtu 
zen arau berria, atzerriko inbasioen eta NATOren hedapenaren 
bidez. Orain revival-ak bizi gaituela dirudi. NATOri paparra puztu 
diote, eta eskuinaz gain, Mendebaldeko ezker parlamentarioa ere 
“defentsarako” aurrekontuak handitzeko prest agertu da, murrizketa 
sozialen garaiotan arma gehiago ekoitzi eta erostea lehentasun 
hartuta. Baina kezkagarriena ez dator goitik. Herritarren artean 
ere arazo sakonen aurrean neurri errepresibo edota bortitzak 
erabiltzea zabaldu eta normaldu egin da, pandemiak eta Ukrainako 
gerrak gordin erakutsi bezala. Politikoki zuzena da esatea gatazkak 
konpontzeko indarkeria orori uko egitea, baina praktikan eguneroko 
errezeta dugu. Irudian, ume bat Kalashnikov batekin tiro egiten, 
San Petersburgoko (Errusia) kalean militarren erakustaldi batean.

  DMITRI LOVETSKY / AP       AXIER LOPEZ

Revival
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Green Capital Development enpre-
sak lau parke eoliko eraikitzeko 
asmoa du Gipuzkoan: Karakate, 

Buruzai, Trekutz eta Eskeltzukoak. Nor-
tzuk daude enpresa honen atzean? Jesus 
eta Gloria Martin Buezas neba-arrebak. 
El Mundo egunkariaren arabera, Espai-
niako estatu osoko 2022ko aberatsenen 
zerrendan 113. postuan dago familia 
hau, 500 milioi euroko patrimonio ne-
toarekin.

Jesus eta Gloria Martin Buezas Green 
Capital Development enpresako admi-
nistradore mankomunatuak dira (ar-
tikuluaren bukaeran xeheago azalduta 
dago) eta, horrez gain, 2002an Capital 
Energy enpresa sortu zutenak (Gloria da 
enpresa honen zuzendaria).

Capital Energy Espainiako energia 
berriztagarrien sektorea irensteko bo-
kazioz sortua da. Público hedabideak 
2020an argitaratu zuenez, urte ho-
rretan Espainiako Estatuan tramita-
tu ziren energia berriztagarrien 288 
proiektuetatik 192 Capital Energyrenak 
ziren (proiektu horiek sortzeko gai zi-
ren 39.068 MWtik 21.615MW harenak 

izaki). Enpresak aitortzen du energia 
berriztagarrien plantak eraikitzen eta 
kudeatzen hasi dela, eta epe ertain edo 
luzera energiaren "komertzializatzaile" 
bihurtu nahi duela.

2021ean lortu du energia berriztaga-
rrien lizentzien estatu mailako enkantea 
irabaztea Forestaliarekin batera (Samper 
familiarena). Honekin guztira 1.548 MW-
ko indarra duten proiektuak eraikitzeko 
lizentziak lortu ditu, eta horietatik 1.500 
eolikoarenak dira. Enpresak 390 langile 
ditu eta 2026 bitartean 10.000 milioiko 
inbertsioak egitea du aurreikusia.

Aurtengo otsailean Capital Energyk 
Repsoli 25.000 bezeroko kartera saldu 
berri dio.

Capital Energy enpresak Ekain eguz-
ki plaken planta egin du Araban, Eusko 
Jaurlaritza, Petronor, Iberdrola eta Mon-
dragon Taldearen parte-hartzearekin.

Gloria Martin Buezas, Green Capital 
Development eta Capital Energyko jabee-
takoa, eta azken honetako zuzendaria.

Horretaz guztiaz gain, Jesus Martín 
Buezas Florentino Pérezen (Real Madrid 
futbol taldeko eta ACS enpresa taldeko 
presidentea) suhi-ohia da, izan ere, ez-
konduta egon zen Pérezen alaba Cuchi 
Pérez Sandovalekin.

Capital Energy Atlético de Madrid tal-
dearen kamisetetan agertzen den marka 
da, talde horren babeslea baita.

CAPITAL ENERGY-REN 
FILIALA DEN ENPRESA SARE 
KATRAMILATSUA
Capital Energy berriztagarrien sektorea 
xurgatu nahi duen makro-egituraren fi-
lialak dira Gipuzkoan lau eoliko eraiki 
nahi dituen Green Capital Development, 
baita Green Capital Power eta Greenalia 
Wind Power ere. Gipuzkoan eragin nahi 
duen Green Capital Developmentera soi-
lik mugatuta ere, ez da erraza enpresa 
sare honen artean dauden loturei arras-
toa jarraitzea, izan ere, elkarren kide 
diren dozenaka "Green Capital Develop-
ment" enpresa daude Espainiako Estatu 
osoan zehar barreiatuta, eta zati horie-
tako bakoitza izendatzeko zenbaki bat 
erabiltzen dute. Adibidez, Eskeltzuko 
parke eolikoa "Green Capital Develop-
ment XLIV S.L.U-k" eraikiko du.

Madrilgo Pozuelo de Alarcón herrian 
egoitza duen "Green Capital Develop-
ment 123 SL" enpresaren arduradun 
zerrenda ikusita, administrari manko-
munatuen artean Martin Buezas familia-
ko Jesus eta Maria Gloria ageri dira, Juan 
Jose Sanchez Dominguez eta Raquel Bo-
nafonte Gomezekin batera. 

  ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA

Zein familia dago Gipuzkoan lau 
parke eoliko jarri nahi dituen 
Green Capital enpresaren atzean?

Enpresak aitortzen du 
energia berriztagarrien 
plantak eraikitzen hasi 
dela, eta epe ertain 
edo luzera energiaren 
“komertzializatzaile” 
bihurtu nahi duela

Jesus Martin Buezas, Green Capital Development enpresako eta Capital Energyko jabeetakoa.
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ARITZ GALARRAGA

HUMANITATEAREN UNE GORENAK EZ HANKA EZ BURU

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.comZizeronena

Hamarkada eta mendeetan zehar norabide bat markatu zu-
ten momentuak bildu zituen Stefan Zweigek Sternstunden 
der Menschheit liburuan: Konstantinoplaren konkista, tur-

kiarren eskutik, 1453an, eta Ekialdeko inperioaren gainbehera, 
ondorioz; Handelen Mesias-aren jaiotza, 1741ean; Napoleonen 
porrota, 1815ean; hil aurreko unean Dostoievskik jaso zuen in-
dultua, 1849an; Leninek Errusiarantz egin bidaia, 1917an –guz-
tiak gizonezko, puntu negatiboa–. Jakitun zen, haatik, mugatuak 
zirela halako mugarriak: “Hemen ere, artearen eta bizitzaren 
eremu guztietan bezala, une gorenak, ahaztezinak, oso arraroak 
dira”. Zweigen liburuari izenburua hartu arren, zutabeotan bildu 
ditugun une gorenak askoz izan dira xumeagoak, eta akaso ho-
rregatik, adjektiboa onartzen bazait, gorenagoak: paseoa, siesta, 
ardoa; hilerrietako bisita, edertasun, inskripzioak; Mitteleuropa, 
Mediterraneoa, noski Frantzia; eta ia-ia pertsonaia balira bezala 
azaldu diren Annie Ernaux, Chantal Akerman, Antoine Compag-
non edota MZ, eta, besteren gainetik, horiek sortutako obrak. 
Guztiek ere balio izan dute, hartara, jarraitzeko Montaigneren 
hura: norbere buruaz ari izanik ere, gizon-emakume guztiez ari 
izateko borondatearekin idatzi dugula.

Zweigen liburutik, bereziki maite dut Zizeronen zatia –gai-
nerako gehienak, denborarekin, bilakatu zaizkit, nola esan, go-
renegiak–. Eta nola erabakitzen duen bere garaia pasa dela eta 
erretiratzeko ordua iritsi zaiola –nahiz gero etorkizunean berriz 
bueltatzeko–. Hiru ikasturte eta 139 zutabe geroago, neronek 
ere, noski xumeago, egingo dut Zizeronena, eta jaitsiko naiz mar-
txan den tren honetatik, esku zinez hobeagoetan uzteko. Zorte 
pixka batekin gertatuko zait Eszipioni gertatu zitzaion hura, ale-
gia, inoiz ez zela egon hain aktibo egiteko ezer izan ez zuenean 
baino, eta inoiz ez zela egon hain lagunduta bere buruarekin 
bakarrik egon zenean baino. Hasteko, Colette daukat esperoan, 
haren konpainian uda bat pasatzeko. 

Unibertsitatea Presoak Euskara
Eusko Jaurlaritzak jardunean hasteko 
baimena eman dio egoitza Gasteizen 
duen Euneiz unibertsitate pribatuari. 
Espainiako Gobernuaren Unibertsitateen 
Ministerioaren baimena lortuz gero, 
2022-2023 ikasturtetik aurrera martxan 
hasiko litzateke.

Fiskaltzak Jakes Esnal eta Ion Parot 
preso mantentzea eskatu du 
beste behin. Bake Bideak salatu du 
“segurtasun ikuspegi soilak itsuturik” 
daudela magistratuak eta blokeoa 
gauzatu du pasa den asteburuan, 
protesta moduan.

Zizur Nagusiko Udalak euskara aintzat 
hartzen ez zuen lan deialdia atera zuen; 
herritar batek kexua jarri eta Nafarroako 
Administrazio Auzitegiak ebatzi du 
udalak ordenantza bete behar duela eta 
beraz euskara puntuatu behar duela lan 
deialdian.
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ANALISIALURRALDEA ETA ARKITEKTURA

ULA IRURETAGOIENA

Aisialdi antolatuari aitortzen badiogu garrantzitsua dela bai haurren gara-
pen integralerako, bai kontziliazio familiarrerako, zergatik ez da berma-
tzen haur guztiek aukera izatea udaleku irekietan parte hartzeko (etxeko 

ekonomia edozein dela)? Zergatik da hain mugatua udaleku publikoen eskaintza, 
askok pribatura jo behar izateraino? Zein balore sustatzen dute zure seme-ala-
ben udalekuek? Zein baldintzatan egiten da lan bertan? Aisialdiari lotutako gal-
dera ugari –eta heldu beharreko erronka dezente–, udara betean ere.

    Helburu akademikoen aldean, hezkuntza formalak bigarren plano batean 
utzi ohi dituenak protagonista dira udalekuetan: alde ludikoa, harremanak, 
emozioak, gorputza… eta horregatik dira hain aberasgarriak. Baina diskurtsiboki 
ematen diegun balioa praktikara eraman nahi badugu, ez al lukete ume guztiek 
aukera eta eskubidea izan behar udaleku irekietan parte hartzeko, etxe bakoitze-
ko ekonomia kontuan izanda ordainduz (edo doan, egoeraren arabera)? Bide ho-
rretan, haur guztiak hartu ahal izateko ez al litzateke eskaintza publikoa handitu 
behar, edo bestela ez al litzaizkioke eskaintza pribatuari irizpide batzuk markatu 
behar, inor kanpoan ez uzteko helburuz (ezta arrazoi ekonomikoengatik ere)?

Onartu dezagun, kontzilioa izan ohi da udalekuetan izen emateko abiapuntua, 
eta zilegi da erabat, gurasoen lanaldiak haurren eskolaldiarekin bat egiteko mo-
duak errazten ez diren bitartean –beste artikulu baterako ematen duen aldarri-
kapena–. Kasu honetan ere, baliabide ekonomiko urrienak dituzten familiak dira 
kaltetuenak, lan baldintza prekarioak, kontziliatzeko zailtasunak eta udalekuak 
ordaintzeko ezintasuna eskutik joan ohi direlako.

Baina itzul gaitezen aisialdiak duen balio hezitzaile handira. Zenbat eta nolako 
txangoak egingo dituzten jakitetik harago –gora txangoak eta abentura, jakina–, 
erreparatzen al diogu gure seme-alaben udalekuek eskaintzen dutenari? Erre-
paratzen al diogu udaleku horietan zein garrantzi duen haurren parte-hartzeak, 
euskarak eta aniztasunak, nola kudeatzen eta lantzen dituzten harremanak, 
sentimenduak eta gatazkak, zein leku duten hezkidetzak, ingurumenak, elkar 
zaintzak, autonomiak, auzolanak…? Duten potentzialtasun guztia aintzat hartuz 
begiratzen al diegu udalekuei?

Potentzialtasuna egia bihurtzeko, beharrezkoak dira baliabideak eta materia-
la, ongi formatutako hezitzaileak, lantaldean gogoetatzeko, eztabaidatzeko eta 
jarduerak planifikatzeko denbora. Beste era batera esanda, beharrezkoak dira 
inbertsioa eta apustu egitea, aisialdi hezitzaile baten alde. Duela gutxi Donos-
tiako hezitzaile batek salatu du udalekuetatik bota dutela, eskatu duelako hez-
kuntza formalaren pareko ratioak betetzea –hezitzaile bakoitzeko haur kopuru 
mugatu bat– eta ordu estrak kobratzea. Administrazioak eta herritarrek badugu 
bidea aurretik, benetan sinetsita bagaude aisialdia –adin guztietan– ondo zaindu 
eta elikatu beharreko altxorra dela. 

Zein udalekutara doaz 
zure seme-alabak?

  MIKEL GARCIA IDIAKEZ

Zein da hiriko eraikinik ederrena? 
Hiri bat bisitatzeko gidaliburuetan 
edertasunaren ranking-a egitea 

etengabe burutzen den ariketa da, eta 
norbaitek erabakitzen du, edertasunaren 
kontzeptu homogeneizatu eta adostu bat 
existitzen denaren egiaren gainean. Badi-
ra noizbehinka egunkaritako berriak, non 
kaleko inkesta batean oinarriturik, hiriko 
txokorik ederrena zein den seinalatzen 
den, askoren edertasun ideiarekin bat 
etortzeagatik, kanon estetiko bat sortuz. 
Arkitekturaren edertasunaren erabilera 
honetan eraikuntza kultural bat gerta-
tzen da, pertsonekin egiten den bezalaxe, 
edertzat zer jo behar den adosteko bidea.

Baina pertsonen edertasunarekin 
gertatzen ez den bezala, arkitekturaren 
edertasuna edadearekin erlazionatzen 
da; gaurko eraikin estilotik urruntzen 
den eraikitzeko eta konposatzeko modua 
hobesten dugu. Eraikinen gain egiten du-
gun epaiketa estetikoan, ondarearen iru-
di estetikoa erreferente bihurtzen dugu. 

Interesgarria suertatzen da gure on-
dare estetikatik asko aldentzen den tes-
tuinguru eraiki batean edertasunaz gal-
detzea. Gure erreferente estetikoarekin 
alderaketak egiteko aukerak desager-
tzen direnean, demagun Osaka bezala-
ko hiri kitsch batean, zailtasun handiak 
ditugu itsusi edo ederraren neurgailuan 
egoteko. Arraro edo berezi iritziak nagu-
sitzen dira. Bestelako kanon estetikoe-
tan murgiltzeak kultura estetikoa zabal-
tzen eta aberasten duela esango nuke.

Arkitekto gisa askotan galdetu didate 
eraikinen edertasunagatik, arkitektura 
garaikidearen itsusitasunaren jakin-mi-
nez seguruena. Edertasunean hainbat 
adar-korapilo daudela erantzun ohi dut; 
eraikinaren soluzioan egin diren kei-
nuak eta hautuen abileziek distira piztu 
dezakete, eraikina burutzerakoan mi-
moa azaleratzen duten xehetasunak, edo 
inguruneko elementuak kontuan hartu 
izanak sentsibilitate bat transmititzen 
du. Makro eta mikroko seinale hauen 
emaitzak erakartze sentsazioa esna de-
zake, eta horren inguruan dantzan dabi-
lenari, edertasuna esango nioke. 

Edertasuna

8 І PANORAMA
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“MERCEDESEKO INBERTSIOA 
AKORDIOAREKIN 

LOTU ZUTENEK IRUZUR 
EGIN DUTE”

“Irlanda berriz batzeko 
erreferenduma 
egingo da 
hamarkada honetan”

LAB SINDIKATUA
Langileen %57k zuzendaritzak eta enpresa 

batzordearen parte batek sinatutako aurreakordioa 
onartu zuen joan den astean. 

2022-07-21

MARY LOU MCDONALD 
Sinn Feineko presidentea.
EL PAÍS (2022-07-18)

“Bero-boladek 
gutxienez beste 
40 urte iraungo dute”
MUNDUKO METEOROLOGIA 
ERAKUNDEA 
Gutxienez 2060 urtera arte 
planetak berotzen jarraituko duela 
ohartarazi du erakundeak, aldaketa 
klimatikoa gelditzea lortu ala ez.
2022-07-19

%15

7

murriztea gas kontsumoa, 
hori da Europako Batzordeak 
estatuei eskatu diena. Egoera 
okertuz gero, derrigortzeko 
eskumena izatea nahi du. 
Gasa ordezkatzeko ikatza, 

petrolioa eta energia 
nuklearra indartzea proposatu 

du batzordeak.

igo ditu interes tasak 
Europako Banku Zentralak, 
aurretik iragarri zuenaren 

bikoitza. Diru merkea 
eskaintzeari utziko dio, 

bere esanetan inflazioaren 
gorakada eteteko.

hilabeteko espetxealdia 
bakoitzari eta 7.000 

euroko kalte ordaina: 
horra Ernaiko zazpi gazteri 
ezarritako zigorra, 2021ean 

prekarietatearen kontra 
egindako mobilizazioen 

harira.

%0,50
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TEKNOLOGIA

DIANA FRANCO

NAZIOARTEA

  AXIER LOPEZ

Panaman ere altxatu dira

Ertamerikan ere errepikatzen ari 
da azken hilabeteetan herrial-
de anitzetan ikusten ari garena. 

Azken hiru asteotan, herrialdeko 
protesta sozial handienetarikoak au-
rrera eramaten ari dira panamarrak, 
manifestazio eta errepideen blokeo 
etengabeekin. Egoerari gainezka 
egin dion azken tanta erregaien go-
rakada geldiezina izan da. Horren 
ondorioz funtsezko beste produktu 
batzuetan ere eragin zuzena izan du, 
hala nola elikagaien kostuan.

Eskola publikoetako irakasle ba-
tzuek lanuzte nazionala deitu zute-
nean abiatu zen protestaldia. Den-
bora gutxian, erakunde ugari batu 
ziren borrokara herrialdeko hain-
bat tokitan. . 32 puntuko eskaera 
zerrenda bat adostu dute: soldatak 
igotzea, elikagaien prezioak izoztea, 
osasunean, hezkuntzan eta ustelke-
riaren aurkako politiketan inbertsio 
publikoa handitzea, ekoizpen na-
zionala sustatzea eta AEBen kon-
trolpean dauden lau base militarren 
ezarpena baztertzea eskatzen dute, 
besteak beste.

Beste herrialde batzuetan ger-
tatu bezala, protestak lotuta daude 
agintarien kudeaketa politikoaren 
aurkako jarrera orokorrarekin eta 
askoren begitara jotzen den “diru 
publikoaren xahuketarekin”, baita 
azken hamarkadetako ustelkeria ka-
suekin ere. 

Adibidez, Panamako historian us-
telkeriagatik egindako ikerketarik 
handiena, 80 inputatu baino gehia-
gorekin, irailaren 12rako atzeratu 
da. Inputatuen artean Ricardo Mar-
tinelli (2009-2014) eta Juan Car-
los Varela (2014-2019) presidente 
ohiak daude. Ekonomia eta Finantza 
Ministerioak familien diru-sarreren 
banaketari buruz 2015ean egindako 
txosten baten arabera, Panamako fa-
milia aberatsenen %10ek 37,3 aldiz 
diru-sarrera handiagoak zituzten fa-
milia pobreenen %10ek baino.

Bost urteko agintaldirako hauta-
tu zuten 2019an Laurentino Cortizo 
enpresari eskuindarra presidente. 
Berak Errusia eta Ukrainako ge-
rrari egotzi dio erregaien prezioa-
ren igoera, nahiz eta, bistan denez, 
arazoa askoz egiturazkoagoa den. 
Protestak geldiarazteko asmoz, go-
bernuak akordioa iragarri du igan-
dean. Horren arabera, erregaiaren 
prezioa murrizteko konpromisoa 
hartu du 6 dolarretik 3,30era [galoi 
bakoitzeko]. 

Hala ere, protestak ez dira eten, 
herri mugimenduetako oinarriek as-
telehenean erabaki baitute igandean 
adostutakoa ez onartzea, “gutxi ba-
tzuen artean” adostutako itun hori 
ez baitute begi onez ikusten. Bien bi-
tartean, Ekuadorren, Sri Lankan edo 
Panaman gertatu dena ate joka dago 
Mendebaldean.  

Udako 
kosmogenesia

Garai ezberdinetan gizakion kulturek 
aldaketak barneratu dituzte, kultu-
rak inguruarekin sinbiosi batean bizi 

dira, jakinik inguru gisa ulertzen duguna 
gauza asko direla: espazio fisikoa, birtuala, 
gizakion artean harremanak egiteko mo-
duak (inguruan eta munduko beste gizaki 
eta izakiekin)... Aldaketak norabide asko 
izan ditzake, eta noski, datorrena gogoko 
ez baduzu beste zerbait eragin dezakezu.

Zenbait aldiz pasatu zait aldaketa nire 
baitan sentitu dudala, batzuetan ulertu 
izan dut nire kosmobisioa mugatuta zela, 
nire inguruko kulturak berak zapaldua 
zenbaitetan. Eta, kosmogenesi bat susma-
tu dut nire baitan, mundua ulertzeko eta 
eragiteko modu ezberdin baten jaiotza. 
Aldaketa hauek ez dira oso mentalak, ez 
ditut kontrolatzen, egun batetik bestera 
susmatzen ditut.

Azkenaldian Octavia Butler fikziozko 
idazlearekin zaletu naiz, benetan gogo-
ko dut bere fikzioaren barnean gizakion 
eguneroko beldurrak eta gatazkak zelan 
lantzen dituen, bidegurutzean jartzen ditu 
pertsonak uneoro. Lilithen Leinuaren libu-
ruan, materia bizia edozein gauza eraiki-
tzeko lehengai eta makina bezala darabilte 
estralurtarrek; gizakiei esaten diete aka-
batu duten mundura itzuli ahal izateko ge-
netikoki eraldatu behar dutela. Estralurtar 
hauek, bizirik irauteko, unibertsoan zehar 
dagoen izakien materia genetikoa euren 
materiarekin nahasten dute. Eta nahas-
tean gauza berri bat sortzen da, ez gure 
munduan dugun kulturen zapalkuntzaren 
ideia, beste gauza bat da. Kostatzen zait 
halakoak ulertzea, galtzaile bat dagoen 
susmoa baitut beti. Baina Octaviaren ideia 
narrasti baten azal aldaketatik gertuago 
dago; bizirautea baimentzen duen alda-
keta, zer edo zer atzean utzita. Gizakion 
munduan, lasaitasuna eta atsedena dira 
horrelako esperientzia bat izatera gertu-
ratzen gaituena. Oporrak baldin badituzue, 
aukera hori izan dezazuela eta, bueltan, 
azalberrituta, irakurriko dugu elkar. 
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Uztailaren 17 gauean ARGIA eraso informa-
tiko bat jasaten hasi zen. Milaka eskari ja-
sotzen ari zen gure zerbitzaria, webgunea 
botatzeraino. Gure informatikariak buru-be-
larri aritu ziren erasoari aurre egiten, guk 

herritarrak informatzeko, eta herritarrek informatuak 
izateko eskubidea bermatzeko ahaleginean.

ARGIA hedabideak 70 ordu baino gehiago eman 
zituen zibereraso anonimo bat jasaten webgunean. 
Webgunea DDoS edo Zerbitzu Ukapenaren Eraso ba-
natu baten biktima izan zen. Zer da hori? Eraso in-
formatiko bat, oinarri duena IP helbide ugaritatik eta 
bot-ak erabiliz, informazio eskaerarekin zerbitzaria 
saturatzea.

