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EUGENI ALZIBAR

“Bizitzak 
aurrera egitera 
behartzen zaitu, 
ez dago 
besterik”



GURE 
HEROIAK

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.

20€

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

 280 or.
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Hauteskundeak aurreratu ahala hondeamakinak eta kaskodun 
gizonak harri azpitik ateratzen dira. Ateratzen dituzte, 
hobe esanda. Obrak egitea, herritarren hobe beharrez 
zerbait egin izanaren pareko zerbait omen da. Garapena. 
Hauteskundeak irabazteko ezinbestekoa, antza. Mundu osoan 
errepikatzen den logika horrek ez du etenik, bizi gaituen krisi 
anizkoitzak kontrako norabidea erakutsi arren. Handitasun 
desarrollista horren adibideetako bat da Mexikoko “Tren Maya”, 
gobernuaren eta herri mugimenduen arteko talka handia 
ekarri duen 1.523 kilometroko trenbidea.

  EDUARDO VERDUGO / AP        AXIER LOPEZ

Aurrerabidea
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Macronek hauteskunde kanpainan 
soldadutza berriz ere derrigo-
rrezko egin nahi zuela adierazi 

zuen eta 2019an abian jarri zuen "Zer-
bitzu Nazional Unibertsala" izenarekin. 
Handik gutxira bere egin zuten propo-
samena ondorengoek: Salvinik Italian, 
Mayk Erresuma Batuan, Alemaniako 
prentsaren zati handi batek eta Maro-
koko erregeak. Halere, Ukrainako guda 
hasi denetik, guda masibo baterako 
prestatzen ari balira bezala ari dira joka-
tzen herrialde ugari. Zenbait hipotesiren 
arabera, 2012 inguruan jaiotako Euro-
pako gazte guztiak soldadutzara bidali 
nahiko dituzte, edo gudara.

Militarismoaren igoerari jarraipena 
egiten diote Communia blogean eta az-
ken hilabeteetako mugimenduen segi-
mendua eginez, mahai gainean jarri dute 
derrigorrezko soldadutzaren inposizioa.

Ikusteke dago Europar Batasuneko 
hurrengo belaunaldiei derrigorrezko sol-
dadutza inposatuko dieten, baina Ukrai-
nako gudak sorturiko testuinguruan mi-
litarismoaren igoera nabarmena da eta 
merezi du gaiari erreparatzeak.

16 urtetik gorako gizon eta emakume 
guztientzat, eta entrenamendu milita-
rrean oinarritu beharrean, "hezkuntza-
patriotikoa" egitea litzateke helburua, 
ikasketa militarra beharrean. Horixe 
da Macronen proposamenetik indarra 
hartu duen ideia "soldadutza berri" hau 
planteatzeko orduan.

Soldadutza berri hori soilik Frantzia-
ko Estatuan jarri dute indarrean. 2019an 
2.000 gaztek hartu zuten parte, 2021ean 
15.000k eta aurten 50.000 izatea espe-
ro dute. Hilabetez aritzen dira gazteak 
zerbitzu militarra egiten. Macronek ez 
du amore ematen eta 2024tik aurrera 
derrigorrezkoa izatea nahi du. 

Azken urtean soldadutza berpizte-
ko proiektuak indarra hartzen ari dira 
Alemanian, Letonian eta Lituanian. Her-
behereek, boluntario faltagatik, azterke-
ta-fasean daukate. Blog horretan jaso du-
tenez, Norvegia eta Suedia dituzte eredu 
derrigorrezko zerbitzu militarra berre-
zartzea aztertzen ari diren herrialdeek. 
Eskandinaviako herrialde horietan “adin 
militarra” duen gazte oro lehia-proba ba-

tzuk egitera deitzen dituzte eta horietako 
batzuek egiten dute soldadutza.

GUDARA BIDALI NAHI DUTEN 
BELAUNALDIA?
Artikulu horren egileek mahai gainean jar-
tzen dute herrialde zenbaiten goi ardura-
dun militarrak Europa eta Asiako armaden 
arteko “intentsitate handiko gerra” bat au-
rreikusten ari direla 2027 eta 2030 urteen 
artean. Ukrainia eta Errusiaren arteko ge-
rra hasi baino lehen, Parisek 3.000 miloi 
eurorekin handitu zuen urteko aurrekon-
tu militarra. Gerora, NATOko herrialdeak 
ere konprometitu dira bestelako behar 
sozialetarako soberan ez leudekeen mila-
ka milioi euro armak erostera bideratzea.

Europar Batasuneko herrialdeak, 
Alemania buru, aurrekontu militarrean 
egiten ari diren hazkundeari gehitzen 
zaio geopolitikan estatuen arteko ha-
rremanak hartzen ari diren norabide 
gatazkatsua.

EB bere garraio-sistema erreforma-
tzen ari da –batez ere trenak eta au-
tobideak– Errusiaren aurkako balizko 
gerrak sor litzakeen beharretara egoki-
tzeko. Txekiar Errepublikako lehenda-
karitza berriaren helburu nagusia izan 
da "elikadura-segurtasunaren" ikuspegi 
estrategikotik berriro diseinatzea neka-
zaritza-politika. Erreklutamendu-siste-
mak ere zabaltzen ari dira.

Polonian aurrekontu militarra urte 
batetik bestera aurrekontu guztiaren 
%5 izatea onartu dute berriki eta he-
rritarrak erreklutatzeko sistema aldatu 
dute armada bikoiztu ahal izateko.

Honela borobiltzen dute artikulua: 
"Militar europarrak 2030 urteko pers-
pektibarekin guda horretarako baldin-
tza materialak sortzen ari dira pixkana-
ka, herrialdez herrialde, baina oso azkar. 
'Bigarren mundu gudaz geroztik ikusi ez 
dugun baja kopurua' espero dute". 

  MADDI VIANA ZUBIMENDI

Derrigorrezko soldadutzaren itzulera?