Hasieran, arazo teknikoak zirela pentsatu genuen. 
Baina hurrengo egunetan ezin izan genuen gure lana 
ongi egin, webgunea behin eta berriz erortzen zen, eta 
hirugarren egunean baieztatzeko moduan geunden 

ez zela gure webgunearen arazo teknikoa. ARGIAren 
aurkako zibererasoa izan da.

ARGIA ez da halako erasoak jasan dituen hedabide 
bakarra. Orain urte erdi bat Espainiako hedabide in-
dependente ugarik antzeko erasoak jasan zituzten eta 
beren webguneak saturatu zituzten. Hori azaroaren 
20aren bezperan hasi zen, Franco hil zen egunaren au-
rreko gauean. Oraingo gure erasoa uztailaren 18aren 
bezperan hasi da, Espainiako faxismoak estatu kolpea 
eman zuen eguna, egun seinalatua Espainiako eskuin 
muturrarentzat. Halere, orain arte daukagun informa-
zioarekin ezin da baieztatu horrekin dagoenik lotuta 
erasoa.

Azkenean arazoa konpontzea lortu dugun arren, 
ARGIAren aurkako zibererasoa informazio eskubidea-
ren aurkako erasoa izan da, eta beraz, denon askatasu-
naren aurkako erasoa. Baina askotan esan izan dugun 
bezala, ez gaituzte ez kikilduko, ez isilduko. 

  ERREDAKZIOA
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  PELLO ZUBIRIA KAMINO

P ascal Boniface (Paris, 1956) geo-
politikan aditu ezaguna da: IRIS 
Nazioarteko eta Estrategiazko 
Harremanen Institutuaren sor-
tzailea, geopolitikari lotutako 

70 libururen egilea eta 203.000 abonatu 
dauzkan kanalaren jabea Youtuben. Lu-
zaz Frantziako Alderdi Sozialistari lotua, 
PSko hainbat ministroren aholkulari ari-
tua da, ordenako gizona beraz. Aldi be-
rean, Europak NATOtik aldenduta bere 
autonomia geoestrategikoa edukitzea-
ren alde azaldu da bere analisietan, De 
Gaullerekin hasita Mitterrandenganaino 
Frantzian indartsua izan den korronte 
ez-atlantistaren barnean.

Ukraina inbaditu zutenetik Errusia 
eta Vladimir Putin garbiki izendatu 
ditu erasotzaile eta gerrako krimenen 
egiletzat, salatuz gerra honen jatorrian 
erantzukizun asko Mendebaldeak ere 

badaukala eta 2022ko dramara ekarri 
gaituen bidea abiatu zela 1990eko ha-
markadan Sobiet Batasuna hondoratu 
ostean NATOk egindako okerreko urra-
tsetatik. Azkenik dio Putinekin negozia-
tu beste biderik ez dagoela, ez baldin 
badugu nahi hondamendi izugarriraino 
joan: “Etsaiarekin ez bada, norekin ne-
goziatu behar duzu? Lagunarekin nego-
ziazio beharrik ez daukazu!”. 

Ukrainako azken gerraz Bonifacek 
bere kanalean material asko eskain-
tzen du, editorial gisako analisiak be-
zala beste aditu ezagunei egindako 
elkarrizketa mamitsuak. ARGIAko ira-
kurlearentzako pasarte batzuk hautatu 
ditugu maiatzaren 28an Saint-Emilio-
neko Filosofia Festibalean Bonifacek 
emandako Conséquences géopolitiques 
de la guerre en Ukraine ("Ukrainako ge-
rraren ondorio geopolitikoak") hitzal-

ditik, Ukrainako gerraren irabazle eta 
galtzaileei buruzkoak:

2022ko Europako gerraren lehen bik-
tima Ukraina da, prefosta. Milaka hilda-
ko eta zauritu, azpiegitura askoren sun-
tsitzea… Herrialde martiria da Ukraina. 
Bere lehendakaria, Volodimir Zelenski, 
aktore komiko bat zen askoren ezustean 
agintaritzara iritsi arte. Inbasioaren 
lehen orduetan, errusiarrek harrapatu 
eta boteretik kendu nahi izan zuten, bai-
na lortu ez eta Chaplin zena Churchill bi-
lakatu zen, inbasoreari aurre egiten dion 
erresistentea. Amerikarrek Ukrainatik 
ateratzea proposatu ziotenean erantzun 
zien: “Ez dut taxi bat behar, laguntza mi-
litarra behar dut”. Ikono bilakatu da, ez 
mundiala baina bai Mendebaldekoa.

Zelenski kritikatzeak, Mendebaldean, 
bihurtzen zaitu Putinen konplize, halako 
boterea dauka. Laguntza eske zabiltza-

Itxaropen gutxi, euskalduna oporretatik etxeratzerako 
Ukrainako gerra baretua izateko. Vladimir Putinek 
Donbass mendean hartu orduko egingo omen du 
su-etena negoziatzeko eskaintza berria, abuztuan 
agian. NATOko agintariek –nabarmenki AEB eta 
Britainia Handikoek– eta Volodimir Zelenskik iradoki 
dutenez, mendebaldeak ez du entzun ere egin nahi ez 
erdibideko konponketarik eta ez negoziaketarik. 
Gerra, beraz. Baina noren mesedetan?

AMERIKARRAK DIRA UKRAINAKO 
GERRAN GARAILE BAKARRAK, 
BESTE DENAK GALTZAILEAK: 
UKRAINA, ERRUSIA ETA EUROPA
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nean, ez zara aurrekoari kritikak egiten 
hasten; Zelenski bai, berdin Alemania-
ri, Macroni edo edozeini. Bere martiri 
estatusagatik uste du Mendebaldeari 
edozer eskatu diezaiokeela, baina eska-
tzen dituenak ondo aztertzekoak dira. 
Ukrainaren arazo guztien iturria ez bai-
ta Putin.

Gaur Ukrainaren Barne Produktu 
Gordina 1991koa baino txikiagoa bal-
din bada ez da Putinen errua; batik bat 
beren agintarien biktima izan dira, us-
telkerian oinarritutako egiturena: Euro-
pan ez da Ukraina baino herrialde ustel-
duagorik. Gaurkora etorrita, Europatik 
bidaltzen zaizkien laguntza zibil eta mi-
litar guztiak bertan geratzen diren ere 
ezin da segurtatu. Gerrak egin behar 
gaitu Ukrainako populazioarekiko soli-
dario, ez bere agintariekiko.

Uneotan, Ukraina Europar Batasu-
nean sartzea litzateke Polonia baino 
herrialde amerikarzaleago eta Bulgaria 

baino ustelduago bat sartzea, 40 milioi 
biztanlekoa; Europaren proiektua ozto-
patuko lukeena urte luzez.

Zelenskik ez du Europaren agendan 
agindu behar, Europagandik egiturazko 
funtsen diruak interesatzen zaizkio, ez 

proiektu politiko europarra. Europa-
rrok ez dugu lotsarik izan behar esateko 
interesak dauzkagula. Azken finean… 
zergatik kezkatzen gara Ukrainagatik ez 
bada interesagatik? Ez gara hainbeste 
kezkatzen Yemen, Siria edo Hego Su-
daneko jendeez, ez dauzkagulako gure 
mugetan. Balioak aipatzen dira jendeak 
nahasteko, guk Ukrainan dauzkagunak 
dira segurtasun interesak. Defenditu 
dezagun Ukraina bera denagatik eta 
gure baldintzak jarrita. Bestela, Ukrai-
na izan daiteke AEBek sartuko digun 
Troiako behorra, azkenik gabeko diru-
galera eta ustelkeria eta mafia Europan 
sartzeko atea.

Errusia da gerraren beste galtzaile 
handia, Putinek pikutara bidali duela-
ko metatua zuen herentzia politikoa. 
1990eko hamarkadan Boris Yeltsinekin 
herrialdea hondoratu ostean, Putinek 
berriro eraikia zuen Errusiaren presti-
gioa. Mendebaldarrok gorrotatzen dugu 

“Defenditu dezagun 
Ukraina bera denagatik, 
gure baldintzak jarrita. 

Bestela, Ukraina izan 
daiteke AEBek sartuko 

diguten Troiako behorra”

C
N

N

AEB-K BIDALITAKO ARMAK
Ukrainako armadako komandante 
bat uztailaren 1ean erakusten AEBk 
bidalitako HIMARS misil jaurtitzaile 
berria. Gidatzeko sistema sofistikatuak 
dituen misil honekin Errusiako gune 
minberak prezisio handiz kolpatzea 
lortu dutela diote ukrainarrek.
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aurre egin digulako, baina gainerako 
munduan irudi oso ona zeukan. Ekial-
de Hurbilean, adibidez, Siriari eusteaz 
gain harremanak zeuzkan Hamasekin, 
Israelekin, Saudi Arabiarekin, Arabiar 
Emirerri Batuekin, Iranekin… Eta orain?

Ez berehala, baina bost urteren bu-
ruan Europa moldatuko da Errusiaren 
gasik gabe. Nork erosiko dizkio milaka 
milioi metro kubiko horiek? Txinak as-
koz gas gutxiago erosten dio, ezingo du 
ordezkatu europarren erosketa. Erru-
siak ezingo du Mendebaldeko produk-
turik erosi, errusiarrek sufrituko dute, 
estutu beharko dute gerrikoa. Gerra hasi 
zenetik 200.000 baino gehiagok alde 
egin dute Errusiatik eta ez dira Siberia-
ko baserritarrak, dira informatikan edo 
komunikazio teknologia berrietan ari di-
renak, hots, Errusiaren etorkizuna. Puti-
nek ezarri du estalinismoarekin aldera-
tzeko moduko errepresioa eta kanpoan 
harremanak edo aukerak dauzkatenak 
badoaz atzerrira. Putinek esan zuen 

Errusia izango zela potentzia teknologia 
berrietan, baina bere ekonomiak segi-
tzen du gasa, petrolioa eta beste lehen-
gaien esportazioan berezitua. Baldintza 
horietan nork inbertitu lezake teknolo-
gia berrietan?

Beraz, Errusia da gerra honetako 
galtzaile handia Ukrainarekin batera. 

Irabazlea? Dudarik gabe Amerikako Es-
tatu Batuak eta NATO. Horiek dira be-
netako garaileak, ez Mendebalde osoa, 
beste galtzailea Europa baita, Frantzia 
barne. Europak bere autonomia es-
trategikoa edukitzeko proiektua hilda 
dago, ez betirako baina bai urte batzue-
tarako. Orain “Europaren autonomia” 
aipatze hutsarekin AEBen kontrakotzat 
hartzen zaituzte. NATO, beste jokalari-
rik ez dago salan.

Gaur nor gogoratzen da AEBek Ka-
bulen izandako debakleaz? 2021eko 
abuztuan amerikarrek Afganistandik 
ihes egin zutenean, denek, baita haien 
aldekoenak diren poloniarrek ere, esan 
zuten “Aizu, ‘B plan’ bat edukitzea ez 
litzateke txarra, amerikarrak kapaz di-
relako zu bazterrean lagatzeko, beren 
ihesean salduta utziz baita militarki 
haiekin konprometituta dauden alia-
tuak ere”. 2001etik amerikarrek xahutu 
dute Afganistanen 100 urteko Barne 
Produktu Gordina adina, zertarako eta 

“Ukrainako gerrarekin 
AEB eta NATO dira 

benetako garaileak, 
ez Mendebalde osoa, 

beste galtzailea 
Europa baita”

M
IKH
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PUTINEK GALDU DU
Vladimir Putin Valery Gerasimov 
jeneralaren -ezkerrean- eta 
Errusiako Defentsa ministro Sergei 
Shoigu jeneralaren artean. “Errusia 
da gerraren beste galtzaile handia”, 
Pascal Bonifaceren arabera. 
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hogei urteren buruan korrika alde egi-
teko berriro agintean talibanak utzita.

Alabaina, hori horrela ikusten ba-
zen 2021eko abuztuaren 15ean, gaur 
Ukrainiakoarekin denek diote hemen 
“Eskerrak amerikarrak hor daudela 
Errusiari aurre egiteko”. Baina zer da 
ergelkeria hori? Errusiaren urteko gas-
tu militarra 60.000 milioi dolarrekoa da. 
NATOko herrialde europarren urteko 
gastu militarra da 250.000 milioi dola-
rrekoa. Errusiako armada ez bada izan 
gai Ukraina osoa hartzeko, nork pentsa 
lezake Alemaniari eraso diezaiokeenik? 
Hala eta guzti ere, europarrok gure gas-

tu militarra handituko dugu AEBei arma 
gehiago erosteko, edozein material mi-
litar erosiko diegu gerra berrietan ba-
liagarriena zer den edo ez den aztertu 
barik. Eta Errusiakoa ahaztuta AEBeko 
gasa erosiko dugu, askoz garestiagoa 
eta askoz kutsagarriagoa.

Honaino, Pascal Bonifaceren kalku-
luak. Eta honaino iritsi bazara, ARGIA-
ko irakurle, jakin ezazu udako oporren 
aurreko azken Net Hurbil hau dela Pe-
llo Zubiria Kaminoren azkena. Lankide 
gazteago eta indartsuagoei heldu zaie 
txanda. Mila esker bihotzez eta… pasa 
uda ona, irakurle. 

Hernani 23 · 20004 Donostia
T. 943 420 624
www.zinkunegioptika.com

PO
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EUROPA ERE GALTZAILE
Volodimir Zelenski -erdian- Ursula von der 
Leyen eta Josep Borrellekin. Pascal Boniface: 
“Orain ‘Europaren autonomia’ aipatze hutsarekin, 
NATOren kontrakotzat hartzen zaituzte”.

“Errusia da gerraren 
beste galtzaile handia, 

Vladimir Putinek 
pikutara bidali 

duelako metatua zuen 
herentzia politikoa”
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Eneko Garcia / Albina Stardust
DRAG ERREGIN NAFARRA

ESZENATOKIAN TANGA JANTZITA 
EMATEN DUDAN MEZUA, KONGRESU 

BATEAN EMATEN DENA BEZAIN 
GARRANTZITSUA IZAN DAITEKE

Nola hasi zinen trabestitzen?
Nik beti esaten dut trabesti jaio nintzela. 
Txiki txikitatik ahizparen bufanda bat 
gona gisa eta amaren takoiak janzten 
nituen eta familia osoaren aurrean Lady 
Marmalade-ren ikuskizuna egiten nuen. 
Sartzen nintzen sofaren atzealdean eta 
amak play-ri ematen zionean ateratzen 
nintzen, koreografia osoa egiteko. Gero, 
nerabezaroan, normatiboa, heteroa eta 
maskulinoa agertzen nintzen jendearen 
aurrean, baina etxean jarraitzen nuen 
dantza eta halako gauzak egiten. Uniber-
tsitate garaian, 18 urterekin, Gasteize-
ra joan nintzen Itzulpengintza ikastera. 
Toki berria, jende berria, dena berria 
zen eta orduan pentsatu nuen hori zela 
nire aukera. Erosi nuen makillajea eta 
probatzen hasi nintzen. 

2018an Iruñean LGTBI festa bat 
egin zuten Zentralen. Yogurina Boro-

va, Donatella Maní, Sussie Pussie eta 
Iruñeko beste trabesti batzuk ere parte 
hartzekoak ziren eta Donatellak ani-
matu ninduen ni ere joatera. Ordura 
arte bakarrik etxean egiten nuena, bes-
teen aurrean erakutsi nuen lehen aldiz 
eta horrela sortu zen Albina Stardust. 
Yogurinak berehala esan zidan kontua 
egiteko Instagramen, hau dena mugi-
tzea oso beharrezkoa zelako, eta are 
gehiago euskaraz. Zoragarria izan zen 
eta orain arte gelditu gabe nabil.

Zure lanbide ere bihurtu da?
Lanbidez irakaslea naiz, baina berehala 
hasi nintzen emakumeen ezkondu au-
rreko agur bestetan ikuskizunak egiten, 
hemen Iruñean Sussi eta Donatellare-
kin eta Gasteizen animatzaile batekin. 
Musika, jolasen bat... Badakizu, ongi 
pasa eta denak erotu, hori da helburua. 

Hor asko ikasi nuen eta nire drag-are-
kin dirua irabazten hasi nintzen, eta 
gauza jakina da artea beste modu batez 
ikusten duzula dirua irabazten duzu-
nean. Horrekin eta beste ikuskizun ba-
tekin jarraitu genuen COVIDa iritsi arte. 
Orduan hasi nintzen telebistan eta irra-
tietan elkarrizketak egiten Biba zuek! 
saiora iritsi arte. Joan den urteko mar-
txoan gonbidatu gisa hartu nuen parte 
eta gerora deitu ninduten kolaboratzai-
le izateko. Irailean hasi eta ikasturte 
osoa han aritu naiz.

Udan ere hainbat lan egin dut tele-
bistan, esate baterako sanferminetako 
entzierroen ondoren elkarrizketak eta 
erreportajeak egiten nituen Iruñeko 
kaleetan. Oso pozik nago. Gainera nire 
bikotea, Divina Comedia, drag-a da ere 
eta elkarrekin askotan egiten dugu lan. 
Zoragarria da!. 

 REYES ILINTXETA      DANI BLANCO

Azken urteetan drag arteak ikusgarritasuna eta indarra lortu ditu 
Iruñerrian. Bertako hainbat trabesti aske izateko aldarria zabaltzen 

ari dira ozenki eta horietako bat Albina Stardust gaztea da.
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Hainbat ikuskizun egiten dugu. 
Uztaila hasieran, adibidez, Burlata-
ko Udalak Luma Travesti Fest handia 
antolatu zuen, zoragarria; hitzaldiak 
emateko ere deitzen gaituzte, horie-
tako asko institutu eta eskoletan. He-
rrietan ere lan asko egiten dugu. He-
rrietan txinparta pixka bat, luma atera 
eta jendearen jarrera askatzeko behar 
handia dago. Horretarako egiten di-
tugu moda desfileak, lehiaketa antze-
koak... nahi dugu gure ikuskizunetan 
jendeak drag-a esperimentatzea eta 
askatzea. 

Landa eremuan harrotasuna lan-
tzea oso garrantzitsua da. 
Aurten, ekaina hasieran, 
Tafallan egin dugu to-
paketa handi bat, Laiak 
Erdialdeko LGTBIQ+ 
kolektiboak antolatu-
ta eta izugarria izan 
da .  Ikusgarr i tasu-
na eta erreferenteak 
behar-beharrezkoak 
dira herrietan. 

Inauterietan, ezkondu 
aurreko agur-saioetan…ohikoa da 
jendea emakume deigarriz janztea. 
Ihes balbula moduko bat da?
Jakina! Eta hori da lortu nahi duguna. 
Jendea askatzera etor dadila. Drag-a 
gauza berriak probatzeko eta aska-
tasuna bizitzeko bide bat da. Jendeak 
drag-a probatzen duenean bere burua 
hobeki ezagutzen du eta ikusten du 
zer duen gustuko eta zer ez. Bultzatu 
nahi dugun hausnarketa hau da: ema-
naldi horretan zergatik sentitu naiz 
hain ongi jendearekin dantzan eta 
nire bizitza normalean ez naiz ausar-
tzen horrela jokatzera? Hori niri ere 
gertatzen zitzaidan. Eneko nintzenean 
lotsatia nintzen, ez nuen hitz egiten... 
eta Albina bezala, aldiz, mundu guz-
tiarekin hitz egiten dut oso gustura. 
Zergatik takoi batzuekin joaten nai-

zenean halakoa naiz eta takoirik gabe 
ez? Horrela hasi zen nire hausnarketa 
prozesua eta gaur Eneko eta Albina ez 
dira bi pertsona, pertsona bera baizik, 
baina irudi desberdinekin. Drag-ak 
ikaragarri lagundu zidan nire burua 
ezagutzen. 

Albina ez da pertsonaia bat, zeren 
horrela definituta ematen du zer-
baitez mozorrotzen naizela, eta ez 
da horrela. Ni Albina gisa askatzen 
naiz. Gustatzen zait ile horia eta ipur-
dia agerian eramatea, eta horretara-
ko erabiltzen dut drag-a. Askatzeko 
modu bat da eta ez ezer ezkutatzeko 

itxurakeria. 

Askatzea lortzen duzu 
eta inguruko begirada 
guztiak ere bai…
Bai, jakina. Eta horre-
taz baliatu behar dugu. 
Lady Gagaren teknika 
oso eraginkorra da, 

nire ustez: lookazo bat 
eramaten du mundu guz-

tiaren arreta bereganatzeko 
eta hori lortu duenean, mezu in-

dartsu bat bidaltzen du. 
Argi izan behar dugu mezuak bi-

dali daitezkeela modu askotara, eta 
ez soilik hitzaldi serioetan. Alaitasun 
pixka bat behar dugu. Nire ustez, nik 
eszenatoki batean tanga jantzita ema-
ten dudan mezua, kongresu batean 
ematen dena bezain garrantzitsua 
izan daiteke. Azkenean, ematen du 
seriotasunak garrantzia ematen diela 
mezuei eta ez da horrela. 

Zer mezu bidali nahi duzu zuk?
Asko. Drag-a tresna politikoa da. Ge-
nero bitasuna gainditzeko modu bat 
eta norbera den modukoa agertzeko 
aldarria. Adibidez, kalean nagoenean 
askotan haur txikiek, eta ez horren 
txikiek, galdetzen didate ea mutila 
naizen. Eta hori da aukera ezin ho-

‘Drag’-a tresna 
politikoa da. Genero 
bitasuna gainditzeko 
modu bat eta norbera 

den modukoa 
agertzeko aldarria”

Eneko 
Garcia 

Jaurena  
 BURLATA, 1997

Albina Stardust  izenez ezaguna 

den drag artista eta aktibista tra-

bestia da. Itzulpengintza ikasketak 

egin zituen EHUn eta gaur egun 

lanbidez irakaslea da. ETBko Biba 

zuek! eta Piztu Telebista saioetako 

kolaboratzailea da. San Fermin 

jaietako Entzierroa saioan lehen al-

diz kaleko erreportari gisa aritu da. 

Drag tailerrak, hitzaldiak eta ikus-

kizun ugari eskaintzen ditu Euskal 

Herriko beste drag batzuekin el-

karlanean eta Mírame, Begira na-

zazu eta Tuli tuli kantuen egilea da, 

azken hau, Yogurinha Borova eta 

Kepa Yecorarekin batera.
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bea zerbait erakusteko. Nik esaten diet 
ez naizela mutila, ezta neska ere, eta 
badaudela beste aukera asko. Hori da 
zabaldu nahi dudan mezua, baina beti 
modu onez eta ongi pasatuz. Guretzat 
kalera ateratzea ekintza politikoa da. 
Jendeak galderak egitea eta hausnarke-
tak eginaraztea lortu nahi dugu. Aske 
izatea ez da beti erraza, noski, baina au-
sartu behar da. 

Zuk autoestimu maila ona duzu...
Bai eta ez. Nik ere baditut nire gauzak 
eta segurtasun gabeziak. Seguru senti-
tzen ez naizenean saiatzen naiz seguru 
banengo bezala agertzen. Paper bat egi-
ten dut segurtasun hori sinetsi arte.

LGTBI pertsonak bi nerabezaro bizi 
dituztela diote askotan. Hala da?
Askotan gertatzen da hori eta nik hala 
bizi izan dut. Neskak eta mutilak hasten 
direnean ligatzen eta musukatzen, LGT-
BIok guztiz baztertuak gelditzen gara. 
Ezin dugu publikoki esan sentitzen du-
guna eta ezkutuan ere zaila da harrema-
nak egitea. Orain aplikazioak daude, bai-
na hala ere zaila da. Ni ez nintzen festara 
ateratzen, adibidez; zertarako? Tokiz 
kanpo sentitzen nintzen. Gero, askatzen 
garenean, gure benetako nerabezaroa 
hasten da, nerabezaroa baita gure nor-
tasuna garatzen dugun garaia eta ezku-
tuan bizi izan garenok beranduago has-
ten gara gure identitatea garatzen. 

Inguruko sostengurik izan duzu?
Nik bai. Zoragarria izan da. Nire ama da 
nire jarraitzaile handiena. Ikusten nau 
telebistan, ikuskizun guztietara etortzen 
da... eta nire lagunak berdin. 

Nire lagunak ez dira institutuan eza-
gutu nituenak, seguru haiek ere jende 
oso jatorra direla, baina nik bilatu ni-
tuen nire interes berdinak dituzten per-
tsonak, eta horretan sare sozialak oso 
lagungarriak izan zaizkit. Orain Iruñean 
ditudan lagun gehienak Twitterren eza-

gutu ditut. Espazio seguruak bilatu eta 
lortu behar ditugu. “Ausartu eta aurrera” 
esatea erraza da, baina gero agian gerta 
daiteke zure gurasoek etxetik botatzea, 
jipoitua izatea edo zure betiko lagunek 
alde batera uztea. Ez da erraza. Horrega-
tik guk, trabestiok, hemen Iruñean beti 
saiatzen gara espazio seguruak bilatzen. 
Harrotu gunean, adibidez, makilatzen 
gara elkarrekin edo kafe bat hartzera 
goaz edo festa batera. Harrotasun eguna, 
esate baterako, trabestien fashion week-
-a bihurtu da Iruñean. Denak elkarrekin 
joaten gara, apain eta zoragarri.

Azken finean komunitate bat sortu 
nahi dugu eta elkarri lagundu espazio 

seguruak eratuz. Batzuetan jendeak hi-
riz edo herriz aldatu behar du, gehienbat 
herrietatik hirietara, askatasun bila.

Euskal Herriko hiriak, hala ere, ez 
dira handiak…
Bai, baina ez dakit zer esan. Ni Madri-
len okerrago sentitu naiz Iruñean baino. 
Izan daiteke niretzat Iruñea etxea de-
lako eta babes hori sentitzen dudalako, 
baina esperientzia okerragoak izan ditut 
hiri handietan, denetariko jende asko 
dagoelako. 

Haurrek marikoi irain gisa erabiltzen 
dutenean, zer sentitzen duzu?
Ikuspuntu baikorra daukat, agian ez da 
guztiz errealista, baina baikorra bai. 

Nik baditut ikasleak Lehen Hezkun-
tzako bosgarren mailan LGBTI bandera 
duen eskumuturrekoa eramaten dute-
nak. Irainak beti egon dira eta espero de-
zagun egunen batean desagertzea, baina 
nik aurrerapausoetan zentratu nahi dut 
eta ikusten dut gazteak oso prestatuta 
datozela, ez denak, baina asko bai. Nire 
iritzi pertsonala da euskara dagoen le-
kuetan errespetu hori nabarmenagoa 
dela, euskaldunok, komunitate txiki be-
zala, ulertzen dugulako zer den zapal-
kuntza edota baztertua sentitzea. Eta 
hezkuntza alorrean egiten den lana ere 
oso eraginkorra da. Nafarroan, adibidez, 
Skolae programarekin lan bikaina egi-
ten ari dira. Hori landu behar da, baina 
ez haurrekin soilik. Gurasoengana iris-
tea oso garrantzitsua da. Gizartean eta 
etxean mezu berdinak jaso behar dituzte 
haurrek, bestela nahasmenduak sortzen 
dira. Nik esaten badiet mutilek gona era-
man dezaketela, baina gero etxean esa-
ten badiete ezetz, gurasoei egingo diete 
kasu eta ez niri. 

Batzuek beldurra diote haurrekin 
halako gaiei buruz hitz egiteari. Muxu 
batengatik zure seme-alaba ez da bihur-
tuko maritxu edo bollera, lasai. Guk mi-
laka musu hetero ikusi ditugu eta hemen 

Of the record
TULI TULI

"Tuli-tuli esaten zioten liga-
tzeari LGTBI kolektiboan, 
80. hamarkadako Iruñean. 
Orain kontzeptu hori be-
rreskuratu dute Yogurinha 
Borovak eta Albina Star-
dustek, Kepa Yecoraren 
letrekin egin duten kanta 
eta bideoklip berrian. Ahal-
duntzeko aldarri dibertiga-
rri bezain indartsua: “Zatoz 
gurekin batera. Ez galdu 
zure aukera Izan Marika 
Bollera. Goazen ahaldun-
tzera. Begira aurrera. Zabal 
begiak. Eman pausoa. Zu 
Ez zara bakarra. Taberna 
batean gaude laino artean. 
Begirada itzuli. Egizu Tuli 
egin Tuli Tuli”.
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gaude. Benetako aurrerapausoak eman-
go ditugu orokorrean onartzen denean 
errealitate hori hor dagoela, eta horretaz 
hitz egitea ez dela genero ideologia edota 
doktrinatze saiakera.

Trans eta LGTBI pertsonen 
eskubideak bermatzeko legea onartu 
dute berriki. Zer balorazio egiten 
duzu?
 Oso garrantzitsua da legeetan aurrera 
egitea bortizkeria gehiena erakundeeta-
tik jasotzen dugulako. Galdetegiak bete-
tzerakoan, agiriak egiterakoan… zailta-
sun askorekin egiten dugu topo. 

Bestalde, ikaragarria da zenbat ezta-
baida egiten diren, eztabaidagarriak ez 
diren gauzen inguruan. Baina nola ez-
tabaidatu behar dugu errealitate baten 
inguruan? Nork esan dizu iritzi bat eduki 
dezakezula pertsona baten identitatea-
ren inguruan? Esaten dute iritzi guztiak 
onartu behar direla, baina zure “iritzia” 
nire kontra badoa ez da iritzi bat, baz-
terkeria baizik. Zuk ezin duzu esan zure 
ustez emakume trans-ak gizonak direla, 
adibidez. Emakume trans-ak emakume 
dira eta kito. Niri horrek amorrua ema-
ten dit. 

Aurreiritziak alde batera utzi eta goa-
zen besteen identitateez normaltasunez 
hitz egitera. Ulertzen dut hau prozesu 
bat dela eta informazioa zabaldu behar 
dela, baina gaur egun gauza batzuk en-
tzuten jarraitu behar izatea gogorra da. 

Erasoa edo jazarria sentitzen zara?
Ni kaletik lasai noa, baina batzuetan he-
tero kuadrilla batzuengandik hurbil pa-
satzean ui! Kontuz ibiltzen naiz. Bestal-
de, marikoi eta halako irainak entzuten 
ditut egunero eta ohituta nago. 

Hala ere, indartsu agertzen zara beti.
Gure ikuskizunetan gure indarra eta alde 

positiboak erakutsi nahi ditugu. LGTBI 
istorio gogor eta triste asko ikusten dira 
nonahi, tamalez, eta hori erakutsi beha-
rreko errealitate bat da, baina ez bakarra. 
Horrekin batera erakutsi behar da LGTBI 
pertsona asko pozik bizi garela. Oso ga-
rrantzitsua da gazteei erreferentzia po-
sitiboak helaraztea. Ni, adibidez, txikitan 
oso kezkatua nengoen pentsatuz nola bizi 
behar nuen homosexuala izanda, seme-
alabarik gabe, bizimodu normalik gabe… 
niretzat zen kondena moduko bat, hori 
delako erakusten digutena. 

Munduko toki askotan jarraitzen 
du izaten kondena oso latza. Hemen 
ere heteronormatiboa ez dena, 
azpimundu batekin lotzen jarraitzen 
dugu?

Bai. Beti lotu izan da transexualitatea 
prostituzioarekin, eta drag-a ere gaua-
rekin eta drogen munduarekin lotu izan 
da, baina ez da horrela. Nire leloa da: 
Drag is everywehere, drag-a edonon 
dago. 

Egunez eta gauez agertu behar dugu, 
euskaraz eta gaztelaniaz, etxean eta 
kalean. Istorio politak ere behar 
ditugu. 
Ez gara mundu idiliko batean bizi eta 
ezin diogu inori esan horrela biziko de-
nik. Ez dugu sufrimendu guztiak ekidite-
ko gaitasunik, ezta beharrik ere. 

Garrantzitsuena da pertsona guztiei 
ziurtatzea sostengu bat izango dutela 
egin behar duten prozesua ahalik eta 
modu hoberenean egiteko. 

tradebi@tradebi.com
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ASIER BLAS MENDOZA
EHU-KO IRAKASLEANATO eta bere erronka

E rrusiaren eta Ukrainaren arteko ge-
rrak Europan jarri du nazioarteko 
politikaren arreta azken hilabeteo-

tan; hala ere, nazioarteko hegemonia lor-
tzeko lehia AEBen eta Txinaren artekoa 
da. Munduaren erdigunea Asia-Pazifikoa 
eskualdean dago. Bertan lehengai ugari 
egoteaz gain, munduko biztanleriaren 
gehiengoa bizi da, edo bestela esanda, 
munduko ondasun eta lanesku merka-
tu handiena da. Ukrainako errusiar in-
basioa bigarren mailako gatazka izango 
litzateke, NATOk Errusiaren kontrako 
borrokan bultzatu duen gerra ekonomi-
koaren ondorio globalengatik ez balitz. 

Hala ere, Hegoalde Globalak disimu-
lurik gabeko axolagabekeria eta mes-
pretxua erakutsi ditu Mendebaldearen 
kontakizun alarmistaren eta G7ak Erru-
siaren aurkako borrokan laguntzeko 
egindako eskaeren aurrean, bai Ukrai-
nak egiten duen gerra subsidiarioan, bai 
Washingtonek eta Bruselak Moskuren 
aurka abiarazitako intentsitate handiko 
gerra ekonomikoan. 

AEBek eta bere aliatuek diplomazia-
ko artilleria guztia erabili badute ere, 
presio hertsagarrienak barne, ez dute 
ia inolako laguntzarik lortu Iparralde 
globaleko mugetatik kanpo. Areago, 
Hegoalde Globaleko herrialde askok 
Errusiarekin harreman ekonomikoak 
garatzeko aukera berri eta onuragarriak 
baliatu dituzte, agerian utziz hegemonia 
estatubatuarraren higadura.

Mendebaldea eta Errusia lotzen zituen 
zilbor-heste ekonomikoaren haustura at-

lantistari kontrajarriz, Moskuk Asiarako 
eta munduko gainerako herrialdeetarako 
bira indartu du, eta bazkideak topatu ditu 
bertan. Errusia ez dago ekonomikoki iso-
latua, areago, bere aliantzak indartzen ari 
dira, izan Eurasiako Batasun Ekonomi-
koa, Shanghaiko Lankidetza Erakundea 
edo BRICS antolakundea. Azken hori da 
seguruenik Mendebaldeko boterearen 
aurrean alternatiba hobekien irudika-
tzen duena. Aliantza irekita dago bazkide 
berriak onartzeko, eta badirudi sartzen 
lehena Argentina izango dela. 

Agertoki horrek bizkortu egin du 
merkataritzako transakzioetan Mende-
baldeko finantza-sistemari eta dolarrari 
alternatibak sortzeko prozesua, abian 
zeudenak baina oso mantso egiten zute-

nak aurrera. Iparralde Globaleko ekono-
miak jasaten ari diren zigorren ‘bume-
ran efektua’-ren parte da hori, bereziki 
EBn, Washington gizentzeko odolusten 
ari baita Europa.

Mendebaldeak, globalizazio ekono-
mikoak jada bere alde jokatzen ez due-
la ikusteaz nekatuta, desglobalizazioari 
ekin dio, mundua bi bloketan banatuz. 
Alde batetik ardatz atlantista dago eta 
bestetik Txinak eta Errusiak gidatzen du-
ten herrialdeen aliantza, tartean estatu 
batzuek koltxoi gisa jokatzen dute bi blo-
keen arteko trantsizio gisa.

Blokeen arteko borroka horren joko 
zelai nagusia gerra ekonomikoa da, eta 
oraingoz ez du itxura onik Mendebaldea-
rentzat. Horregatik, beti egin duen beza-
la, ezinbestekoa du gerra ekonomikoa 
presio militarrarekin uztartzea etsaien 
garapen eta hazkunde ekonomikoa era-
gozteko. Hala ere, oraingoan presioa ez 
da nahikoa izango, Washingtonek inoiz 
baino gehiago behar baitu gatazka milita-
rra erabiltzea Txinari mesede egiten dion 
joera ekonomiko estrukturala iraultze-
ko. Jomuga NATOk finkatu du Madrilgo 
gailurrean, Asia-Pazifikoko eskualdera 
de facto hedatuz –base militar estatu-
batuarrez betea dagoen eskualdea–, eta 
Txina behin eta berriz kritikatuz. Bere 
helburu estrategikoen berregokitzean, 
NATOk bere balioentzat, interesentzat 
eta segurtasunarentzat “erronka” handi 
gisa definitu du Txina. Aliantza atlan-
tistak duela ez asko Errusia aliatu gisa 
definitzen zuen, atera kontuak. 

Mendebaldeak, 
globalizazio 

ekonomikoak 
jada bere alde 

jokatzen ez duela 
ikusteaz nekatuta, 
desglobalizazioari 
ekin dio, mundua 

bi bloketan banatuz
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ANT TON OLARIAGA

BEA SALABERRI 
IRAKASLEA

Tourra baino 
gehiago da

Uztailaren 14a da, eta oporretako 
lehen eguna txirrindulari fami-
lia batean. Semeak lasterketa du 

arratsaldean eta denek harako bidea 
hartzekoa dute. Batzuei zaila gertatzen 
ahal zaizue ulertzea zer den giroa, ez 
bazarete ez kirolari ez zale. Bada Tour 
aire bat, oraino urrun bada ere bere ho-
nainoko bidean, laster hurbilduko baita 
mendate famatuetara, eta lasterketa 
orok etapa itxura hartzen du nerabeen 
izpirituan eta gainerakoengan. Gainera, 
uztailaren 14a izanik, lehen hamarre-
tan helduko direnen saria doblatua iza-
nen da. Kontxo!

Orduan, hain arrotz eta hain ez leku 
bilakatua den hiritik ihes eginen du 
familia osoak, sostenguz, berdin dio 
distantzia, zenbat gradu, itzala bilatu 
beharra, xitoa animatzera joanen dira 
denak. Alda izanen da, segur, usaiako 
lan egun dorpearen aldean. Argitzeko, 
lasterketa oro hiru eguneko erritual 
neurtua da. Bada bezpera, material eta 
hazkurri prestaketarako eta trebaketa-
rako. Bada lasterketa eguna. Eta izanen 
da biharamuna, bere euforia nahiz de-
zepzioekin baina betiere luzaketa serie 
onarekin.

Dena prest da, txirrindola, ur bi-
doiak, lasterraldian hurrupatzeko kok-
tel azukrez saturatuak eta hozkailuaren 

iskin batean kukuturik Coca Cola bo-
tilatxo bat (ixo), familia-kide bakoitza 
bere postuan.

Zarta! Abiatu dira. Zirkuitu beraren 
bost itzuli eginen dituzte txirrindula-
riek, bost aldiz iragaten ikusiko dituzte 
beraz senideek.

Lehen bi itzulietan, denak juntatu-
rik datoz. “Biziki fite pasa dira, ez ?”. 
Aita-amak estrategikoki kokatu dira, 
bihurguneetan, pattar kaskoetan, ba-
rreiaturik, betiere itzalean.

Hirugarrenean berdintsu datoz, bil-
durik, nehor ausartuko ez balitz bezala 
atakatzen. Urrundik ageri dira heltzen 
maldan goiti eta ahotsak oihar dira 
aldizka, “Tiens bon Thibault!”, ozena-
ren ondotik “Vas-y Clément”, entzun 
da. Laster hementxe da xitoa, oihuka-
tu beharko zaio animo zenbait, hortxe 
inutilki egon gabe. “Aitzina Johane!...”. 
Deus gehiagorako denborarik ez, hai-
zea bezala iragan baitira. Beroegi da: 
“Ondokoan ura botako diogu”.

Laugarren itzulia, inflexio puntua : 
bata eskapatu da, ondotik zaluenak au-
sartu dira, abiadura handitu dute, haus-
tura probokatu, redios. Arreba txikia 
bidean lehentxeago postatua da: “Ezke-
rrean izanen da!”. Putxas, bidea zehar-
katu behar da laster, leku eta angelurik 
hoberenean postatzeko, botilaren tapa-

kia bazter utzirik : “Abila izan beharko 
da”. Pasatu denean, amak semeari buruz 
oldartu du botila, ura airatu eta lehertu 
da galipot freskatzera: “Uste dut bizkar 
zola bederen busti diodala...”, “Ama, zer 
kakola...”. Ondokoan hobeki.

Bosgarren itzulirako itzalak mugitu 
dira, adar bakarraren babesa baizik ez da 
geratzen. Azken txanpa da, aldi honetan 
bi ur ontzi, esku bakoitzean bana: beti 
ezker, ama. Plost. Bisaian harrapatu du. 
Behintzat haurrak ez du orekarik galdu, 
orain hegalda dadila, araiz podiumera.

Behin bukatu eta, izanen dira aben-
turak kontatzeko: bidea beroegia, ura 
epeldua, xantza eskasa, norberaren eta 
kideen estrategiak, traizioak, “Profe-
sionalek eginen lukete hobeki?”. Ez da 
hain segur. Eta ez du balio haien zain 
egotea, haien karabana, haien ikusle 
ezezagun multzoa eta bandera festa; 
orain eta hemen dago dasta. Hori ager-
tu dute gazteek, entrenatzaileen begi 
bistatik urrun eta ziklisten jan-neurri 
guztiak zangopilatuz Coca Cola bana es-
kutan: ondokoan hobeki. Momentu ho-
berena da. Batez ere sakrifizio guztien 
ordain den isileko Coca Colarengatik. 
Bakarrik koka horrengatik balio zuen 
beste guztia iragateak, lan urte dorpea-
ren ondoko opor aste zenbaitengatik 
nola. Uda on! 
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NEKANE 
TXAPARTEGI NIEVE
IHESLARIA ETA 
KAZETARIA

EDU ZELAIETA ANTA
IRAKASLEA ETA 
IDAZLEA

Nor garen eta zer izan nahi dugun...

Oihartzunaren hitza

Eguneroko ariketa inkontzientea gai 
bilakatu da Euskal Herriko ego-
naldian. Ez daramazkit egun asko 

eta jada arnasa estutu zait behin baino 
gehiagotan... Begirale moduan nabil ene 
herria bilatu eta berrezagutu nahian. 
Lehen ez ote nituen gauzak ikusi nahi 
edo atzerapauso galanta egin ote dugun, 
nor garen, zer izan nahian…

Herri zapalduak badituzte joera aman-
komunak: herri zapaldu gisa beraiek ezin 
direla zapaltzaile izan sinisteko jarrera, 
batetik; eta bestalde nahia, beraiek na-
zioartean badirela esateko, bertako per-
tsonaia edo lekuak ezagutaraziz. Kurduak 
preso duten Ocalanen irudia eta Jineologia 
(emakumeen zientzia) zabalduz dabiltzan 
bitartean, euskal instituzioei Elkanoren jai 
eguna izendatzea otu zaie. 

Munduan zehar dekolonitatearen ez-
tabaida pil-pilean dagoen unean, estatuak 
plazetatik erausten ari direnean, Euskal 
Herriko jauntxoek nahiago izan dute, bo-
rroka eta erresistentzia moduak, lekuak 
edo pertsonak gogoratu baino, kolonia-
lismoa, ustiapena eta esklabotza erabili 
duten gizonezkoekin eusko labela saldu. 
Horrela munduan ezagutuko gaituztela-
koan, Gaztelugatxeren moduan, horrek 
ekarri dituen ondorioekin… Zoritxarrez, 
joera hori instituzioetatik haratago doala 
konturatu naiz uda beroko egun batean.

Donostiara joan eta gida-turistiko 
baten hitzek estutu didate arnasa. Es-

painiarrez, beste lelokeri pilen artean 
hor bota die entzuleei: “Hemen erroma-
tarrak etorri aurretik ba omen zebilen 
algun Argiñano euskara hitz egiten”. Ala-
bak ikusi du nire asmoa, “Ama ez esan 
ezer” eskatu dit. Berari bota dizkiot gal-
derak: hau al da nor garen kontatzeko 
era? Espainiarrek edo turistek entzun 
nahi dutenera kontakizuna moldatzea? 
Erresistentzia txiste bihurtzea?

Hondarribira jarraitu dugu bidaia. 
Alaba eta biok euskaraz hitz egiten en-
tzuten ditugun pertsonak zenbatzea era-
baki dugu. Gaurkoan hamar, gehienek 
txakur eta umeekin, gero beraien artean 
espainiarrez… Alardean zer ospatzen 
den kontatu diot eta fundamentalisten 
emakumeekiko jarrera. Harrituta entzun 
ditu ene hitzak. Turismo burgesa eta es-
kuindarra ene begietan eta belarrietan. 
Hondartza ertzean lagunen zain gaude 
eserita. Eskatu gabe egoera surrealista 
batean sartu gaituzte. Madrileko kolegio 
aleman batera joaten den bost urteko 
mutiko batek, bere adineko beste muti-
ko frantsesari erdiko hatza erakutsi eta 
burla egin dio biluzik zegoelako. 

Euskararen txantxangorriak estutu dit 
arnasa. Nola da posible Euskal Herriko hiz-
kuntza hitz egiten delako pegatinak ikus-
tea? Bizi garen lekuan beste zer hizkuntza 
dakizkiten adierazten dute letreroek...

Nor garen eta zer izan nahi dugun (ez) 
dago salgai!!! 

Hitza, pentsamenduaren oihartzu-
na ezpainetan”. Hala dio Ekaitz 
Goikoetxeak Balio erantzia afo-

rismo liburu gozagarrian. Gu maiz 
ohartu ez arren, gogoaren oihartzuna 
ailegatzen bide da ahoaren ertzetara: 
barrenetik kanpora. Alfabetikoki or-
denatutako aforismo bilduma berean, 
nolabaiteko hots errepiken jokoa iru-
dikatuz, beste hau ageri da hemezortzi 
orrialde geroago: “Oihartzunak beti be-
tetzen du hitza”.

Baiki, salgaien oihartzunak ozen adi-
tzen dira hor-hemenka, gero eta mer-
kantilizatuago dagoen mundu honetan. 

Hezkuntzan, kulturan edota artean ere 
normalizatua dago “saldu” aditzaren 
erabilera: “Nola salduko dugu proiek-
tu hau”?; “Ez du diskurtsoa ongi sal-
du”; “Ez dakigu geure burua saltzen”; 
eta abar. Urteak dira halako adibideak 
aditzen ditudala lan giroan zein lagu-
nartean, erakunde ofizialagoetan nahiz 
mugimendu alternatiboagoetan.

Eta makina bat aldiz adituagatik ere, 
oraindik aldiro sumatzen ditut saleros-
ketaren dandak belarrietan. Mundua 
elkarrekin irudikatzeko eta, nahi izate-
ra, aldatzeko arloetan ere, oihartzunak 
betetzen bide du hitza. Eta ekintza. 
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Glotodidaktika VII. Topaketa bu-
rutu berri dugu UEUren 50. ur-
teurrenaren ingurumarian. Au-

rrekoa orain dela lau urte egin genuen, 
Euskaltzaindiak Bilbon duen egoitzan 
eta erabakiak hartzeko aukera duten 
arduradun gehiagorekin. Hala ere, 
oraingoan elkarrekin hausnartzeko au-
kera gehiago izan ditugu eta emaitza 
bikaina izan da. Funtsean, VI. eta VII. 
topaketetan euskaltegiek euskara bi-
degurutzetik (edo biribilgunetik) ate-
ratzen laguntzeko gakoak mahai gai-
nean jarri ditugula esan dezakegu.

VI.ean euskaltegien paperaz aritu gi-
nen, eta argazkia ere egin genien. Egi-
turaketa ez dela egokia adierazi zuten 
euskaltegietako zuzendariek. Gainera, 
euskara lan-mundura eramaten izan 
beharko luketen papera eta zenbait 
plangintza jakinen baitan garatutako 
ekimen eredugarri batzuk aztertu ge-
nituen. Horrez gain, ahozkotasunaren 
garrantzia eta ezaugarriak aztertu geni-
tuen metodologiarekin batera, eta argi 
geratu zen ahozkoan zentratu behar 
garela, erabileran eragingo badugu. 