Europa eta Asiako 
armaden arteko 
“intentsitate handiko 
gerra” aurreikusten 
ari dira 2027 eta 
2030 urteen artean
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UXUE APAOLAZA LARREA

MATERIALISMO HISTERIKOA EZ HANKA EZ BURU

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.comDena bizitza berean

Beharbada, udan erlaxatzeko aukera izan duzue, hondartzara 
joan zarete, Pirinioetara furgonetan, parranda egin duzue 
(eta egiten utzi dizuete), edo gutxienez, bizitza arinagoa izan 

da urtaro beroenean, ez dakit, lan karga urriagoa izan duzuelako, 
esaterako, edo, besterik gabe, arropa gutxiago jantzi behar delako. 
Tira, ba nik erretxinduta jarraitu dut, bai behintzat ni naizenaren 
ehuneko esanguratsu batek. Uztail betean, beraz, ez nengoen umo-
rez Confebaskeko lehendakari berriaren ateraldiak baretasunez 
hartzeko. Lerroburua irakurri orduko emaileko zirriborroetan “ez 
ahaztu” mezuan gorde nuen linka (inoiz ez ahaztea da amorruari 
eusteko nire mailako erretxinek egiten duguna): “Langileek egoki-
tu egin behar dute erosteko ahalmena ez galtzeko eskaera”.

Tabernan, lagunartean, jendeak badu joera berek baino pobrea-
goek gehiegi gastatzen dutela sentitzeko; auto markak aipatzen 
dira, telefono mugikorrenak, lan gutxiegi egingo dute bestela… 
Isabel Bustori ere gertatzen zaio, antza. Zertarako joan nahi du 
langileak oporretara? Noraino, hondartzak etxean edukita? Oliba 
oliorik behar al du langile batek? Dentistara joateko eskubidea? 
Eta dentistara joan nahi badu, ezin al dio hilabete batzuez hainbes-
te kafe hartzeari utzi? Egiten dituen gastuak ikusita, mesede ere 
bada gutxiago erosi ahal izatea, osasungarriagoa, adibidez, jakiak 
egos ditzagun, frijitu beharrean, haragi gorri gutxiago jan dezagun. 

Sistema honentzat ez da jasangarria eskatzen dugun bizi maila. 
Ez gara jasangarriak. Jasanezinak gara. Dena nahi dugu bizitza 
berean, eta batzuk, agian, gaur egungo bizitza honetara duintzera 
baino ez gara etorri (lanaren bidez). Probatu dira langileak lanera 
dohainik joaten diren sistemak. Proba dezakegu berriro, jar dezala 
enpresak langileen mantenurako departamentu bat, eros deza-
tela gure partez, aukera dezatela asteburuan merkataritza-gune 
batean ikusiko dugun filma ere. Irudimen gutxi daukagu bestela 
ere, erosi gabe bizitzen ez badakigu. Are gehiago, zergatik gureari 
bizitza deitu? Gaizkiulertuak sortzen ditu horrek. Lan-talde bat sor 
dezake Confebaskek horretarako ere, langileon existentziari beste 
izen bat jartzeko. Ea horrela zalantzak argitzen zaizkigun. 

Migrazioa Lehortea Ekonomia
Hamabi pertsona migratzaileren 
aurkako polizia operazioa salatzeko 
protesta egin dute Urruñan.  
Abuztuaren 27an 300 bat lagun 
elkarretaratu dira, eta salatu dute 
aurreko egunean San Bixintxo elizan 
aterpetuta zeuden hamabi lagun 
atxilotu izana Poliziak.

Krisi egoeran dago Ipar Euskal Herria 
ur faltagatik. Lehorteari aurre egiteko 
neurriak zorroztu dituzte 95 herritan, 
hala nola baratzeak ureztatzeko 
ordutegiak murriztea eta iturriak 
ixtea. Uraren erabilera arduratsuaren 
aldeko mezua zabaldu du Pirinio 
Atlantikoen departamenduak.

Pilar Irigoienen kargugabetzeak itzal 
ugari utzi ditu Sodena-CEN COVID 
akordioaz. Irigoien Sodena enpresa 
publikoko zuzendari nagusia zen, 
eta Nafarroako Gobernuak kargutik 
kendu du, 2020an Sodenak Nafarroako 
Enpresarien Konfederazioarekin (CEN) 
bideratutako akordioa tartean.
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Trantsizioa, 
nora? 
Norekin? Nola?

Udazkena beroa izango omen da. 
Ez da horrelako zerbait entzun 
dugun lehen aldia, gero gertatu-

takoek zenbateraino berotu gaituzten 
beste kontu bat izan arren. Baina badago 
aldea oraingoan: iragarpena sistema-
ren kudeatzaileen ahotik entzuten ari 
gara. Ez da protesta giroa –grebak falta 
ez badira ere–, udazkenari bero puntua 
ematen ari zaiona.

Oparotasunaren amaiera datorrela 
estatu frantsesean, familiek sufrituko 
dutela AEBetan, etxeetan hotza egingo 
duela Ingalaterran, Alemaniako motel-
tzearen eragina norainokoa izango den 
zalantzak gure inguruan… Egoerak ez 
dauka batere itxura onik, diskurtsoek 
iruditegia sortu eta gidoiak ezartzen di-
tuztelako. Zeozeren amaiera iragartzen 
ari dira, baina agortutako hori zer den 
esan gabe. Eta batez ere, eraiki behar 
den berri hori zer izango den eztabai-
dan jarri gabe. “Trantsizioa” beharrez-
koa dela esaten ari dira, premiazkoa 
eta saihestezina dela. Helmuga izango 
denari buruz, abiapuntuaz bezain gutxi 
jakin arren.