Aurtengoa atzera begira hasi dugu. 
Garai batean burua altxatu eta mun-

duan zeuden puntako joerak geurera 
egokitzeko ahalegina egin zuten bidegi-
leei gorazarre egin diegu. Besteak beste, 
Paulo Freire ekarri zuten. Ekarpen hura 
aztertu dugu eta argi geratu da meto-
dologia komunikatibo haren eta egun-
goaren artean antzekotasun nabariak 
daudela eta, beraz, badugula iraganetik 
ikasteko aukera garbia. 

Geuk ere burua altxatzen jarraitu 
dugu, eta puntako ikerketak eta tres-
nak ekarri ditugu topaketa hauetara. 
Hasteko, ‘Euskara’ marka aztertu duten 

euskal ikerlarien lana aztertu dugu, la-
rritasunez ikusi dugu euskara “zaila” 
dela uste dutela askok, eta susmoa dugu 
euskaltegiok badugula errurik horre-
tan. Azterketek erabat baldintzatzen 
dituzte euskararekiko loturak, baita ira-
kasteko modua ere. Ikasleen ekarpenak 
ere jaso ditugu eta ondorio argiak irten 
dira hausnarketatik: bada garaia azter-
ketei buelta bat emateko, ezagutzaren 
bermea lortzeko bide berriak jorratze-
ko (portfolioa...) eta ikasle tipologia za-
balagoetara heltzeko.  

Beste hainbat gai tekniko ere landu 
ditugu, eta argi dago baditugula punta-
koak izateko nahikoa ezagutza eta iker-
tzeko gaitasuna eta gogoa. 

UEUko Glotodidaktika Sailean burua 
altxatzen jarraitzeko asmoa dugu, eta, 
besteak beste, euskalgintzaren ondoan 
dauden beste “bazterretatik” ikasten 
eta ekarpenak jasotzen hasiak gara. Adi-
bidez, material didaktikoak eta jarduera 
akademikoak kolore askotako betaurre-
koekin aztertu behar direla ikusi dugu, 
eta argi dugu horretan ere euskaltegiak 
aitzindariak izan behar garela, Frei-
reren “zapalduen pedagogia” gogoan, 
egungo errealitatera itsatsirik. 

ARKAITZ ZARRAGA 
AZUMENDI
EUSKARA IRAKASLEA

Bada garaia azterketei 
buelta bat emateko, 
ezagutzaren bermea 
lortzeko bide berriak 

jorratzeko (portfolioa...) 
eta ikasle tipologia 

zabalagoetara heltzeko

Euskara ezin da zaila izan
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Euskal Herriko lurralde banatako zazpi 
ekosistema eta 42 animalia ezagutuko 
ditugu. 5 jolas ezberdin egin daitezke: 
familia jolasa, puzzlea, ezkutaketa eta 
memoria eta azkartasun jokoak.

EDUKIAK: 
Iñaki Sanz Azkue biologoa

IKUSPEGI PEDAGOGIKOA: 
Lore Erriondo EHUko irakaslea

MARRAZKIAK: 
Eñaut Aiartzaguena

       Ezagutu 
        Euskal Herriko 

   animaliak!

Eskaerak:  azoka.argia.eus   /  (+34) 943 37 15 45

KARTA-JOKOA

15 €
Bidalketa gastuak: 5 €
40 €tik gorako erosketetan, 
bidalketa doan.

3. argita
raldia
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   ZIGOR OLABARRIA OLEAGA

SAPAk [Sociedad Anónima 
Placencia de las Armas] 
bost mendeko historia 
badu ere, ikerketa 1985ean 

hasten da, Joaquin Aperribay 
Elosuak enpresaren zuzendari-
tza hartu zuen unean. SAPA krisi 
betean zegoen 1981etik, 1982an 
galerak deklaratu zituen histo-
rian lehen aldiz, baina 1984an 
kapital-zabalkuntza handia onar-
tu zen, eta testuinguru horretan 
bilakatu zen Joaquin Aperribay 
enpresaren akziodun nagusi. 
Denbora tarte laburrean osatu 
zuten liburuak SAPAren ziklo be-
rriko “nukleo gogor” izendatzen 
duena: Joaquin Aperribay Elosua 
bera; bere seme Jokin eta Ibon 
Aperribay Bedialauneta; Enrique 
Falco Carrión [jatorri nobleko fa-
milia baten kide]; Alejandro de 
Calonje Hoces [militarra eta mi-
litarren familia bateko kide]; eta 
Gabriel Peña Aranda. 

JOAQUIN APERRIBAY ETA 
TRANTSIZIOA
Ziurrenik Jokin semea da herri-
tarrentzako Aperribay familiako 
kide ezagunena, Reala futbol tal-
deko presidente izateagatik, bai-
na Joaquin aitaren curriculuma 
ez da nolanahikoa: harri-harro-
bien arloko enpresari, Realeko 

presidenteorde semea presiden-
te bilakatu aurretik, Debako alka-
te 1967-76 aldian... eta esparru 
politikoan harreman sare anitz 
baten jabe (Adolfo Martín Villa 
edo Marcelino Orejaren “konfian-
tzazko gizon”, bilerak egindakoa 
da Juan María Bandrés eta Iñaki 
Esnaola abokatuekin edo Manuel 
Fraga eta Adolfo Suárezekin, bes-
teak beste). 

Nola lortu zuen Aperribayk 
SAPAren agintea hartzea, eta en-
presa txiki ahul hura berpiztea? 
Egileen ustez, Aperribayri SAPA 
“entregatu” zitzaion Trantsizio 
garaian “Espainiako Gobernua-
ri egindako mesedeen ordain 
gisara”. Zehazki, bere harreman 
sare zabala baliatuz euskal ga-
tazkaren, presoen eta iheslarien 
eremuan eginiko gestioengatik. 
Bi motatako laguntza izango 
luke jasoa, hipotesi horren ara-
bera: lehenik, akziodun nagusi 
bilakatzeko dirua lortzeko finan-
tzazioa; bestetik, Espainiako De-
fentsa Ministeriotik armagintza 
enpresarako eskariak ziurtatzea.

SAPAREN BILAKAERA 
EKONOMIKOA
SAPA laster hasiko da indartzen 
jabe berrien eskutik, nagusiki en-
presaren modernizazio planari 

Zergatik sartzen da harri-harrobien 
sektoreari lotutako Aperribay familia 
armagintzaren industrian? Nola lortu 
du ordutik SAPAren moduko enpresa 
txiki batek bizirautea handien esparru 
den sektorean? Zein babes izan ditu 
erakundeetan edo alderdietan? Zeintzuk 
dira armagintzaren negozioaren 
alde ezkutuak? Galdera horiek izan 
zituzten abiapuntu Gasteizkoak talde 
antimilitaristak eta Antimilitaristak 
EH plataformak SAPA Taldearen eta 
Aperribay familiaren jarduna ikertzen 
hastean. Eta uste baino informazio zein 
azpijoko gehiago aurkitu dute bidean, 
txosten arin gisa irudikatzen zutena 
liburu mardul bilakatu behar izan baitute. 
La SAPA de los Aperribay. La guerra empieza 
aquí (Aperribaytarren SAPA. Gerra hemen 
hasten da) ikerketak jasotzen duena 
laburbilduko dugu hurrengo orrietan.

SAPA ETA APERRIBAY FAMILIA

Armagintzaren 
negozio iluna argitara
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eta Espainiako Defentsa Ministerioa-
ren eskariei esker. 2000ko hamarkadan 
eraldaketa fase berrian murgildu zen 
enpresa, jada Joaquinen seme Jokin eta 
Ibonen gidaritzapean: SAPA Taldea era-
tu zuten, propio sortutako eta funtzio 
ezberdinak dituzten hainbat enpresa 
berriz osatuta (esaterako, I+G milita-
rra egiten duen Centro de Excelencia 
PID enpresa, 2002an sortua). 2010eko 
hamarkadan negozioa Espainiako Es-
tatutik kanpo egiteko joera nagusitzen 
da: 2015ean esportazioak fakturazio 
osoaren %0,82 baziren soilik, 2020rako 
erdia baino gehiago dira, %60,73. 

2020ko hamarkadarako SAPA tekni-
koki “talde kontsolidatu” deitzen dena 
da, bederatzi sozietatek osatuta. Jabetza 
Aperribaytarrena da %72an (%18na 
Joaquin aitak, eta Jokin, Ibon eta Mari 
Iciar seme-alabek). Horrez gain, taldea 
hainbat aldi baterako enpresa elkarte-
ren (ABEE) parte izan da eta  enpresa 
gehiagoren akzioak ditu edo izan ditu, 
ustelkeria kasu handiekin lotuta egon 
direnak. Esaterako, 2017an Espainiako 
Gobernuak Defex armagintza enpresa li-

kidatzea erabaki zuen, besteak beste Au-
zitegi Nazionalak bi prozedura zituela-
ko irekita bere aurka. Horietako batean 
enpresaren zuzendaritzari leporatzen 
zitzaion legez kanpoko komisioetan 20 
milioi euro baino gehiago kobratu izana 
Kamerun, Saudi Arabian, Egipton eta 
Brasilen egindako armen salerosketen-
gatik. Defex enpresa publikoa zen %51n. 

Alde pribatuan, SAPAk akzioen %8,16 
zituen, une horretan Ibon Aperribay ad-
ministrazio kontseiluko kide zen, eta 
aurretik Joaquin zein Jokin Aperribay 
izan ziren zuzendaritzako kide.

2020an salmentetan Espainiako Esta-
tuko bederatzigarren enpresa zen SAPA, 
eta 2018-2020 hirurtekoan 10.806.313 
euroko irabaziak deklaratu zituen. Ho-
rrenbeste sozietatez osatuta dagoen eta 
hamarnaka milioi euro mugitzen dituen 
enpresak 191 langile zituen guztira ha-
markada hasieran, eta antimilitaristek 
datu hori azpimarratzen dute, armagin-
tza industriaren aurka ez egiteko erabil-
tzen den argudio nagusietakoa sortzen 
dituen lanpostuak izaten baitira. 

‘LORTZAILEAK’ 
SAPA adibide bezala hartuta, oro har 
armagintzaren industriak negozioa egi-
teko dituen moduak ikertu eta azaltzen 
ditu liburuak. SAPAren estrategian bi 
zutabe nabarmentzen ditu: harreman 
politiko ahalik eta zabalenak izatea, eta 
egileek “lortzaile” (conseguidores) dei-
tzen dituenen ezinbesteko papera. 

Enpresa estrategiaren 
zutabeetako bat 
“babes politikoen 

sare zabal eta 
askotarikoa sortzea 
eta kontserbatzea” 

litzateke

Leopard 2E borroka ibilgailuaren programan parte hartu du SAPAK. Espainiako Defentsa Ministerioak 43,6 milioi euro “gehigarri” eman zizkion SAPAri, 
Espainiako Kontu Auzitegiak horretarako arrazoirik ez zegoela adierazi bazuen ere. 

SA
PA

.ES
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Lortzaileak kontratuak, abantailak 
edo informazioa lortzen dituzten per-
tsonak dira, armagintzaren sektore 
publiko zein pribatuan dituzten harre-
man, sare eta ezagutzari esker. Ate bi-
rakarien fenomenoarekin ere lotura 
duen funtzioa, askotan alor publikoan 
postu oso garrantzitsuak bete dituz-
ten pertsonak baitira armagintzaren 
enpresa pribatuek ondoren fitxatzen 
dituztenak.

Agintea hartu eta jarraian, Joaquin 
Aperribayk Gabriel Peña Aranda sartu 
zuen SAPAren administrazio kontsei-
luan: hainbat kargu politiko izana fran-
kismoan, armagintzaren enpresa pu-
blikoen administrazio kontseiluetako 
kide, edo ingeniari bezala arma berrien 
garapenean lan egindakoa, besteak bes-
te. Liburuaren arabera, lekukoa Pedro 
Morenések hartu zion 2002an, Peña 
Aranda hiltzean. Morenés kontseilari 
izana zen armagintzako hainbat enpre-
sa pribatutan eta Espainiako Defentsa 
ministroa PPrekin, besteak beste. Libu-
ruak SAPAren aldeko hainbat erabaki 
deigarri lotzen ditu Morénesen esku 
hartzeekin (lehiarik gabeko kontratuen 
esleipena edo aldaketak mailegu publi-
koen baldintzetan, esaterako). 

BABES POLITIKOA
Enpresa estrategiaren bigarren zutabea 
“babes politikoen sare zabal eta askota-
rikoa sortzea eta kontserbatzea” litza-
teke, bai alderdiekin edo politikariekin 
zuzenean, bai horiek kudeatzen dituzten 
erakundeekin. Hurbiltasun handiena 
PP, PSE eta EAJrekin dagoela ondorioz-
tatzen da irakurketatik, baina aipatzen 
dira ere, esaterako, EH Bilduk Soralu-
zen eta Andoainen SAPArekin egindako 
akordioak, enpresaren lurren birkalifi-
kazioen harira. Babes zabal horren on-
dorio eta adibide lirateke SAPAk (eta 
armagintzak oro har) jasotzen dituen 
diru-laguntzak eta maileguak, EAEko, 
Espainiako zein Europako erakundeen 
eskutik. Liburuak 2008-2013 bosturte-
ko analisi sakona egin du –“aurreko krisi 
ekonomikoaren inpaktu handieneko ga-
raia”–, eta adierazten badu ere ziurtasun 
osoz egiazko datuak handiagoak direla, 
zenbaki hauek jartzen ditu mahai gai-
nean: diru-laguntza zuzenetan edo bar-
katutako zorrean ia 37 milioi euro jaso 
zituen SAPAk; abal edo maileguetan 45 
milioi euro pasatxo.

Armagintzak jendartean duen babe-
sa, elkarlana edo konplizitatea harago 
doaz, dena den. Hezkuntzan, esaterako, 

praktikak SAPAren I+G enpresan egite-
ko aukera ematen diete beren ikasleei, 
EHUk, Deustuko Unibertsitateak, Mon-
dragón Unibertsitateak zein Opus Dei-
ren Nafarroako Unibertsitateak. Edo, 
hedabideen arloan, gehienek kolabora-
tzen dute armagintzaren  zuritzearekin 
eta eskandalurako motibo izan zitez-
keen informazioak ezkutatzen.

“KASU ARRAROAK”, 
INPUNITATEAREN ERAKUSLE
Liburuak atal oso bat eskaini dio “kasu 
arraro” deitzen dituenei. Erakundeek 
SAPAren mesedetan hartu dituzten 
neurriak edo enpresak egin dituen 
lege urratze salagarrienak jaso dituzte 
egileek bertan: askotariko erakundeak 
dira protagonistak, eta egileek arma-
gintzaren sektoreak duen inpunita-
tearen adibidetzat dituzte; arau, eta ez 
salbuespen. Hona horietariko batzuk, 
laburrean.

Aperribay familiarekin eta SAPAre-
kin lotura duen Arrola sozietateari 12 
milioi euroko zigorra ezarri zion Gi-
puzkoako Aldundiak EH Bildu gober-
nuan izan zen legegintzaldian, hainbat 
iruzur egitea egotzita. “Behingoagatik, 
orduan bai huts egin ziotela [SAPAri] 
bere harreman [politiko] zabalek”, dio 
liburuak. 

Estatura jauzi eginez, 2011n SA-
PAk 30 milioiko mailegua jaso zuen 
Espainiako Gobernuaren eskutik, era-
bilera militarra zein zibila izango zi-
tuen ibilgailuentzako erreminta bat 
garatzeko. 2019an gobernuak onartu 
zuen erremintak aplikazio militarra 
izan zuela soilik, hau da, SAPAk ez 
zuela kontratua bete, baina hala eta 
guztiz ere kreditua mantendu ez ezik, 
interesak ordaintzetik salbuetsi eta 
amortizazio epea luzatu zion, enpre-
sari 21 milioi euroko “oparia” eginez. 
Aurretik, 2016an, Espainiako Defentsa 
Ministerioak 43,6 milioi euro “gehiga-
rri” eman zizkion SAPAri Leopard 2E 
borroka ibilgailuaren programagatik, 
Espainiako Kontu Auzitegiak horre-
tarako inongo arrazoirik ez zegoela 
adierazi bazuen ere. 

EAEn, 2015ean Arabako Fiskal 
Nagusiak kereila kriminala aurkeztu 
zuen Hiriko auto elektrikoaren ardu-
radunen aurka, azken hamarkadeta-
ko ustelkeria kasurik sonatuenetakoa. 
SAPA inplikatuta zegoen aferan eta 
fiskaltzak, besteak beste, armagintza 
enpresa iruzurraren “konplize” bezala 
zigortu zezatela eskatu zuen. Azkenean 

Ekainaren 23az geroztik IN-
DRAko administrazio kontsei-
luko kide da Jokin Aperribay  
Bedialauneta Realeko presi-
dente eta SAPAko zuzendari-
tzako kidea. 120 milioi euro 
inguru inbertitu ditu SAPAk 
2021eko irailetik hona Espai-
niako Estatuko armagintza en-
presa nagusienaren adminis-
trazio kontseiluan eserlekua 
lortzeko, akzioen %8 erosita. 

INDRAk 51.000 langile ditu 
munduko hamarnaka herrial-
detan, eta IBEX 35ean kotiza-
tzen du. Centre Delás bakea-
ren aldeko ikerketa taldearen 
arabera, INDRAren bezero 
nagusia Espainiako Armada 
da, baina parte hartze zuzena 
du munduko hainbat gatazka-
tan, esaterako, Saudi Arabiak 
Yemenen zibilen aurka era-
biltzen dituen armen ekoizpe-
nean. Europako mugen mili-
tarizazio politiken onuradun 
nagusietakoa ere bada. Hesiak 
eraiki eta mantentzeaz ardu-
ratzen da, adibidez Ceuta eta 
Melillan, eta mugimenduen 
kontrolerako puntako tekno-
logiak garatu ditu.

Jokin Aperribay 
Espainiako armagintza 
enpresa handienaren 

zuzendaritzan
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ez zen zigorrik egon inorentzat, milioika 
euro publiko “galdu” baziren ere. 

Udalerri mailan, SAPAk Andoainen eta 
Soraluzen dituen lurrak birkalifikatuz 
–eta udalei mehatxu eginez, bere baldin-
tzak onartu ezean enpresa beste herri 
batera joango dela– emandako “pelota-
zo”-en urratsak aletu ditu liburuak. 

INBERTSIO HARRIGARRIAK 
AZKEN URTEAN
Orain arte irakurritakotik kontrakoa es-
pero bazitekeen ere, egoera ekonomiko 
ahulean heldu da SAPA hamarkada ha-
sierara. AEBetan iragarri zuen negozio 
handi bat bertan behera geratu eta zulo 
handia utzi zuen, hurrengo urteetan au-
rretik jasotako zenbait milioietako mai-
leguak bueltatu behar ditu, edo Gipuz-
koako Ogasunak eskatutakoa ordaindu. 
“2021ean gastuak murrizteko edo eus-
teko planarekin jarraituko da, enpresa, 
oro har, lehiakorragoa izan dadin”, zioen 
taldearen 2020ko Kudeaketa Txoste-
nak. Kontrakoa egin du, ordea: 2021eko 
irailetik hona 210 milioi euro inbertitu 
ditu hiru txandatan, Espainiako Esta-
tuko armagintzaren sektorean hautsak 
harrotuz.

2021eko irailean ITP Aero armagin-
tzako euskal enpresaren akzioen %5 
erosi zuen SAPAk, 80 milioi euroren 
truk. Abenduan estatuko armagintza in-
dustria nagusiena den INDRAren %5az 
jabetu zen, 90 milioi ordainduta. Sei hi-
labete beranduago, 2022ko maiatzean, 

SAPAk Jokin Aperribayrentzako tokia 
eskatu zuen INDRAren administrazio 
kontseiluan. Baina ezetza jaso zuen, 
horretarako baldintzetako bat akzioen 
%7,5 izatea delako. Orduan INDRAren 
akzioen beste %3 inguru erosi zuen 40 
bat milioirengatik. INDRAren adminis-
trazio kontseiluak Aperribay onartu 
zuen kide bezala azkenik, saio gatazka-
tsuan izan bazen ere, operazioaren aur-
ka zeudenek bere legezkotasuna auzi-
tan jarri baitzuten. INDRAren akziodun 
nagusia estatua bera da, SEPI sozietate 
publikoaren bitartez. Amber Capital da 
beste bat, aldi beren PRISA hedabide tal-
dearen akziodun nagusiena ere badena. 
Hiru horiek dira Aperribayren izendatze 
polemikoa bultzatu duten akziodunak. 
CNMVk [Balore Merkatuaren Espainiako 
Batzordea] izango du azken hitza auzian. 
Liburuak ez du jaso maiatzetik hona ger-
tatutakoa, inprentan baitzegoen ordu-
rako, baina mugimendu horiez liburuan 
aurreratu zuen hipotesian berretsi da 
Gasteizkoak talde antimilitarista ondo-
ren: 

“Bai SAPAren bai INDRAren mugi-
menduek zerikusia dute garrantzi han-
diagoko operazio batekin: INDRAren 
inguruan Espainiako industria-polo mi-
litar handi bat sendotzea. Polo horretan, 
SAPA (ibilgailu militarrak) eta ITP (ae-
ronautika) enpresez gain, beste sekto-
re batzuetako enpresa militar gehiago 
sartzen saiatuko dira, hurrengo urteetan 
Europako programa militar handietan 

La SAPA de los Aperribay. La 
guerra empieza aquí liburua 
maiatzeko ostiral batean aur-
keztu zuen Antimilitaristak EH 
plataformak Donostian, goizean 
Koldo Mitxelenan eta arratsal-
dean Kaxilda liburu dendan. 
Kaxildak salatu zuen hurrengo 
egunean gizonezko bat liburu 
dendara sartu eta langile bati 
zuzendu zitzaiola, liburuaren 
azala seinalatuz: “Ni naiz argaz-
kikoa”. Erabat ziurtatzeko mo-
durik ez bazuen ere, Ibon Ape-
rribay zela ondorioztatu zuen 
Kaxildak. Alde egin aurretik 
ohartarazpena egin zion langi-
leari: “Sentitzen dut zuengatik, 
leku polita duzue, ni neu hemen 
egona naiz zuen terrazan, bai-
na oker zaudete aurkezpen hau 
zuen espazioan egiten uztean. 
Bai, sentitzen dut zuengatik’”. 
Gertakariaren “larria” salatu 
zuen Kaxildak.

Aperribay familiak botere 
handia duela ondorioztatzen 
da liburuaren irakurketatik. Li-
buruaren edukia eta Kaxilda-
ko gertaera kontutan hartuta, 
argitarapenak arriskurik ekar 
diezaieken baloratu ote duten 
galdetu diogu liburua egin duen 
Gasteizkoak taldeko Antonio 
Escalanteri. “Bai baloratu dugu, 
baina ez dugu ateratzeko zalan-
tzarik izan. Beste esperientzia 
batzuetatik ikasi dugu libu-
ruaren edo gure aurka egiteak 
hauspoa emango liokeela libu-
ruari. Bestetik, diogun guztia 
dokumentatuta dago. Baina bai, 
botere handia dute, eta ikusita 
Ibon Aperribayk Kaxildan egin-
dakoa, gerta liteke”.

SAPAko buru 
Ibon Aperribay 

liburuagatik mehatxuka?

Andoainen dago kokatuta SAPA armagintza enpresa.
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hain bigarren mailako papera ez 
izateko”. Proiektu hori aspaldi 
planteatu zuen Pedro Morené-
sek, Defentsa ministroa zela, eta 
orain Margarita Roblesek bere 
egin duela uste dute antimilita-
ristek. Kontuan izan behar da 
Europako estatuek gastu milita-
rra biderkatzeko konpromisoa 
hartu berri dutela NATOn. 

SAPA, bere aldetik, polo ho-
rretan garrantzia irabazi nahian 
ariko litzateke, liburuaren egi-
leen arabera: “Denborak argitu-
ko du kontua, baina gure irudi-
pena da Aperribayren SAPAren 
anbizioa dela (...) garrantzi han-
diagoa hartzen jarraitzea gaur 
egungo heriotzaren merkatarien 
Espainiako poloaren egituran”. 