Eskua luzatzen digute, helmuga eza-
gunik gabeko trantsizio batean sartzeko. 
Beste behin ere guztiok jarri nahi gaituz-
te norabide berean arraunean? Beraz, 
klase gatazkarik ez trantsizio ekologikoa 
egiteko, eredu ekonomikoa berranto-
latzeko, edota eredu soziala tenkatzen 
duten arazoekin zer egin adosteko. Es-
tatu espainiarrean badago eskarmen-
tua denak berdin jarraitu dezan pres-
taturiko eta buruturiko trantsizioetan. 
Diskurtsoa borrokatzea ez da nahikoa 
agenda neoliberalak geldiarazteko, bai-
na diskurtso alternatibo sendorik gabe, 
ez da posible. Diskurtsoak sendo egiten 
dituena gure praktikak direla jakinda, 
noski. Galtza bete lan daukagu kurtso 
berrirako! 

Aurten, urtarriletik abuztura bitartean, hogeitik gora ziklista hil eta dozenaka 
zauritu dira autoek kolpatuta Espainiako Estatuko errepideetan. Denbora 
tarte horretan, txirrindulari bakar batek ere ez du auto gidari bat zanpatu 

eta bertan akabatu. “Ederra astakeria bota duena”. Badirudi, baina, beharrezkoa 
dela esatea, bakar batzuk behingoz jabetu daitezen errepidean zer nolakoa den 
ibilgailuen arteko indar-korrelazioa eta bakoitzaren zaurgarritasun maila. 

Autoan goazenean gero eta kontzienteago gara eragin dezakegun arriskuaz; 
zoritxarrez, ordea, hildako ziklisten kopuruak gora egin du hilabeteotan, bi bider 
ia, iazko datuekin alderatuta. Baita Frantziako Estatuan ere, ekainera arteko da-
tuei erreparatzen badiegu. Ezbeharren ehuneko handi bat dago loturik droga eta 
alkohol kontsumoarekin. Salvador Bigas, Kataluniako Txirrindularitza Federazio-
ko bozeramailea, bereziki kezkatzen du horrek: “Autoek metro eta erdiko tartea 
uztea neurri eraginkorra da, baina beharrezkoa da errepide bazterrak garbitzea 
ziklistak hortik joan daitezen. Dena den, zailena da jendeak autoa har dezan era-
goztea drogatuta edo mozkorturik baldin badago. Nola kontrola daiteke hori? 
Legea zorrotzago aplikatu beharko litzateke”.

Legea aipatuta, kartzela zigorrak gogortzea eskatu dute dozenaka eragilek. 
Beste batzuek heziketa beharra nabarmendu dute, autoen eta ziklisten arteko 
elkarbizitza sanoa lortzekotan. Zer-nola hobetsi? Hainbat arazo edo gatazkarekin 
gertatzen den moduan, eztabaidari bide ematen dio galderak.

Gero eta txirrindulari gehiago dabil errepideetan, eta egia da haietako zen-
baitzuk ez dituztela trafiko-arauak errespetatzen, galtzada ia osoa ere hartzen 
dutela batzuetan, eta litekeena dela "hasiberriek" bizikleta behar beste ez menpe-
ratzea, baina, pandemia ostean auto gidariak pipertuago ez ote dabiltzan, Euskadi 
Irratiko kirol-esatari Joxe Mari Apaolazak aditzera eman bezala...

Pipertuago ala ez, autoan goazenean kontziente izan behar dugu gure –eta txi-
rrindularien– posizioaz, ezinegon edo malaletxea justifikatzen saiatu ordez ohiko 
aitzakiekin: "Zergak ordainduko balituzte gutxienez!", "autoa lanerako behar dut 
nik, baina bizikleta soilik da entretenimendua"... Lana, dirua, kapitala. Sosak bil-
tzea beste helbururik ez duten ibilgailuentzako udal-zergekin ordainduko balira 
bezala errepideen mantenu lanak; edo oporretan, "entretenitzera" –hondartzara, 
atrakzio parkera, amonaren herrira edo barbakoa bat egitera– oinez joan bagina 
bezala... Behin eskatzen hasita, espaloietatik dabiltzan oinezkoek zerga berezi bat 
ordaintzea eska genezake, txiolari bati irakurri diogun moduan. "Ederra bota du 
majadero honek". Bai, baina... 

  JON TORNER ZABALA

“Istripuak” saihesteko, 
zigorrak edo/eta heziketa?
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alta berri izan ditu 2022ko 
urtarriletik uztailera 
Nafarroako ekoizle 

ekologikoak biltzen dituen 
CPAEN/NNPEK elkarteak: 91 
landare-ekoizle, bederatzi 
abeltzain, lau elaboratzaile 

eta lau banatzaile. Guztira 800 
operadore ditu elkarteak.

euroko kostua izan du Iruñeko 
Foruen Plazan ekainean jarri 
zuten Nafarroako bandera 
erraldoiak. Udal gobernuak 

esandakoa baino %79 gehiago 
da hori, Navarra Sumak adierazi 

baitzuen 100.000 euro “inguruko” 
kostua izango zuela.

178.000

urteko espetxe zigorra 
eta 82.000 euro eskatzen 

du Fiskaltzak zazpi 
pertsonarentzat, enpresa 

batekin izandako gatazkagatik. 
Zehazki, Bilboko Langile 

Autodefentsa Sareak 2020an 
Limpiezas Arana – Fernández 

Aguilar garbiketa enpresarekin 
abiatutako gatazkagatik.

108

“DAGOKIGUN ESPAZIOA 
GUREGANATUKO DUGU, 

ASTE NAGUSIA GUREA DA, 
JAIAK GUREAK DIRA”

“Europako Batasunak 
ez ditu politika 
energetikoak garatu 
eta horren ondorioak 
pairatzen ari gara”

BILBOKO BILGUNE FEMINISTA
Aste Nagusiko lehen egunean gauzatutako 

manifestazio feministaren aurka egindako eraso 
matxistak salatu dituzte. 