ALTERNATIBA 
GAUZAGARRIA
Antimilitarismoak aspaldi pro-
posatu zuen armagintza enpre-
sentzako alternatiba: produkzio 
militarra ordezkatzea erabil-
garritasun soziala lukeen pro-
dukzio zibilarekin;  “heriotzaren 
merkatutik” irteteaz batera lan-
gileen lanpostuak mantenduz 
horrela. SAPAren kasuan, bir-
moldaketa bereziki erreza litza-
teke, liburuaren arabera. 

SAPAk egin ditu aldian-aldian 
ibilgailuentzako piezak, bridak 
edo, bereziki, ehungintzarako 
makinaria. Eta ez neurri anek-

dotikoan. 60ko hamarkadaren 
amaieran produkzio zibilaren 
fakturazioak militarra gainditu 
zuen, berdin ehungailuen fak-
turazioak 1995ean. Produkzio 
zibila errentagarria da... baina 
militarra askoz ere gehiago. Bes-
teren artean, aurreko ikerketa 
guztiak argi frogatu duen mo-
duan, industriarik subentziona-
tuenetakoa delako, eta negozioa 
inpunitate handiz eta eskrupulo 
gutxiz egiten duelako. 

GAKOA, JENDARTEA
“Euskal Herriko herri eta hirie-
tan armamentu-fabrikak dau-
den bitartean, ikerketa milita-
rra gure hezkuntza zentroetan, 
heriotzaren industria diruz 
laguntzen duten erakunde pu-
blikoak, hori onartzen dituzten 
alderdi politikoak, bertan lan-
postuak eskatzen dituzten sin-
dikatuak, eta bere merkataritzaz 
onura ateratzen duten heriotza-
ren merkatariak, argi eta garbi 
esan dezakegu: Gerra hemen 
hasten da”, diote antimilitaris-
tek amaiera aldera. Nola hautsi 
sorgin-gurpila? Gerrak “hemen” 
hasten direnez, amaiera “he-
mendik” ematea proposatzen 
dute: “Hemendik egin dezakegu 
arbuiatze eta eragozte lan errea-
la, gerrekin amaitu arte, Ukrai-
nan edo munduko beste edozein 
tokitan”. 

La SAPA de los Aperribay. 
La guerra empieza aquí. 

Egilea: Gasteizkoak talde 
antimilitarista. 

Argiratzailea: 
Antimilitarstak EH (194 orri).

SAPAren produkzio militarra

Produkzio arlo nagusiak: 
Antiaireko artilleria-sistemak 

Kate-ibilgailuentzako transmisioak 
Gurpil-ibilgailuentzako transmisioak 

Potentzia osagarriko unitateak 
Goi-tentsioko sorkuntza-sistemak eta potentzia 

elektrikoa

Borrokarako ibilgailuen 
ekoizpenean parte-hartzea: 

Leopard 2E 
Pizarro borrokarako kate-ibilgailua (II. Fasea) 

(VCR) 8x8 Dragon borrokarako gurpil-ibilgailua

Artilleria ekoizpena:  
Oerlikon Skyshield ® antiaire defentsa-sistema 
Oerlikon Skyguard ® 3 aireko defentsa-sistema 
Oerlikon Skyranger ® aireko defentsa-sistema 

mugikorra  
Oerlikon Twin Gun ® GDF009 Treo

SAPAk gutxienez ondoko 
estatuekin egin ditu negozioak: 

Saudi Arabia, Alemania, Argentina, Egipto, Ameri-
ketako Estatu Batuak, Grezia, India, Jordania, Oman, 

Suedia, Suitza, Taiwan, Turkia, Espainia.

Armagintza, industria dopatua
Krisi garaiko 2008-2013 bosturtekoan, SAPAk 
erakunde publikoetatik jaso zuen, gutxienez: 

Diru-laguntza zuzenetan edo zorrak barkatuta:

36.832.947,46 €
Abal edo maileguetan: 

45.880.139 €
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  ZIGOR OLABARRIA OLEAGA      DOS POR DOS

Garai erabakigarriak dira akaso 
antimilitarismoarentzako, 
Euskal Herrian zein munduan. 
Mugimenduak galdua du 
hamarkada batzuk atzerago 
izan zuen indar handia 
eta, aldiz, biderkatzen ari 
dira diskurtso, gatazka zein 
aurrekontu militarrak, eskuinean 
zein ezkerraren barnean, 
gerra nuklearraren arriskua 
berpizteraino. Hori guztia irauli 
nahian ari dira Antimilitaristak EH 
plataforman batu diren Euskal 
Herri osoko talde antimilitaristak. 
Plataformak argitaratu berri duen 
liburuaz, egungo egoeraz eta 
etorkizuneko erronkez hitz egin 
dugu Bego Oleaga eta Antonio 
Escalanterekin. Emakumeak 
Gerraren Aurka taldeko kide da 
Oleaga, Gasteizkoak taldekoa 
Escalante, eta biak ari dira 
Antimilitaristak EH plataforman.

BEGO OLEAGA ERDOIZA eta 
ANTONIO ESCALANTE RUIZ

Antimilitaristak:
“Haize-kontra 
ari gara, 
baina haizeak 
norabidea 
aldatzen du”

D
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Bi urte inguru direla hasi ziren 
batzen Antimilitaristak EH 
plataforma osatzen duten tal-
de antimilitaristak: Armiarma 
Talde Feminista Antimilitaris-
ta; Bake-Ekintza Antimilitaris-

ta; Bardenas libres; Bilboko KEM-MOC; 
Emakumeok Gerraren Aurka; Gasteiz-
koak; Gerrarik Ez Eibar; Jaizkibel mi-
litarrik gabe; Kakitzat; Gerra Hemen 
Hasten Da. Aurretik antolatu zuten el-
karrekin beste ekimenen bat, armagin-
tzak, gerrak eta migrazioak duten lotura 
ikustarazi eta salatzeko “Eusko Label 
armak gerrarako” kanpaina kasu, eta 
sortutako “giro politak” bultzatu zituen 
pauso berriak ematera, azaldu du Es-
calantek. Plataformaren izaera eta lana 
definitzeko eztabaidan daude orain –
horregatik ohartarazi dute Oleagak zein 
Escalantek ez dutela plataformaren ize-
nean hitz egiten–, baina hausnarketa 
amaitu bitartean “zer edo zer praktikoa” 
egiteko nahia sortu zen: “Armagintza 
enpresa bat aztertzea erabaki genuen, 
armagintzaren argazki orokorrago bat 
emateko”. Hori da Gasteizkoak talde an-
timilitaristak egin eta plataformaren 
izenean argitaratu den liburuaren zioa. 

Liburua “erreminta bikaina” dela 
dio Oleagak, SAPA enpresaren eta Ape-
rribay familiaren historia eginez “sare 
mafioso eta klientelar oso baten” des-
kribapena egiten duelako. “Intrigazko 
nobela beltz” bezala irakurri daitekeela 
dio, eta lanaren hainbat bertute zerren-
datu ditu: produkzio militarrak lanpos-
tuak sortzen dituenaren mitoa eraisten 
duela, osasun edo medikuntza arloko 
enpresekin lotuz armagintzak egiten di-
tuen zuriketa ariketak agerian uzten di-
tuela, produkzio militarra zibilean bir-
moldatzeko alternatiba ematen duela, 
armagintzako beste euskal enpresa ba-
tzuk ezagutzeko “gosea” pizten duela... 
Eta, guztiaren gainetik, “gerra hemen 
hasten dela” frogatzen duela. 

TXURI-URDINA ZURIGARRI
Liburuak ez du ikertzen eta ez dio aipa-
menik egiten Aperribay familiak futbo-
larekin duen harremanari, armagintza-
rekin lotura zuzena duten negozio eta 
gertaeretara mugatzen da. Escalantek 
ez du baztertu halere negozio loturak 
egotea bi esparruen artean: “Frogatu 
ditzakegun gauzak soilik argitaratu di-
tugu, baina zurrumurruak eta zurrumu-
rruak baino gehiago ere baditugu, zen-
bait futbol talderen palko pribatuetan 
gertatzen denaz”.

Kirola eta armagintza beste modu 
batera lotu zituen Patxi Azparren an-
timilitaristak liburuaren aurkezpen 
egunean, Donostiako Koldo Mitxelena 
liburutegian. Jendeak hiltzen dituzten 
armekin eta gerrarekin negozioa egiten 
duten Aperribayren moduko familiek 
“onarpen soziala” lortzeko “marketing” 
beharra dutela ziurtatu zuen, eta ho-
rretarako erabili duela familiak Reala. 
Jokin Aperribay da taldearen egungo 
presidentea, eta aurretik presidenteor-
de izan zen Joaquin Aperribay aita, 
Iñaki Alkizaren agintaldian (Jokinen 
anaia Ibon Aperribay San Sebastián Gi-
puzkoa Basket taldearen administrazio 
kontseiluko kide izan zen). Escalantek 
nabarmendu du “heriotzaren merka-
tarien” zuritze ariketak ohikoak direla, 
euskal armagintzaren beste enpresa 
bat jarri du adibide, Sener: “Hamarnaka 
urtez presidentea izan zena, Enrique 
Sendagorta, aldi beren Opus Deiren 
obra sozialaren finantzatzailea zen. Eti-
ka filosofiko kristauaz liburu bat idatzi 
zuen. Andres Sendagorta, egungo pre-
sidentea, ikasketa militarrak dituena, 

Instituto de Empresa Familiar elkarte-
ko Espainiako Estatu mailako presiden-
tea da, hor agertzen da enpresa gizon 
eredugarri bezala”. 

“Aperribay lotzen baduzu kirolare-
kin, futbolarekin, zeozer herrikoiare-
kin lotzen duzu”, dio Oleagak. “Nola 
pentsatuko duzu pertsona edo familia 
bera kapaz izango denik negozioa egi-
teko munduaren beste parte batean sa-
rraskiak egingo dituzten edo errefuxia-
tuak sortuko dituzten armak salduz?”. 
Kirola eta gerra aurkako bi mundu be-
zala irudikatzen dira askotan, “bakea-
ren” aldeko ekimenak ugariak izaten 
dira, baita Realean ere. Urte honetako 
ekainean, urrunago joan gabe, Gerra-
ko eta futboleko oroitzapenak hitzal-
dia antolatu zuen talde txuri-urdinak 
Meho Kodro futbolari ohi bosniarra-
rekin, Ukrainako gerraren testuingu-
ruan 90eko hamarkadako Balkanetako 
gerra gogoratuz. Hipokrisia horrekin 
“apurtu” beharra aldarrikatu du Olea-
gak: “Horrelako pertsona bat ezin da 
normaltasunez irribarretsu atera tele-
bistan, kriminal bat da”. 

IREKIA
.EU

S
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MILITARISMO GARAIAK
Azken urteotan militarismoa asko in-
dartu dela dio Escalantek. Pandemian 
kokatu du lehen inflexio puntua. Ira-
kurleak gogoan izango ditu Espainia-
ko Gobernuaren neurriak iragartzeko 
prentsaurrekoetan militarrek hartu-
tako protagonismoa, baina eragina 
sakonagoa izan zen: “Militarismoa 
hedatu zen mundu osoan eta Euskal 
Herrian, hierarkian gora, desobedien-
tzia desagertuta...”. Eta pandemiaren 
gordinena pasata, Ukrainako gerra 
piztu zen. “Militarismoan sakondu da 
berriz ere”, dio Oleagak. Mendebal-
deko estatuek aurrekontu militarrak 
biderkatu dituzte, armagintza enpre-
sek gora egin dute burtsan, Txina ere 
omen da etsai orain, NATO berrindar-
tu egin da. Ezkerraren zati batek ere 
barneratu du diskurtso militarista. 

“Botereak momentuko irtenbidea 
planteatzera jokatzen du: ‘zer egin 
dezakegu orain, istant honetan?’”, 
azaldu du Escalantek, salatuz Ukrai-
nakoa beste gerra askoren arteko bat 
gehiago dela. Tranpa horretatik irte-
teko, begirada altxatzea proposatu 
du: “Gure erremedioak ezin du izan 
medizina azkar bat. Hurrengo gerra 
geldiarazteko lan egin behar dugu 
gaurdanik, jakinda gerra hemen has-
ten dela”.

KRUDELKERIAREN PEDAGOGIA
Gerraren eta heriotzaren normali-
zazioaz eztabaidatu dute Gerraren 
Aurkako Emakumeak taldean. “Bel-
dur izugarria dago. 80ko hamarka-
dan, herri honek ezetz esan zion 
NATOri, 90ekoan soldadutzaren 
aurka borrokatu zen, 2000koan ka-
lera irten zen Irakeko gerraren aur-
ka. Gerrek jarraitu dute, baina eran-
tzun herritarrak ez. Zer gertatu da?”, 
hausnartu du Oleagak. Rita Segato 
antropologa feministaren kontzeptu 
bat mahai gaineratu du azalpen bila. 
“Segatok ‘Krudelkeriaren pedagogiaz’ 
hitz egiten du, bestearen sufrimen-
duarekiko enpatia indargabetzeko 
pertsonen programazioaz”. Horrorea 
normalizatzeko prozesua da. “Ukrai-
nako gerrak, beste guztiak bezala, 
hasieran inpaktu handia sortu zigun, 
baina dena espektakulu bihurtzen di-
gute eta azkenerako ohitu egiten gara. 
Mediterraneoko hildakoekin gauza 
bera gertatu da jada, Bidasoako hilek 
oraindik alarma pizten digute, baina 
bidean goaz”.

MUGIMENDU 
ANTIMILITARISTAREN ERRONKAK
Zer egin aipatutako hori guztia borro-
katzeko? Hasteko, mugimendu anti-
militarista indartu eta berritu. Mugi-
mendua “lokartu xamar” ikusten du 
Escalantek: “Egia da gauza batzueta-
rako esnatzen ari dela, baina oro har 
betikoak gara. Jende berria behar da, 
jende berria ardurak hartzen”. Azken 
urteotan sortutako bi talde antimili-
taristak azpimarratu ditu, Armiarma 
eta Emakumeak Gerraren Aurka, biak 
feministak eta emakumeek osatuta. 
“Kristoren ekarpena egin dute, hai-
ze freskoa ekarri digute”. Talde berri 
horietako baten kide den Oleagak dio 

oso garrantzitsua dela talde antimili-
taristetan militatzea, sortzen ari diren 
sareak “indartzea”, eta “kalean jarrai-
tzea”.

Baina gazteek lekukoa hartzea 
ezinbestekoa dela dio Escalantek, eta 
Gasteizkoak taldean zalantza dute ho-
rretarako oztopoa ez ote diren beraiek 
“betiko antimilitaristak zaharrak”; ez 
ote duten, nahi gabe bada ere, “tapoi 
lana” egiten. Gazteak antimilitarismo-
ra batzea irrikatzen du, eta uste du 
hori gertatzekotan bere belaunaldiak 
lanean jarraitu bai, baina “hirugarren 
lerrotik” lagundu beharko lukeela.

Bigarren erronka nagusia antimili-
tarismoa “irekitzea” dela uste du Es-
calantek. “Militarismoa jendarte osoan 
dago zabaldua, eta jendarte osotik 
eman behar zaio erantzuna. Adibidez, 
salatzen badugu hezkuntza zentro 
batzuek armagintzarekin duten lo-
tura, horko langileek eta irakasleek 
parte hartu behar dute salaketan. Edo 
armagintza enpresen produkzio mi-
litarra produkzio zibilagatik ordeztea 
proposatzen badugu, bertako langi-
leek eta sindikatuek parte hartu behar 
dute”. Hori nola egin, inplikatutako 
guztien artean eztabaidatu eta haus-
nartu behar dela iritzi dio. “Askotan 
planteamendu itxiegiak egin ditugu, 
dena guk hausnartu eta proposatuta”.

MUNDUA ALDATU, 
GERRATIK HASITA
Gerra, patriarkatua eta kapitalismoa 
eskutik doazela, eta hirurekin amaitu 
beharra dagoela aldarrikatu du Olea-
gak. “Gure espezieak historia luzea du. 
Patriarkatuak, aldiz, 10.000 urte soilik, 
kapitalismoak askoz gutxiago; baina 
tarte labur horretan gizateria amilde-
giaren bazterrera eraman dute”. Natur 
baliabideen agorpena, kaos klimatikoa, 
migrazio masiboak, pobrezia, gerra... 
“Gizateria eta planeta larrialdi egoeran 
gaude”.

Mundu honen eraisketa eta berria-
ren eraikuntza gerrarekin eta milita-
rismoarekin amaituz hastea proposa-
tu du Oleagak: “Milaka arrazoi ditugu 
borrokan jarraitzeko, eta borrokan ja-
rraituko dugu. Hemen hasten delako 
gerra, eta oso txikiak bagara ere hemen 
dago gure lana”. Ez dira garai goxoak, 
horregatik eraldatu behar da garaia, 
hain zuzen ere. “Gure taldeko Malenek 
errepikatzen duen moduan, haizearen 
kontra goaz beti, baina haizeak batzue-
tan norabidea aldatzen du”. 

“Aperribay lotzen 
baduzu kirolarekin, 

futbolarekin, 
zeozer herrikoiarekin 

lotzen duzu”
Bego Oleaga
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Elikadura sistema geroz 
eta mundializatuagoa eta 
liberalizatuagoa dugu. Nola heldu 
gara honaino? Zein izan da azken 
hamarkadetan laborantzak ezagutu 
duen bilakaera?
Bigarren Mundu Gerlaz geroztik bidean 
daukagu laborantzaren industrializazio 
prozesua, hastapen batean herri abera-
tsetan eta ondotik Hegoko herri desko-
lonizatuetan eman izan dena. Monokul-
tura handien produkzioa emendatzea 
dute helburu, eta horretarako hazi ko-
mertzialetara, pestizidetara eta ongailu 
kimikoetara jotzen dute masiboki. Mai-
legu emaile handiek, tartean Munduko 
Bankuak, bultzaturiko programa izan 
zen, ondotik merkatu askerako itunek 

sustatuko zutena. Baina, agrobusiness-
ean dabiltzan enpresa handien dirutza 
emendatzeko helburuarekin idatzia da 
programa hori, eta horiek dira irabazle 
handiak. Sozialki, ekologikoki eta poli-
tikoki kalte alimaleak egiten dituen po-
litika da.

Multinazional bakar batzuen esku 
da laborantzaren sektorea, eta 
finantzaren sektoreari geroz eta 
lotuagoa ere da. Xehekiago, nolakoa 
dugu panorama?
Gure elikaduraren %90 dator laboran-
tzaren industrializaziotik (kaloriei da-
gokienez), 30 labore daude oinarrian 
eta horietarik hiruk dute erdia osatzen: 
ogiak, artoak eta irrisak. Alta, badira 

10.000 urte baino gehiago laborantzan 
gabiltzala eta laborari eta abeltzainek 
aniztasun ikaragarria garatu dutela, 
izan fruitu, barazki, zereal ala abereei 
dagokionez. Landareen sailean, anizta-
sun hori xehatu du hazien industriak. 
Lobbyen presiopean, 1960ko hamarka-
daz geroztik, herri gehiegik dute hazien 
pribatizazioa onartu, hazi egileentza-
ko patente gisako zerbait sortuz, UPOV 
Landaren Erdiespenak Babesteko Bata-
suna deiturikoa. Sistema juridiko horrek 
debekatzen die laborariei babesturiko 
barietateen zati bat berrerabiltzea hazi 
gisa, eta urtero berriz erosi behar izaten 
dituzte hazi berriak. Horri esker dute 
hamar bat enpresak –Bayer/Monsanto, 
DuPont/Dow, Syngenta eta beste– mun-
duko merkatuaren %60 baino gehiago 
kontrolatzen. Noski, beti ere “aitzina-
menduaren” izenean…

1970eko hamarkadan hasi zen eli-
kaduraren sektorearen finantzariza-
zioa. Laborantzako produktuak finantza 
produktu eratorrien merkatura sartu 
zituzten eta merkatu hori araugabetu 
zuten. Goldman Sachs, JP Morgan eta 
beste batzuk [finantza merkatuan da-
biltzan banku erraldoiak] garatu izan 
dituzte oinarri fisikorik gabeko laboran-
tza salgaiak trukatu ahal izateko bideak. 
Espekulazioan gara, bete-betean. Gaine-
ra, lobby lanari esker, erregulatzaileen 
kontrol oro saihestea lortu dute. Zein 

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN    

Lekuan-leku, laborariek eta tokiko komunitateek bideratuko eta 
kudeatuko lituzketen elikadura sistemen alde lanean dabilen 
elkartea da GRAIN. 1980ko hamarkadan sortu zuen Renée Vellvék, 
beste lagun batekin batera, nazioarte mailan antolaturiko egitura 
ttipi hori. Berekin hitz egin du ARGIAk, besteak beste, gaur egun 
ditugun elikadura prezioen emendioak hobeki ulertu nahian. Ez 
digu lurraz edota agronomiaz hitz egin, bai ordea finantzaz: gaur 
egun finantza merkatuan sarturik delako laborantza ere, inolako 
erregulaziorik gabe, gainera.

Elikadura prezioen igoera 
Ukrainako gerraren eragina dela 

diote, baina gezurra da
Renée Vellvé
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izan da emaitza? Prezioen burbuila zar-
tatu zela 2008ko finantza eta elikadura 
krisian. Hori errepikatzeko arriskuan 
gara berriz ere.

Zehaztu ditzakezu zein diren banku 
erraldoi horiek garaturiko tresnak?
Bankuek eta bestelako finantza-eragi-
leek funts batzuk sortzen dituzte eta 
parteak saltzen norbanako ala institu-
zioei. Funts horiei esker inbertsiogileek 
espekulatu dezakete, parteak salduz eta 
erosiz. Baina berez ez dituzte zerealak 

erosten, oinarrian ez dagoelako horre-
lako ezer. Hori horrela, eta arauetan 
dauden akatsengatik, distortsio han-
diak gertatu daitezke funts horietako 
prezioak gailentzen direnean, eta hori 
ekonomia errealeko, hau da, merkatu 
fisikoko prezioak bideratzeraino. Hori 
gertatzen ari da gaur egun ogiaren pre-
zioarekin.

Burtsaren krakaren arriskua 
badago?
Ez, ustez ez da bere horretan burtsaren 
kraka gertatuko. Haatik, finantza merka-
tuko espekulazioak merkatu errealeko 
prezioak finkatzen ditu, horrek dauzkan 
ondorio guztiekin. 

Zenbaki deigarri bat: zerealen 
salerosketen %90 kontrolatzen 
dute lau taldek –Archer Daniels 
Midland (ADM), Bunge, Cargill 
eta Louis Dreyfus–, eta hazien, 
produktu kimikoen, elikadura-
transformazioen, banaketen eta 
salmenten arloak ere haien esku 
dituzte. Zergatik da errealitate hori 
arriskutsua?
Multinazionalen botere kontzentrazio 
hori biziki arriskutsua da kartel batzuen 
aurrean garelako. Ekoizpenen benetako 
balioak faltsutzen dituzte eta sekulako 
boterea dute gobernuengan. Arrisku 
guztiak laborariengan bideratzen dituz-
te industrial horiek, eta etekin guztiak 
beraien artean banatzen dituzte, ingu-
rumena eta gure ongizatea kaltetuz, 
gainera –lurzoruen eta uren kutsadura, 
animalien sufrimendua, elikagaien po-
bretze nutritiboa, berotegi efektua da-
karten gas isurketak, eta abar–. Horrez 
gain, ekoizpenak nazioarteko merkatura 
bideratzeko presionatzen dabiltza, eli-
kadura segurtasuna edota burujabetza 
bigarren mailan kokatuz.

Elikagaien prezioak gora doaz azken 
garai hauetan. Azaltzen ahal diguzu 
zerk dakarren emendio hori?
Anitzek diote Errusiak Ukraina inbadi-
tu izana dela arrazoia. Hori ez da egia. 
2021ean jadanik hasia zen prezioen 
igoera, COVID-19 krisiagatik eta horni-
kuntzan eragindako perturbazioengatik. 
Gaur egun oraindik eragiten du COVID-
19ak eta beste arrazoien artean dugu 
energiaren sektoreko prezioen emen-
dioa eta horrek dakarren inflazio oro-

Finantza merkatuko 
espekulazioak 

merkatu errealeko 
prezioak finkatzen 

ditu, horrek dauzkan 
ondorio guztiekin
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Iturria: FAO (2021/2022 urteentzako datuak FAOk estimaturik).

korra. Nola ez, espekulazioa ere dugu 
prezioen emendioaren arrazoien artean.

Elikadura Bankuaren zifrak dira: 
elikadura prezioen puntu bateko 
emendio bakoitzean hamar milioi 
lagun dira muturreko pobrezian 
sartzen. Beste behin ere, Hegoko 
herri pobreak dira lehen kaltetuak.
Bai, hori horrela da. Herri batzuk depen-
dentzia handia daukate kanpoari begira, 
eta anitzez zaurgarriagoak dira prezio-
kolpeak jasotzean. Gatazkak suntsitu-
riko herriak dira gehienak –Afganistan, 
Yemen, Somalia, Etiopia…–. Horrez gain, 
kanpoko zorra dela eta, elikadura erosi 
ahal izateko dibisak eskas dauzkaten 
herriak ere baditugu kaltetuetan –Sri 
Lanka, Egipto, Sudan...–. Baina herri abe-
ratsetan gauza bera da: aberastasun gu-
tien dutenek dute gehien pairatzen eta 
sufritzen elikadura prezioen emendioa.

Irakurtzen nion CCFD Terre 
Solidaire egiturako Valentin 
Brichardi ekoizpenaren apaltzea 
erreala baldin bada ere, ez 
dela prezioen emendioaren 
heinekoa, berez elikadura 

erreserbak badauzkagulako. 
Aurreko erantzunean aipaturiko 
espekulazioa dugu egiaztapen 
horren atzealdean?
Elikadura prezioen krisia bizi dugu gaur 
egun, baina berez ez dago hornikuntza 
arazorik. Buruzagi askok diote Ukraina-
ko gerraren eragina dela, baina gezurra 
da. Egia, Ukraina eta Errusiak ogiaren 
esportazioen %25 baino gehiago ordez-
katzen dute, baina, soilik ekoizpenaren 
%0,9! Zerealen ekoizpenaren zati bat 

da mundu mailako merkatura bideratua 
–Europak eta beste zazpi herrik dute 
ogiaren esportazioen %90 segurtatzen, 
eta arto esportazioen %87 lau herrik–. 
Arazoa da herri batzuk, demagun Egipto, 
ikaragarri dependente direla Ukraina 
eta Errusiari eta bai ala bai beste itu-
rri batzuk aurkitu behar dituztela. Aldi 
berean, stockak dituzten herri batzuk 
esportazioak gelditu dituzte, elikadura 
beraien herritarrei bermatzeko. 

Baina hein handi batean, gehiegizko 
espekulazioari lotua da prezioen emen-
dioa, eta hori Ukrainako gerla hasi aitzin 
jadanik hor zen. Lighthouse Project-eko 
kazetariek argitara ekarri dute nola labo-
rantza-salgaien indize-fondoek gora egin 
duten AEBetan. Igotze horrek ez du ezer 
ikustekorik eskaintza eta eskaera errea-
larekin [ikusi 36. orriko FAOren grafikoa]; 
inbertsiogileen etekin bilaketak ditu pre-
zioak leherrarazi. Arazoa da horrek era-
gin zuzena duela prezio errealetan. Hori 
horrela, txiroak kalteturik dira, espekula-
tzaileak etekinak poltsikoratzen dabiltzan 
bitartean. Pandemiak eta gaur egungo eli-
kadura krisiak milioi askoko 62 aberats 
berri ondorioztatu ditu eta hori elikadura-
ren sektoreari dagokionez bakarrik! 

Arrisku guztiak 
laborariengan 

bideratzen dituzte 
multinazionalek, 
eta etekin guztiak 
haientzat dituzte

Zerealen ekoizpena (mila milioi tonaka) Elikadura prezioen indizea Zerealen prezioen indizea Erreserba erabilgarria
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Gosearen matxinadak errepikatu 
daitezke?
Bai, posible da. Azpimarratu beharra 
daukat Ukrainako gerrak eragin zu-
zena daukala ongailuen kostuan eta 
hornikuntzan. Errusia eta Bielorrusia 
potasio iturri garrantzitsuak dira, eta 
mineral hori ezinbestekoa dugu on-
gailuen ekoizpenean. Gas natural es-
portatzaile handiak ere dira, eta hori 
beharrezkoa da ongailu nitrogenodu-
nentzat. Ongarri eskasia eta horien 
prezio igoera direla eta –2021etik bi-
koiztu baino gehiago dira prezioak 
[ikus 37. orriko grafikoa]–, gutxiago 
erabiliko dituzte munduko labora-
riek. Hori horrela, baliteke uzta tti-
piagoak ukaitea datorren urtean, eta 
elikadura eskuragarritasunean on-
dorioak eragitea. Gaur egun ogiaz ari 
gara, baina bihar agian irrisa izanen 
da, humanitatearen erdiaren oinarriz-
ko elikagaia duguna.

Hegoko herriak dira lehen 
kaltetuak. Alta, laborantza azkarki 
presente dute, baita etxeko 
kontsumora bideraturikoa ere. 
Nolaz hainbeste gosete herri 
horietan? Soilik esportatzeko 
dabiltza ekoizten edo zer?

A
FP

GOSEAREN MATXINADAK 
2008an bezala, berriz ere gertatu 

daitezke elikaduraren eskuragarritasuna 
aldarrikatzeko protestak mundu mailan.

Ongailuen prezioak 
(US$/mt)

Iturria: Bloomberg, Munduko Bankua (azken datua 2022ko apirila).

Diammonium fosfatoa Urea Potasio kloruroa
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Erran bezala, gatazkak pairatzen dabil-
tzan herriek dute osatzen gosete horren 
zati handi bat. Mailegu emaileek behar-
turiko neurrien menpe diren herriak ere 
badira: mundu mailako merkaturako 
ekoiztu behar dituzte lehengaiak –soja, 
artoa, palma-olioa, eta abar– tokiko 
beharrak alde batera utziz. Industriaren 
eta finantza talde handien kontrolpean 
bideraturiko espezializazio hori aberas-
tasun suntsitzaile eta pobrezia garatzai-
le da.

Laborari ttipientzako lurren eskasia 
dugu beste faktore bat. Maiz, familia 
elikatzeko dabiltza laborantzan, baina 
lurrak galtzen dituzte handien mesede-
tara marrazturiko politikengatik. Ironia 
tragikoa da gosetea pairatzen dutenen 
erdia laborari dela.

Klima larrialdiari ere aurre egin 
beharko diogu geroz eta gehiago. 
Zein izango dira elikadura sisteman 
izanen dituen eraginak? Zerk 
kezkatzen zaitu?
Kalte andana eragiten ditu jadanik eli-
kadura-sisteman. Uholde, idorte edota 
bestelako katastrofeengatik badauzkagu 
produkzio apaltzeak. Elikagaien balio 
nutritiboaren apaltze konstantea dau-
kagu, hori ere klima krisiaren emaitza 

da. Aurre egiten ahalko diogu, baina ho-
rretarako laborantza industriala alde 
batera utzi beharko genukeela uste dugu 
guk, GRAIN elkarteko kideok. Berote-
gi efektua dakarten isurketen herena 
eredu horretatik dator, izan monokul-
turak ahalbidetzeko deforestazioenga-

tik, animaliak itsuski metatzen dituzten 
etxalde erraldoiengatik eta gehiegizko 
garraioengatik. Produktibitatea goraipa-
tzen dute, baina osasunean, ingurume-
nean eta laborarien ongizatean eragin-
dako kalteak gordez.

Hainbat eragilek dituzte elikadura 
autonomia eta burujabetza aterabide 
gisa kokatzen. Zuk ere bat egiten 
duzu horrekin?
Bai, erabat. Goseteari eta krisi klimati-
koari aurre egiteko lagungarri genituzke 
laborantza herrikoia eta agroekologia. 
Baina horretarako, baliabideak eredu 
horretara bideratu behar lirateke: labo-
rantza politiketan aldaketak behar ditu-
gu –baita Europako NPBn ere–, tokian 
tokiko merkatuak garatu ahal izateko, 
kalitatezko ekoizpenak sostengatzeko 
eta horren eskuragarritasuna berma-
tzeko, enpleguak sortzeko, laborariei 
ordainsari zuzena bideratzeko… Hori 
erratea ez da ameslari izatea, guztion 
helburua izan behar luke. 

Sistema errotik aldatzea erran nahi 
du horrek.
Bai, guk uste dugu sistema aldatu beha-
rra daukagula. Aldaketa ez da agroin-
dustriatik eta finantza industriatik eto-
rriko, haien botereaz eta aberastasunez 
bereizteko interes izpirik ez dutelako 
horiek. Etengabean dabiltza aterabide 
faltsuak goraipatzen –izan “bioerregai 
berdeak” edo “laborantza karbonodu-
na”–, baina ohoinkerietan dabiltza. Es-
perientziak erakutsi digu enpresa horiek 
eta negozioa egiteko duten moldea erre-
formatzeak ez dutela balio. Ordezkatu 
behar dira. Beste eredu bat behar dugu 
zeinetan laborariek eta lekuko komu-
nitateek duten lidergoa izanen, zentzu 
komuna iparroratz harturik.

Gaur egungo elikadura sistema 
hobeto ulertzeko bidean, bada gehitu 
nahi zenukeen ideiarik?
Argi utzi behar da lurren bereganatzea 
eta kontzentrazioa direla oinarrian di-
tugun arazo kaltegarriak. Balio segurua 
eta finantza-aktibo dira laborantza-lu-
rrak inbertsiogileentzat. 2008ko elika-
dura eta finantza krisi garaian benetako 
lurren bereganatzea ikusi genuen, eta ez 
zen bakarrik Hegoko herrietan gertatu. 
Lurraren gaineko kontrola ezinbestekoa 
dugu, eta horren alde doazen lur-erre-
formak behar dira, baita Europan ere. 

SEKTOREA MULTINAZIONAL 
BAKAR BATZUEN ESKU 
Demagun, zerealen merkatuaren 
%90 lau enpresen esku da.

2021ean jadanik 
hasia zen prezioen 
igoera, COVID-19 

krisiagatik eta 
hornikuntzan eragin 
perturbazioengatik
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Duela urtebete Sartagudan herriko 
lekuen izendegia plaketan euska-
raz ere agertzea lortu zutela iku-

sita, haien esperientziaz informatu eta 
Lodosara ekarri du proposamena Lodo-
sa Bizirik-ek. Pasa den irailean aurkez-
tu zuten proiektua eta udalarekin bildu 
ziren, prozesuak eman beharreko urra-
tsak azaltzeko –adibidez, Euskarabidean 
laguntza ekonomikoa eskatu zezakeela 
udalak, plakak bi eletan jartzeko–. Ple-
noan proiektua onartu zuten udaleko 
alderdiek, Navarra Sumaren kontrako 
botoarekin. Joan den astean, bi plaka jarri 
zituzten sinbolikoki, eta ordutik herriko 
gainerakoak ezartzen ari dira.

Kale eta plazen izenak euskaraz ofi-
zialki nola diren ongi informatu eta 
katastroan ere hala jaso dadila izan da 
ekimenaren beste gako inportante bat. 
"Hemendik aurrera gure etxeen helbidea 
ez da soilik gaztelaniaz agertuko, bi hiz-
kuntzetan baizik", dio Pellejerok.

Eremu ez euskaldunean kokatuta, bai 
administratiboki bai erabilerari lotuta 
euskarak Lodosan dituen zailtasunen au-

rrean lorpen garrantzitsua izan dela azal-
du digu Maite Pellejerok: "Gure hizkuntza 
kalean ikustea gauza handia da, euskara-
ren normalizazioan aurrerapausoa, hau-
rrek ere ez dezaten sentitu euskara es-
kolan baino lantzen ez den zerbait dela".

5.000 biztanle inguru dituen Lodosan 
gutxi egiten da euskaraz, dio ekimeneko 
kideak: hezkuntzaren aldetik bermatuta 
dago (ikastola, euskaltegia), eta aisialdian 
eta kulturan euskarazko eskaintza handi-
tzea da orain gakoa. "Poliki-poliki ari da 
bidea egiten udala, konturatzen ari da ez 
duela zertan beldurrik izan, nahi duena 
joango dela euskarazko ekintzetara, eta 
nahi duena ez".

Euskara bere lekua hartzen ari dela 
eta belaunaldi berriei ateak zabaltzen ari 
zaizkiela azpimarratu digu: "Helduok ez 
dugu euskaraz aritzeko apenas aukerarik 
izan gurean, belaunaldi gazteei eskubide 
hori eta aukera hori zabaldu badiezaieke-
gu, ez da gutxi". 

EUSKARA І 39

BABESLEA:

        Karriketako plakak euskaraz ere 
jartzea gure hizkuntza kalean ikusgai 
egiteko aurrerapauso handia izan da”

  MIKEL GARCIA IDIAKEZ    

  LODOSA BIZIRIK

Sartagudako esperientziari 
jarraiki, zonalde ez 
euskaldunean kokatuta 
dagoen Lodosan ere 
gaztelania hutsean zeuden 
karriketako plakak bi eletan 
jartzea lortu du Lodosa 
Bizirik ekimenak. “Euskara 
bere lekua hartzen eta poliki-
poliki bidea egiten” ari dela 
kontatu digu ekimeneko 
kide Maite Pellejerok.

Helduok ez dugu euskaraz 
aritzeko apenas aukerarik 
izan gurean, belaunaldi 
gazteei eskubide eta 
aukera hori zabalduz gero, 
ez da gutxi”

Eskuinetik lehena da Pellejero, plaka elebidun berrien aurkezpenean.



Uztailak 31, 2022

40 І DENBORAREN MAKINA

NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

Donostia, 1962ko abuztuaren 20a. 
Lehergailu batek eztanda egin 
zuen Aldapetan, Aieteko jauregira 

igotzeko bidean. Komunikabide ofizia-
letan ez zioten batere garrantzirik eman 
eta suziri batzuei egotzi zieten zarata. 
Baina,  atzean, Francisco Francoren aur-
kako atentatu saiakera zegoen.

Ez zen hura diktadorea hiltzeko lehen 
ahalegina izan, ezta azkena ere. 1936ko 
uztailaren 18ko altxamendua baino 
lehen, armadako bi kabo Franco hiltzen 
saiatu ziren Kanarietan zegoela, Errepu-
blikako gobernuak penintsulatik egotzi-
ta. Ez zuten helburua lortu eta, geroago, 
falangistek hilko zituzten bi militarrak. 
Gerra piztuta, Kim Philby The Times-eko 
kazetariaren txanda iritsi zen. Britai-
niar inteligentziarako lan egiten zuen 
Philbyk, baina, ezkutuan, sobietar agen-
tea ere bazen. Salamancan, elkarrizketa 
egiteko aitzakian hurbilduko zitzaion 
Francori eta, hala, caudilloa hiltzeko au-
kera izango zuen. Baina espioiaren pla-
nak ez zuen biderik egin.

Gerra ostean, monarkikoen eta anar-
kisten elkarlanak ere porrot egin zuen. 
Monarkiko askok erregimen berrian 
ez zuten etorkizunik ikusten eta, ge-
zurra badirudi ere, aristokrata batzuk 
Enrique Marco Nadal CNTko idazkari 
nagusiarekin harremanetan jarri ziren 
magnizidioa prestatzeko. Nadal atxilotu 
zutenean, ezerezean geratu ziren asmo 
horiek. Baina anarkistek ez zuten amo-
re eman: Francorentzat Ciudad Realen 
prestatzen zituzten ehizaldietan, ehun 
eskopetari inguru erabiltzen zituzten 
eta haietako batzuk konbentzitzen saia-
tu ziren; Wenceslao Jimenez Oriveren 
taldeak Madril-Zaragoza errepidean 
tiro egiteko plana prestatu zuen; Do-
mingo Ibarsek lehergailua prest zeu-
kan Francok Bartzelonara egin zuen 
bisitaldi batean, baina atzera egin zuen 
gunea haurrez josita zegoela ikustean; 
1964ko udan, Stuart Chirstie eskoziar 
gaztea atxilotu zuten Francoren kon-
trako atentatu baterako lehergailuak 
zerematzala…

Donostian bertan, saiakera ikusgarrie-
na 1948ko irailean izan zen. Laureano Ce-
rrada Santosek hegazkin bat erostea lortu 
zuen, eta, Franco Azor ontzian estropadak 
ikusten ari zela, airez bonbardatzea zen 
helburua. Ez dago garbi zergatik egin zuen 
porrot plan hark: batzuek diote, bi ehiza-
hegazkinek eragotzi ziotela, beste batzuek 
kikildu egin zela, edo, inguruan hainbeste 
ontzi zeudela ikusita, sarraskia saihestu 
nahi izan zuela.

ZORIA EDO ALBO KALTEAK 
SAIHESTEKO ARDURA?
Garbi dago, ordea, duela 60 urteko aten-
tatuak zergatik ez zuen arrakastarik izan, 
Octavio Alberola komandoaren buruza-
giak berak esanda. 1962ko uda hartan 
ere, Francok Aieteko jauregian emango 
zuen oporraldia. Baina inork ez zekien 
Meirasko pazotik noiz iritsiko zen. Seina-
le guztiei adi zeuden anarkistak, esatera-
ko, jauregi pareko urmaelari; ahateak eta 
zisneak diktadorea iritsi baino lehentxea-
go jartzen baitzituzten. Aldapetako erre-
pidean zuloa egin, ETAk utzitako leher-
gailuak prestatu, eta Francok egin behar 
zuen bidea garbi ikusten zen Igeldoko 

puntu batean zain geratu ziren. Ia aste-
bete joan zen, Franco ez zen azaltzean 
eta detonagailuaren bateria amaitzen ari 
zen. “Ez zetorrela ikusita eta pilei egun 
bakarra geratzen zitzaiela kalkulatuta, 
bonba leherraraztea erabaki genuen”, 
dio Alberolak. Bateria amaituta leher-
gailuak edozein unetan egin zezakeen 
eztanda eta biktima errugabeak saihestu 
nahi zituzten. Ángel De La Rubiaren Cómo 
matar a un dictador (Nola hil diktadore 
bat) lanaren arabera, biharamunean iritsi 
zen Franco Aietera; Alberolaren arabera, 
handik bi egunera.

Zenbaitek zoriari egozten dio Franco 
hiltzeko hainbeste ahaleginen porrota. 
Anarkistek haien kontrako konspirazioak 
salatu zituzten, baina autokritika ere egin 
zuten. José Torremocha CNTko buruzagia-
ren esanetan, “hitzek galtzen gintuzten”. 
Santiago Carrillo komunistak atentatuei 
seriotasun falta egotzi zien. Baina ahale-
gin guztiak jasotzen ez dituen errepaso 
azkar honek beste faktore bat ere uzten 
du agerian: hainbat kasutan, albo kalteak 
saihestu nahi izan zituzten. Ez zituzten 
zibil errugabeak hil nahi,  Franco hiltzeko 
gogo bizia izan arren. 

Franco hiltzeko 
aldapa
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Francisco Franco Aieteko jauregitik irteten. Duela 60 urte, 
diktadorea jauregirako bidean hiltzen saiatu ziren.
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AKTUALITATEAREN GAKOAK

Mundua konprenitzea ez 
dago oraintxe erraza. Se-
kula egon bada. Garai ez 

oso eder bezain interesgarriak 
bizi ditugu eta nahi adina ertz 
topa ditzakegu, lupa eskuan, sa-
kon aztertzeko. Eguneroko bi-
zimoduaren abiadurak bere zu-
rrunbiloan harrapatuta gauzkan 
honetan, abuztua hartzen du AR-
GIAk arnas pixka bat gehiagore-
kin irakurtzeko edukiak eskain-
tzeko. Patxadaz hausnartzeko 
Gakoak. 

Azken bi urteetan monogra-
fikoak izan dira ARGIAko ki-
deei lau astekariren ordez igo-
rritako argitalpen mardulak. 
2020an, ia garaiak aginduta, 
COVID-19ak sortutako pande-
miari urgentziazko begirada 
eman zitzaion. 2021ean, aldiz, 
burujabetzak izan ziren gai 
nagusi. Aurten, lehengo formatura 
itzuliko da eta gai anitzak jorratu 
dira elkarrizketa, erreportaje eta 
eduki bereziz osatuta. 

Gerda Taro fotokazetariari eman 
diote azala, Shu Oterok egindako 
ilustrazioarekin. Akaso ezagunagoa 
egingo zaizun Robert Capa goitize-
naren atzean zeuden bi pertsone-
tako bat zen Taro. 1936ko Gerran 
argazki hain ezagunak atera zituen 
argazkilaria da eta Bruneteko batai-
lan tanke batek istripuz harrapatuta 
hil zen duela 85 urte, 1937ko uztai-
laren 26an. "Zure argazkiak behar 
bezain onak ez badira, behar bezain 
gertu ez zaudelako da", dio Caparen 
esaldi ezagunenetako batek. ARGIA-
ren kazetaritza eredua ongi islatzen 
duen ideia da. Barruan erreporta-
je zabala dakar argitalpenak Gerda 
Taroren bizitza kontatuz eta bere 
argazkiekin. 

Baina ez hori bakarrik: osasun 
publikoak Hego Euskal Herrian izan 

dituen baliabide murrizketak eta 
gainbehera; Rafael Poch nazioarte-
ko analistari eta Malores Etxeberria 
32 urtez Hernaniko Udalean euska-
ra teknikari aritu izandakoari elka-
rrizketak; Durangoko herejeen eta 
disidentziaren inguruko erreportaje 
historikoa; literatura oinarri duten 
bizpahiru artikulu; lizentzia libreei 
buruz euskarazko hedabideetan 
dauden eztabaiden korapiloak; udan 
ibilbide geologikoak egiteko propo-
samenak Asier Hilario geologoaren 
eskutik; Leire Vargasek idatzitako 
ipuina Dom Campistronek ilustratu-
rik... Hori guztia eta gehiago aurkitu-
ko duzu, irakurle.

Hilabete luzeetako lana eskatzen 
du Gakoak-ek, ahalik eta era kolekti-
boenean egindako prozesua da. Aur-
ten, gainera, diseinua eta edukiak 
modu bateratuan landu nahi izan 
dira eta, zuk igarriko diozu hobe-
kien, baina diote, azken produktuan 
nabari dela egindako esfortzu hori. 

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Zoramenaren barruan 
pausa txiki bat

 

 

Hernaniko Iturolan bildu 
gara ARGIAko lankideak

Hernaniko Iturolan egin dugu ba-
tzarra ARGIAko kideok uztailaren 
15ean eta, bide batez, aukera izan 
dugu ekonomia eraldatzailearen 
bueltan Buruntzaldeko hainbat 
kooperatiba eta proiektu biltzen 
dituen elkarlan sorgunearen 
egoitza ezagutzeko. Iturolako la-
gunek espazio komunak modu 
kolektiboan kudeatzen dituzte 
eta hilero biltzen dira antolatzeko; 
besteak beste denboraren banku 
bat dute. Egitasmoaren helburua 
da proiektu kooperatiboen hazi-
tegi moduan funtzionatzea, on-
doren lurraldean eragiteko.

Horrez gain, aldamenean da-
goen Hernaniko Kulturarteko Pla-
za Feminista berria ere barrutik 
bisitatu dugu. Milesker batean eta 
bestean harrera egin diguzuenoi! 

Black is Beltza II: 
Ainhoa-ren 

estreinaldira joan nahi?

Fermin Muguruzaren filmaren estrei-
naldi berezirako sarrerak dauzkagu 
ARGIAko kideen artean banatzeko.