2022-08-22

LUIS BLANCO-URGOITI 
AVEQ kimika sektoreko enpresen 
elkarteko idazkari nagusia. 
BERRIA (2022-08-26)

“Euskaraz irakurtzeko eta idazteko 
zaletasuna bultzatzea da Booktegi 

kultur elkartearen helburua”
BOOKTEGI
Bost urteko ibilbidea ospatuko 
du Booktegik urriaren 22an, eta 
horretarako jaialdia antolatu 
dute Usurbilen, kulturzale 
ugariren parte-hartzearekin. 
Elkartea ere sortu dute.
2022-08-24
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TEKNOLOGIA

DIANA FRANCO
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Egoitza 
elektronikoen 
unibertsoa

Gure egunerokoan erakunde ugarirekin 
kudeaketak egiten gabiltza, publiko 
zein pribatu, eta internet gauzak erraz-

tera etorri da neurri batean: ez gara despla-
zatu behar, ziurtagiri digitalekin gure norta-
suna egiaztatzen da tramiteak egiterakoan… 
eta erakundeentzat prozesuen kontrola eta 
ikuskatzea nabarmen hobetzen dira.

Hala ere, sistema konplexu hau barne-
ratzea ez da lan erraza askorentzat. Lan 
munduko egoitza elektronikoak eta mundu 
pribatuko egoitza elektronikoak alde bate-
ra utzita, eremu publikoan maila askotari-
ko egoitza elektronikoak ditugu eta horiek, 
azken batean, administrazio publikoaren 
unibertsoaren isla digitala dira. Udalarekiko 
tramiteak (zaborra, zirkulazio zerga, errolda-
tzea, laguntzak...), Aldundiarekikoak (PFGR, 
Oinordetzak,…), Eusko Jaurlaritzarekikoak 
(hezkuntzari lotuak, osasunari, kontsumoari, 
lanari…), Estatuarekiko tramiteak eta abar 
ulertzea da erronka handiena nire ustez, eta 
deigarria egiten zait sistema konplexu honek 
interneten duen isla ez ulertzeari arrakala 
digitala deitzea. Arrakala digitala txikitzeko 
indarrak egoitzen erabilera teknikoan eta 
ziurtagiri digitalen funtzionamenduan oina-
rritzen dira gehienetan, baina pertsona asko-
rentzat, arazoa tramitearen izaera bera eta 
erakundeen zentzua ez ulertzea ere badira.

Arazoa ezberdina izan ohi da pertsona 
talde ezberdinentzat. Nagusientzat, arazoa 
ez da hainbeste erakunde publikoen dina-
mikaren ulermena, zerikusi handiagoa du 
eraldaketa digitalarekin: lehen pertsonalki 
egiten zutena orain gailuen bidez eta ziur-
tagiri digitalekin egitearen aldaketa bar-
neratzea zaila zaie. Gazte eta atzerritar as-
korentzat berriz, dugun sistema publikoan 
gutxiago ibiliak, sistema bera ulertzea da 
arazo handiena. Uste dut erronka handiena 
bigarren hori dela: nola erraztu dugun siste-
ma publikoa erraz ulertzea garai bakoitzean 
dugun teknologiaz harago. Beharbada, ondo 
barneratu beharreko lehen ideia da gure 
gizartearen errealitatea eraiki dela gure 
jarduera oro ikuskatua izatearen gainean. 

  AXIER LOPEZ

Rohingyak, bost urte justizia eske

Bost urte bete berri dira rohing-
yen (azken) bortxazko exodo 
handitik. 2017ko abuztuaren 

25ean, Myanmarko militarrek sa-
rraskien, bortxaketen eta suteen kan-
paina masibo bat hasi zuten haien 
kontra. Rohingyen artean sortutako 
beldurraren ondorioz, 750.000 lagu-
nek bizitokia utzi eta Bangladeshera 
ihes egin behar izan zuten.

Joan den ostegunean, hilak 25, 
Rohingyen Genozidioaren Oroimen 
Eguna izan da. “Ankerkerien urtemu-
gak agerian utzi du nazioarteko ekin-
tzarik eza”, adierazi du Human Rights 
Watchek, Myanmar: ez justiziarik ez 
askatasunik rohingyentzat bost urte 
geroago txostena argitaratu ondoren.

600.000 rohingya inguru bizi dira 
Myanmarreko –Birmania ohia– erre-
gimen zapaltzailearen pean. Gogo-
ratu behar da 2021eko otsailetik 
Myanmar junta militar batek zuzen-
tzen duela estatu-kolpea jo ondoren. 
Ordutik, heriotza-zigorraren erabi-
lera izugarri handitu dela salatu du 
Amnistia Internazionalak; “agintariei 
desafio egitera ausartzen diren per-
tsona guztien aurkako jazarpenerako 
tresna” bilakatu du Myanmarreko ar-
madak. Uztailean lau pertsona exeku-
tatu zituzten, terrorismoaz eta Gober-
nuko junta militarrari aurre egiteko 
miliziei lagundu izanaz akusatuta.

Rohingyak gutxiengo musulmana 
dira gehiengoa budista duen Myan-
marren. Estatuak ez ditu onartzen tal-

de etniko ofizialen artean eta 1982tik 
herritartasuna ukatu die.  NBEk 
2017ko kanpaina “garbiketa etniko-
tzat” jo du. 2017an hondartzetatik eta 
arroz-soroetatik Bangladeshko he-
goaldean sartu ziren milaka rohing-
ya errefuxiatuak batu ziren aurretik 
Bangladeshen zeuden beste 300.000 
pertsonarekin, lehenago izandako 
beste exodoetatik han bizi zirenak. 
Horrela, “munduko errefuxiatu-ere-
murik handiena” osatu zuten, Human 
Rights Watchek dioenez. Itzulera oso 
zaila dute oraindik. Myanmarreko 
egoera politiko oldarkorragatik eta 
rohingya gehienek ez dutelako ez 
nortasun legalik ez herritartasunik. 