Donostiako 70. Zinemaldiaren 
baitan, Belodromoan egingo duten 
emanaldia irailaren 23an izango da. 
400 metro koadroko pantailarekin, 
ia 3.000 ikuslerentzako prestatuko 
dute aretoa.

Sarrerak eskuratu nahi izanez 
gero, idatzi komunitatea@argia.
eus helbidera. Gurekin harremane-
tan jartzen diren lehen 15 kideei sa-
rrera bikoitz bana emango diegu.
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

Apopilo berriak ditugu etxean. Be-
rriak izaki gozo-gozo hartu ditugu, 
ezagutu ditugun arte! Gure bara-

tzeko txoko kuttunenetako batean hartu 
dute ostatu: zainzuridian. Etxean urteak 
dira urtarrilean hasi eta ekaina etorri 
arte zainzuriak (Asparagus officinalis) 
jaten ditugula. Eguna luzatzen ari den 
urte garai ia osoan gutizia ederra dira, 
bildu eta zartaginera.
 Bada aurten azaldu zaizkigu apopilo 
berriak. Horiek ere zainzuria gustuko. 
Crioceris dute grazia, zehatzago Crioceris 
asparagi: zainzuriaren kakalardo arrun-
ta. Lehengo zainzuridiaren aldamenean 
beste hiru berri landatu ditugu aurtengo 
udaberrian, eta moztu berri dudan ez-
kerreko hankako behatz txikiko azkazal 
puntta jokatuko nuke landare horietan 
ekarri dugula ditxosozko kakalardoa.
 Ez da batere makala, ez du edozer gau-
za jaten, soilik zainzuria! Ez uraza (Lac-
tuca sativa), ez zerba (Beta vulgaris), ez 
tipula (Allium cepa), ez porrua (Allium 
porrum). Zainzuria eta besterik ez. Zer 
luxuzale, ahozuri!

 Hasieran saiatu nintzen beraien lagu-
na egiten, Nafarroako garaiko gaitzen 
eta izurriteen berri ematen duen aste-
roko buletinean ikusi eta ezagutu nuen 
arte. Aho zabalik, lerdea daridala geratu 
nintzen ustez laguna egin nahi nuen apa-
rejuaren berri zehatza jakin nuenean. 
Kalte latzak eragiten ditu, batez ere zain-
zuridi gazteetan, gureetan, adibidez.
 Laster hasi nintzen han eta hemen 
bere berri bila. Europa eta Amerikako 
zainzuriaren izurrite zabalduena da. 
Maiatz aldera hasten dira mugitzen: 
hostailarik bada, jaten, estaltzen eta 
arrautzak erruten. Eme batek 80-90 
arrautza jarriko ditu. 3-10 egunera ireki 
eta harrak aterako dira; horiek 10-15 

egunez jan eta jan besterik ez dute egin-
go. Nahikoa gizendu eta heldu direnean, 
bere burua lurrera botatzen dute; hor 
azalean ezkutatuko dira. Aste pare ba-
tera kakalardo helduak azalduko dira. 
Hiru bat belaunaldi izaten dira urtero. 
Harrek eta kakalardo helduek zainzu-
rien kimu berriak eta hosto orrazkarak 
jaten dituzte. Eta, harritzekoa, puntta 
berriak gustatzen zaizkie: goxoenak, xa-
murrenak. Puntta berriak janda hazkun-
dea kaltetzen da, batez ere landarearen 
lehen urteetan.
 Eguneroko lana hartua dut bere berri 
izan eta gero: harrak eta kakalardoak 
bildu eta kris-kras. Eta oso polita da ka-
kalardoa, baina… 

ZAINZURIAREN PUNTTA 
BERRIKO KAKALARDOA

Zainzuriaren kakalardoa ezkerrean, eta har garaian eskuinean.

Zer egin hauekin?

  Arantza Guenetxea

Aspleniumak giro berezia eskatzen du. He-
zetasun handia eta eguzki zuzenik ez, baina 
argi asko. Ez da erraza beretzako toki egokia 
topatzea. Bere itxurari begiratuta bisitariak izan 
dituela dirudi, bareak edo barraskiloak edo biak.
 Peonia egarri bizirik dago. Lurra gutxi eta 
oso lehorra. Hostoetan erredura orbanak. Ontzi 
handiago batera pasa, lurrari heze eutsi edota 
lurrean landatu: baratze, lorategi…
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

Galdera horri tiraka iritsi zen 
duela urtebete pasatxo Eli Diez 
“Gaua Perfumes” proiektua sor-
tzera, Arabako Errioxan. Jakin 

mina sortu zitzaion, bereziki landaree-
tatik atera daitezkeen aromekiko, eta 
horiek gure zentzumen eta emozioekin 
lotzeko dugun gaitasunaz. “Gaztea nin-
tzenean nire familiak perfumea saltzen 
zuen, agian hortik piztu zitzaidan ku-
riositatea eta gogoa”, dio. Lurringintza 
industrialetik urrun, hurbileko landa-
reekin probak egiten ari da Diez, eta 
esperimentatze prozesu betean dago 
murgilduta. 

LURRINGINTZA ETNOBOTANIKOA
“Lurrinak modu tradizionalean, beti egin 
den moduan ateratzeari deitzen diogu 
lurringintza etnobotanikoa. Betiko landa-
reekin egiten da eta herriaren kulturare-
kin lotura estua du”, azaldu du. Destilazio, 
mazerazio edo tintura bidez ateratzen 
ditu lurrinak Diezek, eta hainbat produk-
tutan erabiltzen ditu ondoren; lurrin per-
tsonalizatuetan, intsentsuetan eta brume-
tan, adibidez. “Lurrin pertsonalizatuen 
kasuan, jendeak gustuko duen perfume-
ren bat ekartzen dit, baina zerbait natu-
ralagoa nahi dute, bertako landareekin 
egina… antzeko zerbait lortzen saiatzen 
gara, elkarrekin”, dio. 
 Urteko sasoi bakoitzean inguruko ba-
soetan biltzen ditu landareak, eta horie-
kin oinarri moduan funtzionatzen duten 
lurrinak sortzen ditu. “Iaz ezkaiarekin eta 
erromeroarekin egin nuen oinarri bat, 
beste bat bertako ardo beroaren lurrina-
rekin, gaztain erreekin…”. Egunerokoan 
inguratzen duten usainak biltzen saia-
tzen da arabarra, eta zenbaitetan, jaiegun 
kulturaletatik abiatzen da usain berri bat 
sortzeko ideia. “Inguru hauetan ospatzen 

den Mañen festan izpilikua erretzen da 
urtero. Bada, duela aste batzuk ohitura 
horretan oinarritutako lurrina sortu dut: 
izpilikua hartu, bertako oliba oliotan ma-
zeratu eta izpilikuaren lurrin hori oinarri 
bezala hartuta bestelako aromak gehitu 
dizkiot”, azaldu du prozesua. 

TAILER TXIKIAN USAIN HANDIAK
Lurringintza industrialean apenas era-
biltzen dute landarerik perfumeetan. 
“Egia da lurrin industrialekin usain 
oso bizietara ohitu garela, lurrin etno-
botanikoek hauek gutxiago usaintzen 
dute eta ez dute halako lerrorik uzten”, 
dio artisauak. Lurrin naturalek, ordea, 
landareen usainarekin batera horien 
propietateak ere jasotzen dituzte, eta 
propietate bakoitzak eragin desberdina 

du. “Erromeroaren kasuan, esaterako, 
memoriarako eta esnarazteko propieta-
teak ditu, eta horretarako lagungarri da 
usaina bera”, gehitu du. 
 Laguardian, etxeko bodegan muntatu 
du tailertxoa Diezek, eta bere lurrinak 
sortzeaz gain, formakuntza eta tailerrak 
ere eskaintzen ditu bertan, jarduerare-
kiko interesa geroz eta handiagoa bai-
ta. Tresneria aldetik nahiko sinplea dela 
azaldu digu lurringileak: sua, alkohola, 
potoak, kobrezko alanbike txiki bat… 
“Makinaria baino gehiago, pazientzia 
behar da jarduera honetan”, dio. “Gaine-
ra, gurea bezalako lurrindegi txikian ezin 
da kantitate handiekin lan egin, sasoi ba-
koitzean landareak aldatzen baitoaz, eta 
beraz, sortzen ditugun lurrinak ere bai”, 
amaitu du. 

GAUA PERFUMES

ZER DIO LANDAREEN LURRINAK?
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L anartea Euskararen Langile Pro-
fesionalen elkarteko kideek azal-
tzen dutenez, euskara bera lan 
tresnatzat daukatenak dira eus-
kararen langileak: bertsolariak, 
idazleak, kantariak, irudigileak, 

itzultzaileak, kontalariak, antzerkigi-
leak... Izan ere, jende asko dago lana eus-
karaz egiten duena euskara bera langai 
izan gabe. Hizkuntza lantzen eta han eta 
hemen era batera edo bestera hedatzen 
dutenak dira, beraz, euskararen langi-
leak, sortzea lanbide dutenak. Horietako 
gehienak autonomoak dira ezinbestean, 
hau da, haien zerbitzuak enplegatzaileei 
eskainiz lan egiten dutenak.

Lan erregimen horrek sortzen dituen 
berezitasunen eta ezintasunen aurrean 
batzea erabaki zuten, eta duela hiruzpa-
lau urte egin zituen lehen txinpartak La-
narteak: “Ilunpetan, argi bila hasi ginen, 
gure egoera nola oinarrizko duintasun 
batera eraman. Laster ikusi genuen an-
tzeko genbiltzala guztiz gehienak. Gure 
arteko batek esaten du meatzariak be-
zala ari garela elkarren bila”. Bilera txi-

ki mordoxka egin zuten, denbora eman 
zuten haien ohiko sorkuntza lanarekin 
batera haien egoeraren diagnostikoak 
egiten, batarekin eta bestearekin hitz 
egiten, irtenbide bila eta duintasuna al-
darrikatzen. Duela hiru urte batzar ireki 
bat egin zuten Donostian, eta aurten, 
berriz, bigarren batzarra Azpeitian. Ge-
roztik hainbat ekimen egin dute, guztiak 
ere euskarazko kultur sorkuntzaren eta 
haren baldintzen bueltakoak.

Urtebete pasatxo da koordinatzaile 
bat duela Lanarteak, liberatua, eta in-
tentsitate handiagoa hartu du haien 
jardunak, kultrugileen arazoen mapa 
handia osatzen ez ezik hainbat lagun 
eta elkarterekin harremanetan ari dira 
lanean. Harreman horietan ideiak tru-
katzen dituzte batez ere, eta bat egiten 
ahalegintzen dira, erakundeei haien es-
kariak aurkezteko. Oraingoz Lanartea-
ren egiteko nagusia autonomoen beha-
rrei erantzutea bada ere, kultur sistema 
kontuan hartuz, profesionaltzat jotzen 
dituzte dedikazio osoz zein aldian behin, 
autonomo erregimenean nahiz tarteka 

lanak fakturatuz kultur arloan sortzen 
edota interpretatzen duten langileak. 
Euskararen langile profesional guztiei 
irekia da Lanartea, autonomoa izan edo 
ez. Haien asmoa, baina, ez da lobby bila-
katzea, sindikatu bilakatzea baizik. Bide 
horretan oztopoak dituzte, ordea, eta 
elkartea eratu behar izan dute egitura 
legal gisa. 

ILUNPETIK ATERATZEKO
Behin eta berriz azpimarratzen dutena 
da haiek langileak direla. Euskararen 
langile profesionalak direla eta interes 
partekatuak dituztela. Lanartea, beraz, 
langile horiek guztiak batzen dituen era-
kundea izatea nahi dute. Egoera ilun eta 
prekarioa dela diote, eta ilunpetik atera-
tzeko egitekoa du Lanarteak, sortzaileen 
eta interpreteen lan eta bizi baldintzak 
aldatzekoa. Horrela diote: “Gure hizkun-
tzan sortzen eta interpretatzen lan egin 
dutenek 50 urte ere egin dituzte ilun-
pean. Gu prekario bizi ginen prekario 
hitza modako egin baino lehen, askoz 
lehenago ere”. 

  PERU IPARRAGIRRE       DANI BLANCO

Euskararen Langile Profesionalen elkartea da Lanartea. 
Izaeraz elkartea den arren bokazio sindikala du, argi 

azpimarratzen dute hori. Pixkanaka ari dira bidea egiten, 
euskarazko kultur sorkuntzan aritzen direnen egoeraz 
gogoeta egin eta haien baldintzak hobetzeko lanean.

LANARTEA

Euskararen langileak 
sindikatzeko
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Haietako batzuk beti izan dira ho-
rretaz kontziente, beste batzuk, berriz, 
egoeraz hitz egiterakoan jabetu dira 
beren egoeraz: “Artista ginelakoan, 
izendapenak berak kalte egin digu, kal-
te egiten digu oraindik. Lan-erreforma-
ren kontrako azken mobilizazioetan 
parte hartu genuen, eta, besteak beste, 
horixe egin genuen aldarri, langileak 
garela. Gure lanak mozkin ekonomi-
ko bat sortzen du, uste duguna baino 
askoz handiagoa. Hitz-jokoa eginez, 
mozkin hori oso mizkin portatzen da 
gurekin, sortzaileekin, kultur langilee-
kin". Kate horretan katebegi galdua li-
tzateke beraiena.

Egoera horren aurrean bat egin dute,  
“ezer ez zegoen lekuan” elkartzea lor-
tu dute. Kontratuak eta kontratazioak 
landu dituzte lehenik. Praktika egokien 

dekalogoa osatzen ari dira, baina bes-
telako bide batzuetatik ere heldu diote 
auziari, aldundietako euskara eta kul-
tura sailekin biltzen ari dira, eta hain-
bat ekimenetan baldintza duinak ber-
matzea lortu dute, (H)ilbeltza bekan 
eta Lizardi sarian, adibidez. Mahaian 
aurrenekoz elkarrizketa soziala jarri 
dutela diote, subjektu aktibo bihurtu 
direla. Argi dute asmoa: “Kulturaren 
sistema dardararazi behar dugu”.

Lehenik eta behin, errespetuz tra-
tatuak izateko eskubidea da aldarrika-
tzen dutena, sarritan hori ere ez baita 
gertatzen. Legezkoa ez den ohitura 
mordoa ere badagoela salatzen dute. 
Mundu osorako balioa duten kontra-
tua aipatu dute, adibide gisa: “Ba ote? 
Mundu osorakoa? Eta gure lana mun-
du osorakoa izan dadin egiten dute 

“Euskararen 
langile autonomoa 

izatea
 etenik gabeko 
ikastaroa da. 
Ez sinestekoa”
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lan kontratu horiek sinarazten dizki-
gutenek? Eta gure lana mundu oso-
rako izan dadin eskubideen lagapena 
egiten dugunean, neurriko ordaina 
eskaintzen digute? Eta ordaina halako 
zenbateko bat dela nork erabaki ohi 
du, etxera datorkigun iturginak, ala 
guk, etxekook?”. 

Funtsean, legearen eta eskubideen 
gainetik jartzen diren ohitura asko 
dagoela diote, abusuari atea zabaltzen 
diotenak. Baina hori posible bada ba-
karturik lan egiten dutelako dela, eta 
haien eskubideen aldarri nola egin 
ere ez dakitelako. Hori buelta ematen 
ari dira, elkartuz eta tresnak eskura 
jarriz.

LEGE ETA ARAUDIEN 
KATRAMILAK
Horretarako, besteak beste, formakun-
tza saioak antolatzen dituzte. Euska-
raren langileek hainbat oztopori egin 
behar baitiote aurre. Batetik, adminis-
trazio desberdinen menpe egin behar 
dute lan, eta administrazio bakoitzak 
bere irizpidea darabil. Bestetik, legeak 
eta araudiak berak “katramilaz” beteta 
daude, eta korapiloa non dagoen asma-
tzea ez da beti erraza: “Badakigu zein 
diren, ez beti, hala ere. Batzuetan, ez di-
tugu ezagutzen, baina goiz osoa emanak 
gaude halako diputazioko ogasunean, 
eta sartu bezain esku-hutsik irten ere 
bai, bertako teknikariek ere, oraingo 

legeen argi-ilunetan, ez dutelako gure 
egoera ulertzen. Euskararen langile au-
tonomoa izatea etenik gabeko ikastaroa 
da. Ez sinestekoa”.

Lanarteako kideek diotenez, artisten 
lanak balio etikoa eta estetikoa dauka 
eta argitaratuz gero balio ekonomikoa 
hartzen du: “Katearen lehen maila gara 
sorkuntzan, baina katearen azken maila 
gara guk geuk sortzen dugunaz bizitzen”. 
Beste hizkuntzetan ere hainbat alorre-
tan egoera antzekoa dela diote, baina 
hizkuntza gutxitua izateak okertzen du 
panorama: “Datuek eta azterketek argi 
uzten dute hizkuntza hegemoniko ba-
ten -edo biren- indar zentripetoaren eta 
merkatuaren legeen menpe utziz gero, 

Lanartearen bigarren batzarra, 
Azpeitian. 
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hizkuntza gutxitua eta bere kultur 
adierazpideak desagertu egiten dire-
la”. Hain zuzen ere, diotenez, estatu 
batzuek babestu egiten dituzte beren 
hizkuntzaren langileak. Halakoetan, 
gutxi edo asko, espezie babestua da, 
beraz, kulturgilea. Hemen ere hitzez 
sortzaileei garrantzia aitortzen ba-
zaie ere tamalez babesa hitz hutsetan 
geratzen dela diote, eta gaztelaniak 
eta frantsesak hitzaren zirkuitu eko-
nomikotik kanpo uzten dutela euska-
ra.: “Tratua oso da injustua, milioika 
hartzaile eta gurearen aldean babes 
aparatu erraldoiak dituzten kultur 
sistemen bultzada bera bagenitu be-
zala tratatzen gaituztelako”.  

MERKROMINA BAINO GEHIAGO 
Lanarteako kideek diotenez, inte-
resgarria izan daiteke Frantziako 
Estatuan indarrean dagoen intermi-
tentziaren figura, baina ez da idea-
lizatu behar: “Frantziako Estatuan 
intermitentzia,  Espainiako Estatuan 
artisten estatutua... Eta uste duzu 
bertsolari autonomoak ere hor sartu 
dituztela? Inork uste du Madrilen ari 
denak gure berri baduela?”. 

Espainiako Estatuan osatzen ari 
diren artisten estatutuak fiskalitate 
egokitu bat ekarriko die kulturgi-
leei EAEn eta Nafarroan, baina hori 
egoera iraunarazteko bidea baino 
ez dela diote; “Gu geure estatutua 
lantzen ari gara 2020az geroztik. Eta 
horixe aldarrikatuko dugu dagokion 
tokian". Egoera hobetuko luketen 
lege eta politikez galdetuta horre-
la mintzo dira: “Gaur egungo egoe-
ra apur bat hobetzen duten legeak, 
politika publikoak… Benetan? Gure 
etxeko botikinean ere baditugu ben-
da batzuk. Nola dago euskara une 
honetan? Merkromina baino gehiago 
behar dugu”. Legeak eta politika pu-
blikoek egoera makurra iraunarazi 
baizik ez dute egiten, beraien ustez, 
eta orainaz bezala arduratzen dira 
etorkizunaz ere: “Ez dezagun ahaztu 
geroa, euskarazko kulturaren etorki-
zuna mamituko duten sortzaile be-
launaldi berriak. Ba al da hezurdu-
rarik horien lanari eusteko? Guk ez 
dugu inon ikusten”. 

Loreak belaunetan
38 minutuko dokumentala ondu 
du Lanarteak, zazpi artistaren bizi-
penak eta ametsak biltzen dituena. 
Oihana Arana poeta eta bertsola-
ria; Amets Aranguren musikaria; 
Kattalin Barcena artista plastiko 
eta musikaria; Dom Campistron 
irudigilea; Ekain Ibarguren aktore, 
pailazo eta malabarista; Iker Ma-
guregi zinemagile eta musikaria; 
eta Maddi Ane Txoperena kazetari, 
idazle eta bertsolaria dira prota-
gonistak. 

Denak murgildu dira kultur 
munduan azken urteotan: batzuek 
ogibide bihurtu dute kultur jardu-
na, beste batzuek ez. Orainaldiak 
opa dienaz eta etorkizunari eska-
tzen diotenaz mintzo dira den-de-
nak. Ametsak, ekinak eta ezinak 
aletzen dituzte dokumentalean, 
gure kultur munduaren nolakoa-
ren eskema zirriborratuz; baita 
etorkizuneko erronkena ere.

Euskal Herriko hainbat txo-
kotan aurkeztu dute dagoeneko 
dokumentala Udazkenean, berriz, 
herri gehiagotan erakutsiko dute, 
dokumentaleko partaideekin ba-
tera, gogoetari eragiteko asmotan.

“Milioika hartzaile 
eta babes aparatu 
erraldoiak dituen 

kultur sistemen 
bultzada bera 
bagenu bezala 

tratatzen gaituzte”
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 LIBURUA

Nosferatu programa 1988an hasi 
zen, Donostia Kulturaren ekimenez 
Orotara 70 atzera begirako inguru-

ko egin dituzte dagoeneko, leku eta garai 
ugaritako zinemagileak, zinematogra-
fiak, aldi historikoak eta askotariko gaiak 
ardatz izan dituzten zikloetan. 2008tik 
aurrera programa osatzeko liburuak ar-
gitaratzen hasi ziren, eta 2013tik hona 
euskarazko eta gaztelaniazko bana pla-
zaratu dute. 2012tik programan parte 
hartzen du Euskadiko Filmategiak ere.

Luis Buñuel Aragoiko zinemagileari 
buruzkoa izan zen 2021eko Nosferatu 
programa. Urtarriletik abendura oso-
rik eman zuten Buñuelek zuzendutako 
32 filmek osatzen duten filmografia, eta 
zikloa osatzeko Kandelikara. Buñueli 

buruzko film baterako apunteak liburua 
idatzi zuen Harkaitz Canok. Canok berak 
esan zuenez, egin zioten enkargua, libu-
rua idazteko aitzakia, hackeatzen saia-
tzea izan zen bere helburua. Saiakeraren 
eta fikzioaren arteko mugetan mugitzen 
den apunte bilduma bat da emaitza.

Buñuelen bizitzari eta unibertsoa ri 
buruzko eta zinemagintzari eta sortzeari 
buruzko gogoetek osatzen dute liburua. 
Baina hori guztia baino gehiago da, jolas 
bihurri bat ere bada. Aseguru-saltzaile 
armeniarra, filmetako eszenak, poemak, 
oroitzapenak, Agnès Vardaren oharrak 
Buñueli kontrapuntua eginez... Batzue-
tan irakurri ahala egiten goazen peliku-
lan ahazten dugu Buñueli buruzko film 
baterako apunteak irakurtzen ari garela, 

eta modurik surrealistenean gogoraraz-
ten digu testuaren izateko ustezko arra-
zoia Canok, aldi berean argi utziz apunte 
hauetatik ezingo litzatekeela, ziur aski, 
filmik atera.

Kandelikararen argitan goaz loturak 
egiten, kristal zatia, Lorca eta Dalí, kaligra-
fia –hunkitzen du azken orriko oharrak–, 
zineman funtzionatzen duten gauzak 
–proiektorean harrapatuta geratu den 
ilea–,  film bat egiteko behar diren gau-
zak... Dibertigarria da jolasa, eta Buñuelen 
unibertsoan murgiltzeko pasabide posi-
ble bat ere. Iñaki Landaren ilustrazioek 
behar bezala janzten dute liburua, finean 
cadavre exquis handi bat dena, bizitza 
zatiak bata bestearen ondoan jarrita ere 
gauza interesgarriak ateratzen baitira. 

Sekula amaitzen 
ez den jolasa

  PERU IPARRAGIRRE

KANDELIKARA
HARKAITZ CANO
DONOSTIA KULTURA & 
EUSKADIKO FILMATEGIA, 2021
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 MUSIKA

Urtero bezala, Donostiako Musika 
Hamabostaldiarekin hitzordua de-
rrigorrezkoa da musikazaleontzat. 