Humanity Auxilium GKEko mediku 
Mohsina Chakladerren arabera, “erre-
fuxiatu-esparruetara egindako azken 
bisitetan egiturazko antolaketa han-
diagoa ikusi dut, baina azpiegiturarik 
gabe jarraitzen dute (drainatze-sis-
tema egokiak, komunak, ur garbi eta 
seguruaren hornidura) eta kanpale-
kuetako lokatz-jausiek mugikortasu-
na zailtzen dute. Osasun arreta ez da 
nahikoa pilaketak eta osasungarri-
tasunik ezak eragindako herritarren 
eskaerei erantzuteko. Cox's Bazar ba-
rrutian bakarrik, Bangladesh mende-
baldeko kostaldean, 34 errefuxiatu 
kanpamentu daude. Han bizi dira bost 
urtez rohingya errefuxiatu gehienak.

Justizia eta nazioarteko komuni-
tatearen erantzukizun eskaerak bere 
horretan jarraitzen du. 

Errefuxiatu rohingyak exodoaren bosgarren urteurrenean. 



Hilekoa eta kirola Renferen abonuak

Hilekoaren zikloak kirol emaitzetan duen era-
gina “gehiago ikertzeko” eskatu zuen Dina 
Asher-Smith Erresuma Batuko atletak, Eu-

ropako txapelketan 100 metroko finala azkena 
bukatu eta egun gutxira 200 metroko finalera 
lehena sailkatu zenean. Gaiaz dauden 35 ikerketa 
aztertzen ditu 2021ean argitaratu zen Hilekoaren 
zikloaren eragina faseen eragina atleten errendi-
menduan: narratibaren errebisio bat azterlanak. 

Eragiten du zikloak kirolean?
35 ikerlanen berrikusketa egin duen azterlan ho-
nek dio, horietatik hamabost ikerlanek adierazi 
zutela baietz, obulazioaren faseek errendimen-
duetan eragina dutela eta aldiz, 20 ikerlanek ondo-
rioztatu zuten ez zutela frogarik aurkitu obulazio 
faseek errendimenduari eragiten diotela esateko.

Zer dakar fase bakoitzak?
Ikerketak fase bakoitzean hormonek dituzten go-
ra-beherak azaltzen ditu, batez ere estrogenoak 
eta progesteronak. Estrogenoak efektu kitzikatzai-
lea du eta progesteronak aldiz, inhibitzailea. “Ba-
dirudi fase folikular goiztiarrean (hilekoa den egu-
netan) litekeena dela errendimendu aerobikoaren 
emaitzak hobetzea, baina indar-errendimendua 
jaitsi egiten da; obulazio fasean, erresistentzia 
murriztu egiten da eta aldiz, indarra eta errendi-
mendu anaerobikoa hobetu egiten dira”.

Atletek zer diote?
Ikerketetan parte hartu duten atleten %50-71k 
adierazi du entrenamenduetako errendimenduan 
eragina duela obulazioaren faseak eta %49-65ak 
adierazi du lehiako errendimenduan eragina duela.

Hutsunerik bada ikerketetan?
Gaia gehiago ikertu beharra dagoela dio 35 iker-
keta berrikusi dituen azterlanak. Gainera, haueta-
ko hiru ikerketa atleten oroitzapenetan oinarritu 
ziren (eta litekeena da gauzak ez zehatz oroitzea) 
eta hamasei ikerketek zikloaren bi fase soilik az-
tertu zituzten (gomendioa da gutxienez hiru fase 
aztertzea). 

Espainiako Gobernuak abuztuaren 1ean onartu 
zituen %100eko hobariak Renfe tren zerbitzuko 
aldiriko eta erdi-distantziako ohiko bidaiarien-

tzat, Ukrainiako gerrak eragindako prezioen igoerei 
aurre egiteko asmoz. 

Zein da helburua?
Espainiako Gobernuak adierazi duenez, garraio publi-
koaren erabilera sustatu eta ibilgailu pribatuen erabi-
lera gutxitzeko asmoa bete nahi du, eta bide batez de-
pendentzia energetikoa eta karbono aztarna gutxitu.

Noiztik aurrera balio du abonuak?
Abonuak irailaren 1ean jarriko dira martxan eta aben-
duaren 31n amaituko dira –Avant abonuak ezik, erosi 
eta hainbat egunera arte erabili daitezke eta 2023ko 
urtarrilaren 31ra arte erabili ahal izango dira–.

Zein da funtzionamendua?
Fidantza bat jarri beharko du abonua eskuratu nahi 
duenak. Fidantza jarri ostean abonuaren gutxieneko 
bidaiak eginez gero, dirua itzuli egingo dio Renfek 
erabiltzaileari. Fidantzaren itzultzea errazteko Ren-
fek aholkatu du kreditu edo debitu txartela erabiltzea, 
prozesua errazagoa eta azkarragoa izan dadin. Abo-
nuaren txartela edo QR kodigoa gordetzea garran-
tzitsua da, batez ere bermea berreskuratu nahi bada.

Zein abonu mota daude?
Lau abonu mota daude. Lehen abonu mota doakoa da 
eta aldiriko trenak erabiltzen dituztenentzat pentsa-
tuta dago. 10 euroko fidantza jarri behar da eta irai-
letik abendura hamasei bidaia eginez gero, fidantza 
itzuli egingo zaio erabiltzaileari. Bigarren abonu mota 
ere doakoa da eta erdi-distantziako zerbitzuen abo-
nua da. Fidantza 20 eurokoa da eta gutxieneko bidaia 
kopurua hamaseikoa. Hirugarren abonu mota Avant 
abonua da, bidaiak erdi prezioan eskuratzeko aukera 
ematen duena erdi-distantziako abiadura handiko 
trenetan. Abonua erosten denetik 45 eguneko balioz-
kotasuna du. Azkenik, zabalera metrikoko abonuak 
daude, doakoak. Fidantza 10 eurokoa da aldiriko tre-
netan eta 20 eurokoa erdi-distantziakoetan. Hamasei 
bidaia egin behar dira gutxienez. 

  ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA   MADDI VIANA ZUBIMENDI
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I azko apirilean ondokoa zioen Ni-
colas Mesly agroekonomialariak, 
Le Devoir egunkari quebectarrean: 
“Ikusteke dago zein heinetaraino 
eraginen duten finantza arloko era-

gileek –eta beraz, espekulazioak– [ura-
ren prezioan]. Ezezagun handia dugu 
hori eta urte bat ala bi itxoin beharko 
dugu erantzuna argitzeko”. Urte bat 
lehenago, 2020ko abenduaren 7an, ura 
Chicagoko eta Nasdaq izeneko burtse-
tan sartu zuten eta ia bi urte pasa direla, 
erantzuna badugu: espekulatzeko on-
dasun oparoa bihurtu da ura. Ondoko 
bilakaera dugu horren erakusle: 2020an 
496 dolar balio zuen akre-oinak –1,2 
milioi litrok–, 2021ean 728 dolar eta 
aurtengo udan 1.144 dolar. Hori horrela, 
“urre beltzaren” –petrolioa– gainbehera 

hortxetan dugula, badirudi “urre urdina” 
ari zaiola lekua hartzen.

Honek esplikazioa dauka: “Zeozer 
burtsara sartuz gero, berezko balioak ez 
du gehiago esanahirik, bere balio mone-
tarioak du inporta, hots, zenbat etekin 
ondorioztatu dezakeen”. Uda honetan 
gogorki sentitu izan dugun idorteak 
azaltzen du prezioen igoera, hain zuzen, 
zeozer bakana bihurtuz gero bere balioa 
emendatzen delako merkatuan.

Ondokoa dio Claude Vaillancourt eko-
nomialariak L’eau, ressource vitale ou 
gain de capital? (“Ura, ezinbesteko ba-
liabide ala kapitala metatzeko bide?”) 
artikuluan: “Ura eskastuz doalako dau-
kate interesa espekulatzaileek. Arra-
ro kontsideratu dezakegu hori, berez 
planetak ur kantitate bera duelako beti, 

baina kutsadurak, berotze klimatikoak 
eta emendatuz doan eskaerak dakarte 
gutxitzea. Hori batez ere idortea paira-
tzen duen eta Ipar Ameriketako labo-
re hornitzaile nagusia den Kalifornian”. 
Gehitu horri munduko biztanleriaren 
bilakaera: 2050. urtean 10 bilioi izanen 
gara eta NBEren arabera, hemendik hiru 
urtera bi herenek dute "estres hidrauli-
koa" pairatuko (eskaera ur erreserbak 
baino handiagoa izatea). Aitzin-gustu 
bat ukan dugu uda honetan, ur eskasiak 
dakarrena irudikatzeko aukera jasoz...

Uraren gaineko indizean oinarrituri-
ko futures contract edo gerorako hitzar-
menak sartu zituzten, beraz, Wall Stree-
ten. 2020an ginen, Kalifornian idorte eta 
sute ikaragarriak jasan zituzten urtean, 
eta bertako 1,7 milioi hektarea oihan 

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Uda honetan azkar sentitzen gabiltza ate-joka ditugula 
klima larrialdia eta bere baitan dauzkan idorteak. Inoiz 
baino gorriagoak ditugu gure bazter berdeak eta sufritzen 
dabiltza landare zein kabalak –eta horien ondoan diren 
laborariak–. Eskasiari aurre egiteko, uraren finantziazioa 
daukate soluziotzat hainbatek, diotenez erabilpen 
neurtua eta zentzuduna behartuko duelako. Uste baino 
garatuagoa da logika hori eta 1970eko hamarkadaz 
geroztik emandako aldaketei begira jarri gara. Tartean, 
2020ko abenduaren 7an ura Wall Streeten sartu izanari.

URA BURTSAN SARTURIK, 
BAKAR BATZUEK ABERASTASUN 
ITURRI DAUZKATE BESTEONTZAT 
NEKEZIA DIREN IDORTE GARAIAK
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eraman zituen suak. Nozio  finantzario 
hori ahal bezain sinpleki esplikatzeko... 
indize honek ez dio uraren prezioari 
begiratzen, baizik eta prezioak ukan 
dezakeen bilakaeraren gainean dabil-
tza espekulatzen. Hots, hitzarmenak 
salerosten dituztenek ez dute ordai-
nez uraren banaketa fisikoa lortuko, 
prezioen bilakaera –emendioak edo 
beherapenak– pariatzen dabiltza, horri 
esker dirua irabazteko asmoz. Espeku-
lazioan gaude bete-betean: urik ez dute 
nahi, sosa dute desio, eta berdin zaie 
beraien jarduerek beste milioika he-
rritarrei egarria eragin behar badiete. 
Ofizialki eta oinarrian, uraren prezioa 
finkatzeko bideak dira hitzarmenak –
eta beraz nekazari, udal zein enpresen-
tzat segurtasuna bermatzeko–, aurretik 
finkaturiko prezioan ez dutelako eragi-
ten ahal gerora etorriko diren gertaera 
aurreikusi gabeek.

Baina espekulatzea helburutzat dau-
katen inbestitzaileen ukaldiek prezioen 

bilakaera jasanezina eragin dezakete: 
“Ez gara ausartuko imajinatzen zer 
eragingo lukeen izu-mugimendu edo 
burtsa-euforia batek ura bezalako bizi-
baliabide batean; haren prezioak us-
tekabean erreakziona lezake, hil edo 

biziko ondasuna dela kontuan hartu 
gabe, eta izan ditzakeen ondorioei arre-
tarik bideratu gabe", irakur dezakegu 
Antoine Costaren H20 fait son entrée 
en bourse (H2O burtsan daukagu") ar-
tikuluan. Merkatu errealean baino diru-
tza askoz gehiago trukatzen da burtsan, 
merkatu errealeko errealitatea "lanbro 
espekulatzaileak" estaltzeraino –Nico-
las Bouleau-k Le mensonge de la finance 
("Finantzaren gezurra") liburuan plaza-
raturiko nozioa dugu hau– eta bidera-
turiko prezioak errealitateari egokituri-
koak ez izateraino.