Eta aurreko urteetan bezala, eskaintza 
askotarikoa, atsegina eta pizgarriz be-
tea dator. 83. hamabostaldia izango da 
aurtengoa, eta agian ohi baino jaialdi la-
burragoa izango bada ere, hitzordu oso 
gomendagarriak eskainiko ditu.

Jaialdiko ziklo batzuen edukia erre-
pasatzen saiatuko naiz, eta nire ustez 
musika klasikoaren zaleek galdu behar 
ez dituzten kontzertuei buruzko hainbat 
gomendio emango ditut.

Beti bezala, kontzertu handienak Kur-
saal Auditorioan izango dira. Oraingo ho-
netan, ezin dugu jaialdiaren inaugurazioa 
galdu Monteverdi Choir eta English Baro-
que Soloists taldeen eskutik, Sir John Eliot 
Gardinerren zuzendaritzapean. Errezital-
di espiritual eta intimista eskainiko dute, 
Carissimi, Scarlatti eta Schützen lanekin. 

Inoiz huts egiten ez duen talde honen kali-
tate gorena espero dugu.

Baina inaugurazio kontzertuaz gain, 
Frankfurteko Irratiko Orkestra Sinfo-
nikoa, Txekiar Orkestra Filarmonikoa 
edo Pablo Sorozabalen 'La tabernera 
del puerto' edo Donizettiren 'La fille du 
Régiment' moduko proposamenak ere 
hitzordu interesgarriak dira abuztu ho-
netako ziklo honetan.

Hala ere, ez ditzagun Kursaal Zikloa 
bezain interesgarriak edo interesgarria-
goak diren beste ziklo batzuk gutxietsi. 
Adibidez, Victoria Eugenia Antzokian, 
Víkingur Ólaffson pianista islandiarra-
ren pianoaz gozatzeko aukera izango 
dugu. Maite dugun beste ziklo batean, 
Interprete Gazteen Zikloan, talentu be-
rriak entzuteko aukera izango dugu, 
hala nola Marta Cubas akordeoilaria, Ja-
vier Hombría piano jotzailea, edo Nerea 
Azkona harpa jotzailea, guztiak Musi-

kene Goi Mailako Musika Zentroarekin 
lotura dutenak.

Musika Aitzaki zikloa aipatu behar dut, 
jaialdiko musika agertoki ezberdin eta ira-
dokitzaileetan eraman nahi duen zikloa 
hain zuzen ere, proposamen bikainekin. 
Abuztuaren 4an Musika Hamabostaldia 
Getarian izango da, Landarbaso Abesba-
tzarekin. Horrez gain, Leireko Monaste-
rioan egongo da Jagoba Astiazaranen txis-
tuarekin, Iñar Sastreren pianoarekin eta 
Eñaut Elorrietaren ahotsarekin, hilaren 
13an. Bestalde, Chillida Leku izango da 
Hamabostaldiko beste agertoki ederreta-
ko bat, Gerhard laukotea hartuko duena 
abuztuaren 19an eta 21ean. Araban ere 
kontzertu interesgarriak izango dira, hala 
nola Iñaki Alberdi akordeoi jotzaileak Tre-
biñun eskainiko duena 15ean, edo Quar-
tetto Adornorena, Zalduondon, 26an.

Ikusten dugunez, badago non aukeratu. 
Musikaz goza dezagun uda honetan ere. 

Musika Hamabostaldi aberatsa

  MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR
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Beti egiten du ilusio berezia artis-
ta euskaldun bat Euskal Herritik 
kanpo ikusteak, beti dago urduri-

tasun eta konplizitate puntu bat. Poesia 
i més festibala ospatzen du urtero udan 
Palau fundazioak, Maresme eskualdeko 
herrietan emanaldiak antolatuz. Motoz 
egin dugu Sant Esteve de Palautordera-
tik Caldes d’Estrac-erako bidaia.

Fundazioaren eraikinaren atzeko al-
dean dagoen lorategian dugu gaurko 
zita. Lekua eta bertako bistak ederrak 
dira. Giro herrikoitik, ordea, gutxi du, 
egia esan, Kataluniako festibal pijo ho-
rietako bat da – giro eta prezio aldetik– 
. Gaur kantatzera datozenak ez bezala, 
heldua da publikoa, orokorrean.

Looper-a eta teklatua lagun igo da 
Ana Arsuaga oholtza txikira eta Lour-
des Iriondoren hitzekin eman dio ha-
siera emanaldiari. Ez da gutxi tolosa-
rrak bere ahotsa kontrolatzeko duen 
gaitasuna, baina batez ere, bere aho-
tsa kanta berean esaldi batetik bestera 
ilundu edo argitzeko duena. Bada jende 

bat bere vibrato bereizgarria izatea ere 
lortzen duena eta Verde Prato da horie-
tako bat.

Gaztetasuna nabari bazaio, ez da gaz-
tetasun inuzente bat interpretatzerako 
orduan duena. Presentzia eta segurta-
suna – edo itxura, behintzat–  soberan 
ditu agertokian, kanta batetik bestera 
pasatzeko tartean irribarre urduri ba-
tek umiltasuna eta urduritasun puntu 
bat erakusten baditu ere. Hor bakarrik 
igartzen da zaurgarri. Baseen gainean 
dantzatzeko eta a capella kantatzeko 
arazorik ere ez du, mikrofonoarekin 
edo gabe –esanen nuke hauetako ba-
tean harrapatu nauela kantuan–.

Esku bat bularrean eta urdailean 
bestea kantatzen du dantzan edo tekla-
tuan ez badabil eta agudoetara igotze-
ra zihoala nekienean sufritzen banuen 
ere, aldiro erakutsi du erregistro za-
balaren erabateko kontrola. Looper-ak 
eta aurreprogramaturiko baseak di-
tuzten kantak zailak dira bukatzen, ez 
dago aukera handirik ez bada gutxinaka 

bolumena jaitsi edo bat-batean eteten 
direla, eta bortitzak egin zaizkit batzue-
tan bukaera horiek.

Hamar bat abestiko kontzertua es-
kaini du tolosarrak, Kondaira eder hura 
diskokoak gehienak, baina baita argita-
ra eman dituen Jaikiera-ko azken biak, 
beste berriren bat eta bi bertsio ere. 
Eskertzekoa izan da bertsioak bertsio 
izan direla, ez kanten interpretazio soil. 
Hertzainaken eta Kortaturen abesti 
bana bere egin du Verde Pratok, armo-
nia garbiak ateraz eta melodiak leun-
duz, horiei protagonismoa emanez.

Oholtza gainekoak beti du eskerrak 
emateko ardura, baina gauza desber-
dinengatik eman daitezke eskerrak: 
etortzeagatik, isilik egoteagatik, dan-
tzatzeagatik… "Eskerrik asko etortzea-
gatik eta hain errespetutsu izateagatik", 
bota du musikariak. Pentsa zer bizitze-
ko prest igotzen den oholtzara musika-
ria, bueltan errespetua jasotzeagatik 
ere eskerrak ematen baditu modu na-
turalean. 

   AMETS ARANGUREN

Prato eta beste 
berde guztiak

VERDE PRATO
NOIZ: Uztailak 10
NON:  Caldes d'Estrac 
(Herrialde Katalanak)
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Esaera zaharra
KOKA EZAZU PUZZLEAREN PIEZA BAKOITZA 

BERE TOKIAN ETA ESAERA ZAHAR BAT 
AGERTUKO ZAIZU.

Gurutzegrama

Anagramak

EZKER-ESKUIN:

1. Gradu militarra. / Enpresa edo marka baten ezaugarri den sinbolo grafikoa. 12. Basati. 
/ Hiru. 3. Nafarroa Behereko udalerria (argazkian). 4. Egur-mozle, egurgile. 5. Berehala 
(alderantziz). / Analisiari dagokiona. 6. Abisu, adierazpen. / Jendaurrean trebeki moldatzen 
den gizon. 7. Xabier..., Burlatako pilotaria. / Atunaren arrantza, atunketa. 8. Olibaren zukua 
(pluralean). / Arrainen arnas organoak.

GOITIK BEHERA:

1. Haitzuloa, harpea. / Landare mota. 2. Ore jangarri. / Eskumen, botere. 3. Ibiltari. 4. Zortzi 
tentakulu dituen moluskulu. 5. Zut. / Aipaturiko artikulu (laburdura). 6. Hurbil. / Pilota jokoan, 
angeluan bertan jotzen duela. 7. Kongon eta Zairen mintzatzen den hizkuntza. 8. Ugaztun 
adarduna. 9. Garen hauek. / Nafarroako udalerria. 10. Arras, zeharo. / Kontserbak edukitzeko, 
latorriz egindako ontzia. 11. Gabi handi. 12. Tinko, irmo. 13. Zuhaitz mota. 14. Puntu baten 
altitudea. 15. Egokiak.

HITZ BAKOITZAK AURREKOAK DITUEN 
HIZKI BERAK DITU, BAT IZAN EZIK, BAINA 

BESTELAKO HURRENKERAN.

LEPOA

ISIPU

ERRAZA

ZAILA

Sudokua

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

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

3 9 1 5
4 8 6 2 9

9
3 1

3 8 7 2
5 4 1 2

2 9
1 5 4

9 7 4 6 8
3 7 1 2 9

6 9 5

JOXEMAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

Sama, iduna

Zartako, ukaldi

Upel

Ileak (bizkaieraz)

Ahalmena, boterea

Emakume gaztea

Segurki, noski

Diru-zigorra

Hots

Jakina

Erraz sutzen dena

Arretaz begiratu

Ihinztagailu

ERRAZA

ZAILA

729516843
638249157
154387926
895764312
246193785
371825469
917452638
583671294
462938571

845679321
326184759
917532486
492716538
658293147
731458962
589327614
263941875
174865293

ESKER-ESKUIN: 1. KABOA, LOGO, 2. OHIL, HIRUR, 3. 
BIDAXUNE, 4. EGURGIN, 5. AKAT, ANALITIKO, 6. OHAR, 
PLAZAGIZON, 7. LARRAIA, ATUNETA, 8. OLIOAK, 
BRANKIAK. 
GOITIK BEHERA: 1. KOBA, OLO, 2. AHI, AHAL, 3. 
BIDEKARI, 4. OLAGARRO, 5. XUT, AA, 6. HUR, PIK, 7. 
LINGALA, 8. OREINA, 9. GU, NAZAR, 10. ORO, LATA, 
11. IGUN, 12. TINK, 13. IZEI, 14. KOTA, 15. ONAK.

ANAGRAMAK
LEPOA
KOLPE
KUPEL
ULEAK
ESKUA
NESKA
NASKI
ISUNA
SOINU
NOSKI
SUKOI
IKUSI
ISIPU

ATSOTZITZA
ABUZTUKO ARRATSEAN, 
HOTZA SUDUR ERTZEAN.

EBAZPENAK
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Noiz eta nola hasi zinen sufritzen 
dugun presio estetikoaren 
kontzientzia hartzen?
30 urte nituenean argi ikusi nuen 
ez nuela bizitza osoa pasa nahi nire 
gorputza aldatzeko obsesioarekin; 
aktorea izatea niretzat ez da hori. 
Dieta gehiago egiten nituen heinean, 
okerrago sentitzen nintzen nire gor-
putzarekin. Halaxe hasi nintzen bizi-
pen hori politikoki artikulatzen eta, 
zorionez, konturatu nintzen ordu-
rako feminista anitzek egina zutela 
lan hori. Grasofobiaren aurkako ak-
tibistak eta euren borroka ezagutzea 
izan zen lehen agerkunde garran-
tzitsuena. Gorputz askatasunaren 
aldeko borroka da eurena baina guz-
tioi egiten digu mesede, sekula ezin 
izango diet eskertu erakutsi didaten 
guztia.

Presio estetikoa ideal estetikotik 
dator, baina nor dago horren 
atzean?
Hor dago koxka. Patriarkatuak 
geure gorputzen gaineko kontrola 
izateko tresna da presio estetikoa, 

horretaz konturatzea da askatzeko 
lehen urratsa da. Geure gorputza-
rekiko lotsa sentitzen badugu pro-
duktu eta dieta anitz erosiko ditugu, 
eta horrek diru anitz mugitzen du. 
Alegia, kapitalismoak behar batzuk 
sortu ditu gure gorputza kanpoko 
baliabideekin aldatzeko; aspaldi-
tik egiten du eta halaxe jarraituko 
du. Horregatik garrantzitsua da 
argi edukitzea ez dela inor jaiotzen 
bere gorputza gorrotatuz, sistemak 
behartzen gaitu errefusatzera. Kaio-
la bat da, suntsitu beharrekoa. 

Nola eragiten digu presio 
estetikoak?
Modu anitzetan. Jaterakoan, besta 
batera joatean, hondartzan edo pis-
zinan bainatzen garenean, gure sexu 
harremanetan, lana bilatzean… di-
rudiena baino hagitzez sakonagoa 
da. Eta arazoa da presio estetikoa 
betidanik ulertu dela “emakumeek 
buruan duten tontakeria” baten 
gisan. Gorputzaren askatasunaren 
aldeko aktibistek aldarrikatzen du-
guna da ezin dela hutsaldu, ondorio 

“Inor ez da jaiotzen bere 
gorputza gorrotatzen, 
sistemak behartzen gaitu 
errefusatzera”
Aktorea, antzerki zuzendaria, gorputz 
askatasunaren aldeko aktibista eta Operació 
biquini (Flamboyant, 2021) liburuaren idazlea 
da Júlia Barceló (Bartzelona, 1985). Presio 
estetikoaz eta antzerkiak gorputz aniztasunaren 
alde apustu egiteko beharraz solastatu gara. 

  SAIOA BALEZTENA      JORDI BORRÀS

INDARKERIA ESTE TIKOAZ

Júlia Barceló 

GORPUTZ ASKATASUNA 
ALDARRI 

“Haurtzaro normatiboa izan nuen 
arren, nerabezaroan halabeharrez 
sentitu nuen nire gorputzean zeozer 
gaizki zegoenaren sentsazioa. Ga-
rairik okerrena 18 eta 20 urte bitar-
tekoa izan zen, aktore profesionala 
izatea erabaki nuenean: epaituago 
sentitzen nintzen nire gorputzaren 
formagatik eta, nolabait, behartuta 
sentitu nintzen dieta eta kirol anitz 
egitera. Kontraerran etengabekoan 
bizi nintzen: nire gorputzarekin gus-
tura egon izan naiz beti, baina, era 
berean, exigentzia ikaragarria zen. 
Sentsazioa argia zen: argaldu behar 
duzu, lana izan nahi baduzu”. 
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ikaragarriak dituelako eta gure gorpu-
tzen kontrako indarkeria estetikoa era-
giten duelako. 

Ideal estetikoa “tranpa” bat dela 
diozu, zergatik?
Naomi Wolf-ek dio ideala dela ez dela-
ko existitzen. Sekula ezingo dugu ideal 
estetikorik lortu, sekula. Gertu sentitu 
arren, gorputza beti zahartzen delako, 
mila modutan aldatuz.  Eta ez hori ba-
karrik; ideal estetikoa ere aldatuz doa, 
eta argaltasuna beti mantentzen den 
arren, garai bakoitzean erabakitzen da 
zer den balioduna eta zer ez, garaian ga-
raiko kosmetika edo moda enpresei in-
teresatzen zaienaren arabera. Adibidez, 
zelulitisak ez zion inori axola norbaitek 
erran zuen arte garaitu behar genuela. 
Eta zelulitisarekin amaitzea zentzuga-
bea da, betileak kentzea zentzugabea 
den bezala: emakumeen %90ak baino 
gehiagok du eta, beraz, borrokatzen ari 
gara naturala den zerbaiten kontra.

Presio estetikoak bereziki zigortzen 
ditu aktoreak, ezta?
Sistemak errepresentazioak sortzeko 

behar duen pieza gara. Denak funtziona-
tu dezan, ideal horren eredu izan behar 
dugu. Horregatik da hain garrantzitsua 
kamera eta agertokien atzean dauden 
pertsonek ikuspuntu feminista izatea 
beti; irudikapena aldatuz eta gorputz 
aniztasunaren aldeko egiazko apustua 
eginez soilik borrokatu ahal izango du-
gulako presio estetikoaren kontra. An-
tzezpen eskoletatik hasi beharra dago, 
ezin zaio inori aktorea izateko aukerarik 
ukatu gorputz normatiboa ez izateaga-
tik; hori gertatzen bada ogibide gisa po-
rrot egin dugu.  

Indarkeria estetikoak maila 
desberdinak ditu. Irakurri dut 
aurten, guttienez, zazpi emakume 
hil direla klinika klandestinoetan 
egindako ebakuntza estetikoetan. 
Indarkeria estetikoaz nahikoa hitz 
egiten dugu?
Emakumeen kontrako indarkeria guz-
tiak bezala, isilarazita eta normalizatu-
ta dago. Esther Pineda aktibista, hain 
zuzen, gisa honetako indarkeria ikusa-
razteko borrokatzen ari da, ebakuntza 
estetikoen harira. Hala ere, “ongi egin-

dako” ebakuntzek ere ondorio arris-
kutsuak izan ditzakete, eta informazio 
gutxi dago horren inguruan. Jendeak 
informazioa izango balu, seguruenik, ez 
luke ebakuntzarik eginen eta, beraz, en-
presei ez zaie interesatzen. Funtsezkoa 
da kirofanotik pasa aurretik edo dieta 
bat egin aurretik informazio guztia edu-
kitzea. 

Udan presio estetikoak gora egiten 
du. Zein uste duzu dela erronkarik 
garrantzitsuena? Nola hobetu 
dezakegu gure gorputzarekin dugun 
harremana?
Hasteko, gure gorputza gorrotatzera ga-
ramatzaten mezu toxiko horiek guztiak 
nondik datozen jakitea ezinbertzekoa 
da. Atzetik dagoen makinaria identifi-
katzea eta indarkeria direla argi izatea. 
Ez diogu inori deus zor: ez argal egotea, 
ez depilatzea, ezta azal bikaina izatea 
ere. Gure segurtasun falta ingurukoekin 
konpartitzea ere garrantzitsua da. Eta, 
batez ere, gainontzekoen gorputzekin 
atseginak izatea: iritzirik ez ematea eta 
gorputz aniztasuna dagoela onartzen 
hastea, eta azkenik, hori ospatzea. 

“Ezin zaio inori aktorea izateko 
aukerarik ukatu gorputz 
normatiboa ez izateagatik; hori 
gertatzen bada ogibide gisa 
porrot egin dugu”.
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A ze belozidadea daraman urte 
honek, ezta Asier Martinez 
izango balitz ere aizue. Uztai-
laren bukaera hemen dauka-

gu, furgoneta kanperizatuen konboiak 
Pirinioetara bidean dira honezkero, 
azken udatik urte bat pasata inork ez 
du asmatu mekanismorik gurpildun 
maletek ez dezaten egin zarata !*!?Σ#!! 
hori, samaldaka goaz low cost hegal-
diak hartzera “azkena ipurdi gizena!” 
oihuka –Euskaltzaindia, aber behingoz 
esaldi horren baliokide ez-lodifoboren 
bat–, eta hutsik geratuko dira auzoak, 
herriak eta turistikoki esplotatzen ez 
diren zokoak oro, hutsik tailerrak, hu-
tsik bulegoak; eta nahiko hutsik, baina 
ez Oteizaren hutsune metafisiko horie-
tako bat osatzeraino, hedabideetako 
erredakzioak ere.

Leku arraroa erredakzio bat abuz-
tuan. Norbaitek idatzi behar notiziak, 
baina, aldi berean, notizietan agertu 
nahi izaten duen jende hori guztia kol-
txoneta baten gainean flotatu nahian Be-
nidormen. Prentsaren negozioa asmatu 
zutenek konpondu zuten arazotxo hori 
ordea, Matrixen funtsezko kontraesa-
netako bat agerian utzi zezakeena –urte 
osoko brouhaha mediatikoa beharrez-
koa ote den–, kazetaritza-genero oso bat 
inbentatuz: albiste txetxeniarrak. 

Abuztuko notizi-zuloa nola edo 
hala betetzen aritzen diren kazetariei 
deitzen zaie “txetxeniar” jerga perio-
distikoan –edo deituko zaie hemen-
dik aurrera, kontzeptuaren momentu 
fundazionala bizitzen ari baikara lerro 
hauetan–. Eta iruditzen zait oporre-
tan erredakzioetako kadira-kadirovak 
berotzen dituzten profesional bakan 
horiei gutxitan aitortzen zaiela duten 
meritua. Lehortutako putzutik ura 
ateratzen duenaren parekoa. Hutsik 
dagoen botila erdi beteta ikusten due-
narena. Notiziaren inon ez egon nahia 

ez da haien ezinegona, gertakaririk li-
liputiarrena Altzoko Handi bilakatzeko 
gai dira. 

Albiste txetxeniarren denboraldia 
titular honekin hasi dut nik: “Cierran 
una hora y media una de las piscinas de 
Mendizorroza por presencia de heces” 
(Mendizorrotzako igerilekuetako bat 
itxi dute ordu eta erdiz gorozkiak aur-
kitu dituztelako). Ez dut asuntuan mur-
gildu nahi izan, ageriko arrazoiez gain 
publikatu duen periodikoak albiste osoa 
irakurtzeko pagatu egin behar dudala 
esan didalako –badakizue, kalitatezko 
informazioa ez da doan–. Inoiz ez dut 
jakingo beraz, Barne Produktu Gordina-
ren ezusteko agertze horren kulpantea 
nor den. 

Scroll pixka bat eginez beste gauza 
askotaz enteratu naiz ordea: “Arabako 
txakurrentzako hotelak, beterik”, “Bi gi-
zon mutur-joka hegazkinetik maletak 
lehenago ateratzeko”, “Iraeta estanko-

ko Txarli loroak ‘egun on’ esaten du eta 
‘Ikusi mendizaleak’ txistukatzen daki”, 
“1.000 pieza arkeologiko aurkitu dituz-
te Valentziako etxe batean, droga trafi-
koagatik erregistratu ondoren”, “Gizon 
batek bere gurasoak salatuko ditu, ‘be-
raren baimenik gabe’ eduki zutelako”, 
“Atxilotu bat Bartzelonako aireportuan, 
ileordearen azpian kokaina kilo erdi 
ezkutatzeagatik”, “Zer da zure hozkai-
luaren zarata hori? Hauek dira kezkatu 
beharko zintuzketen soinuak”. Eta abar.

Bale, ez dira Watergate kasua leher-
tu zuen ikerketa bezalakoak, baina 
kazetari gehienei tokatu zaie udako 
zuloak bete beharra, iniziazio-erritual 
moduko bat da. Ai, erredakzioan sar-
tuta pasatako lehenbiziko uda hura: 
atzo izan zela ematen du. Orduan ikasi 
nuen pieza bukatuta egon arte aulkitik 
ez altxatzen. Eta onena izango da pieza 
hau ere bukatzen hastea, nostalgiak ez 
baitu asko pegatzen bero honekin. 

Udako albisteei gorazarre
  GORKA BEREZIARTUA MITXELENA

Ileordearen azpian kilo erdi kokaina zeukala harrapatu zuten gizon bat Bartzelonako aireportuan. 



Poltsak
Inor ez da ilegala

10 €

Kaputxadun jertsea
Inor ez da ilegala

32 €

Kamiseta gris iluna
Inor ez da ilegala

17 €

Kamiseta gris argia
Inor ez da ilegala

17 €

Bizi Baratzea
Jakoba Errekondo

23 €

Etxeko Landareak
Jakoba Errekondo

25 €

Gure heroiak
Axier Lopez

18 €

Sendabelarrek dakitena
Garbiñe Larrea

25 €

Puzzlea
Xapoketan

15 €

Karta-jokoa
Xapoketan

15 €

Bidean
Koldo Rabadan

14 €

Txori Urdinak
Zigor Oleaga

16 €

Bidalketa gastuak 5 €. Bidalketa doan 
40 €-tik gorako erosketetan.
Erosketak BIZUM bidez ordaindu daitezke. azoka.argia.eus (+34)