Ura burtsatik ateratzeko asmoz, Fu-
tur of Watter Act testua proposatu zuen 
aurtengo martxoan Elizabeth Warren 
senatariak AEBetako Senatuan. Dioe-
nez, uraren gainean espekulatzeak eka-
rriko luke Kaliforniako etxalde txikien 
desagerpena, eta hori bakar batzuen 
mesedetan –tendentzia jadanik horre-
lakoa dute estatu horretan: 2017-2018 
urteetan mila etxalde dira desagertu–.

2020an 496 dolar balio 
zuen akre-oinak 

–1,2 milioi litro urek–, 
2021ean 728 dolar eta 

aurtengo udan 
1.144 dolar

A
FP

DUELA30 URTE HASITAKO PROZESUA
Nahiz eta ura burtsan sartu izana aurrekari 
esanguratsua izan, 1990eko hamarkadan hasi 
zen lehengai horren merkantilizazioa. 1970eko 
hamarkadan jada batzuk hori zuten helburutzat eta 
konbentzitzeko lan ideologiko handia eginik, lortu 
dute gaur egungo uraren finantziazioa.  
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PRIBATIZAZIOA, DUELA 30 URTE 
HASITAKO PROZESU KALTEGARRIA
Uraren finantziazioarekin giza eskubi-
deak zalantzan jarriak dira, tartean, Na-
zio Batuen Erakundeak 2010eko uztaila-
ren 28an aitorturikoa: ur edangarria eta 
eskuragarria guztiontzat. Hamar urte 
berantago, ura burtsara sartu berritan, 
kezkati agertu da NBEn uraren eskubi-
dearen arduradun Pedro Arrojo-Agudo: 
"Berez, ura guztiona da eta ondasun pu-
blikoa da. Lotura estua du bizitza guztie-
kin eta bizirauteko bitarteko guztiekin; 
osasun publikorako funtsezko elemen-
tua da. (...) Oso kezkatuta nago orain 
ura tratatzen delako urrea, petrolioa 
eta beste lehengai batzuk bezala, Wall 
Streeteko merkatuan negoziatuz".

Baina "eskubide eskuragarri" izanda-
koa "merkantzia" daukate bakar –baina 
boteretsu– batzuek: "Ez da ura bizia de-
lako, ez duela preziorik. Uraren gaineko 
iraultza finantzarioaren aroan sartuak 
gara", dio Willen Buiter Citigroup-en 
egondako ekonomilariak; "urak, zerutik 
erortzen denez kitorik egon beharko lu-
keela diotenei erantzuten diet diaman-
teak ere zerutik erortzen diren arren, ez 
direla kitorik", dio berriz Deane Dray RBC 
Capital Markets-eko zuzendariak. Adie-
razpen horiek Main basse sur l´eau doku-
mental mamitsuan entzungai ditugu.

2020an ura burtsara sartu izana au-
rrekari esanguratsua izan arren, uraren 

gaineko espekulazioa ez da gauza be-
rria. Erresuma Batuak eta Australiako 
kasuak aipatzen dira dokumentalean. 
1989ko azaroaren 28an pribatizatu 
zuen ura Margaret Tatcher lehen minis-
tro ohiak, ura jasotzeko bermea iraga-
neko kontu bihurtuz.

Australian, kuota sistema planteatu 
zuten 1980ko hamarkadan, bakoitzari 
–udalei, baserriei eta industriako eragi-
leei– ur-eskubideak banatuz, beharren 
arabera, baita erreserben eta aurreikus-
pen meteologikoen arabera ere. Watter 
Act erabakiarekin, ur-eskubideak sale-
rosteko merkatua abiatu zuten 2007an, 
espekulaziorako atea irekiz. Merkatu 
horretan handiek bakarrik biziraun 
dezakete. Eguraldia alde baldin badu-
te –ulertu euriteak baldin badira– bizi-
raun dezakete laborariek, baina azken 
urteetako idorteen testuinguruan, ezin 
dezakete espekulatzaileek finkaturiko 
prezio altuei eutsi. Finantza mundukoak 
aberasten dabiltzan bitartean, Austra-
liako, Kaliforniako eta Erresuma-Batuko 
etxaldeak desagertuz doaz, belaunaldiz 
belaunaldi pasatako lan tresna saltzera 
behartuz ehunka laborari.

Txileko errealitatea ez du jorratzen 
dokumentalak, baina han ere pribatiza-
tua dute ura, Augusto Pinocheten dik-
taduraz geroztik, eta hor ere nabarmen 
gelditzen ari da txiroenentzat ez dela 
eskuragarri eta aberatsak aberasteko 
ondasun dutela ura –jarduera estrak-
tibistak eta monokultura industrialek 
dute ur gehiena jasotzen, 350.000 txile-
tar ur eskasian direlarik, Greenpeacen 
arabera–.

1970eko hamarkadan jada zebil-
tzan batzuk uraren merkantilizazioa 

“Ura zerutik erortzen 
denez kitorik egon 

beharko lukeela 
diotenei erantzuten 
diet diamanteak ere 

zerutik erortzen 
diren arren, 

ez direla kitorik”
Deane Dray
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IDORTE GARAIAK ERREPIKATUZ AEBetako selaurua den 
Kaliforniak idorte bortitzei aurre egin behar die aurten ere. Bertan 
ekoiztua da AEBetako fruitu eta barazkien erdia. Aurreikusten da 110.000 
langilek dutela lana galduko, idortearen eraginez. Argazkian Oroville lakua.  
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amesten, baina biztanleria eta men-
talitateak ez zirenez prest, igurikatu 
behar izan zutela azaltzen dute do-
kumentalean. 1970eko eta 1980ko 
hamarkadetan konbentzitzeko "lan 
ideologiko" handia egin zuten, eta 
lortu zuten 1992ko NBEren ura eta 
ingurumenari buruzko nazioarteko 
konferentzian ura "ondasun ekonomi-
ko" izendatzen. 2000. urtean kokatzen 
du uraren finantziazioaren hastapena 
Riccardo Petrella ekonomialari eta ur 
eskubidearen defendatzaile ezagunak 
–berak idatzitakoa da 1997ko Uraren 
Manifestua–: Water Fund urean be-

rezituriko lehen inbertsio-funtsaren 
sortze urtea, uraren sektoreko enpre-
setan kapitala inbertitzeko bidea ireki 
zuena. Geroztik biderkatu egin dira, 
eta gaur egun uraren banaketa eta 
garbitzearen zati nagusi bat enpresa 
pribatuen esku da herri anitzetan. 

Uraren finantziazioa garatuz doa, 
errepikatuz doazen idorte garaien 
gisara eta ez da kasualitatea. Uraren 
kudeaketa merkatuaren esku uztean 
daukate soluzioa. Soluzio arriskutsua: 
lehorteari so egin eta aberasteko au-
kera ikusten dutelako burtsako erra-
biatuek. 

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

1970eko eta 1980ko 
hamarkadetan, 

konbentzitzeko lan 
ideologiko handia eginik, 
lortu zuten 1992an NBEk 
ura “ondasun ekonomiko” 

izendatzea
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LABORARIAK 
BURTSAREN MENPE 
Australian gertatzen dena 
esanguratsua da: burtsak 
finkatzen du uraren prezioa 
eta idorte garaietan prezioek 
ikaragarri gora eginik, laborari 
askok ezin dute ezinbesteko 
lehengai hori erosi. Haien 
etxaldea saltzera behartuak dira. 
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Eugeni Alzibar
GAITASUN HANDIKO EZGAITUA

ANTROPOLOGIA IKASI, ETA 
PSIKOLOGIA MASTERRA 

EGITEA DAUKAT BURUAN

25 urte dituzu, unibertsitatera 
sartuko zara oraingo irailean…
Gizarte antropologia ikasten hasiko naiz, 
hamaika buruhauste ibili eta gero, zeren 
nik Psikologia ikasi nahi izan baitut beti. 
Egia esan, ez dakit nola egin dudan ero-
keria hau, Antropologia ikastea, alegia… 
Kontua da Psikologia Osasun zientzietan 
sartua dutela, eta unibertsitaterako sar-
bide froga prestatzen hasi nintzenean, 
jakin nuen gai espezifikoetan Kimika eta 
Biologia eskatuko zizkidatela. Eta horiek 
prestatzen hasi nintzen, Helduentzako 
hezkuntza bukatu eta gero.

Unibertsitateko sarbide froga 
prestatu zenuen Helduen 
hezkuntzan?
Bai. Hogeita bi urte nituela bukatu nuen 

DBH, eta neure buruari esan nion hiru 
urtez sarbidea prestatuko nuela, zeren 
ez baineukan ez batxilergorik ez beste-
rik ikasten hasteko gogorik. Horretan 
hasi nintzen, beraz, baina pandemia eto-
rri zen orduan, eta Kimika eta Biologia 
ikasteko gogoa joan zitzaidan. “Ba!, pa-
satuko da, nik Psikologia ikasi nahi dut!”, 
pentsatu nuen. Baina oker nengoen, ez 
zen pasatu, Kimika eta Biologia ikasteko 
gogoa ez zitzaidan itzuli. Eta halako gau 
batean, ohean, neure burua negarrez 
ikusi nuen.

Negarrez? Zer dela-eta?
Nik badut gauza bat, guztien gainetik: 
ezin dut neure buruarekiko zalantzarik 
eduki. Ezinezkoa zait. Kakagura ema-
ten dit zalantzak. Eta neure buruari esan 

nion: “Aizu, mutiko!, zer ikasi nahi duzu? 
Euskal Filologia? Ba egin Euskal Filolo-
gia!”, holaxe esan nuen. Zer gertatu zen? 
Euskal Filologia egin ahal izateko sarbi-
de frogari buruz galdezka hasi nintze-
nean, esan zidaten: “Badakizu Euskal Fi-
lologia Gasteizen egiten dela, ezta?”, eta 
nik, txakurra baino lasaiago: “Bai, bada-
kit, baina etxetik egingo dut”. Eta haiek: 
“Ez, ez, klaseak presentzialak dira”…

(...)
Gogoratzen naiz aste hartan oso gaizki 
pasatu nuela. Egonezin moduko bat izan 
nuen. Kontsolamendu bakarra nuen: 
“Tira, azkeneko momentu arte ez dut 
erabaki beharrik”. Horixe ibili nuen kon-
tsolamendu. Aitarekin hitz egin nuen eta 
esan zidan gauzak horrela baziren hobe 

  M. A. ELUSTONDO      DANI BLANCO

Behinola, whatsapp mezua elkarrizketa eske guri. Baina, egiaz 
eta begiaz, eske zetorkigunak berak zuen elkarrizketa bat 

ederra. Gizartearen harat-honatek ezkutatzen diguten errealitate 
elbarriaren lekuko da Eugeni Alzibar Etxeberria: %95ean desgaitua 
den arren –omen–, %5 horri berealdiko etekina ateratzeko gauza 

da. Unibertsitatera bidean da egunotan.
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nuela aukeratu Donostian egiteko mo-
duko karrera bat. Nik Soziologia edota 
Pedagogia hartu nituen gogoan: “Egin 
ezazu Soziologia!”, esan zidan aitak. 
Eta aitak zerbait esaten badu, ez dago 
besterik galdetzen ibili beharrik, ez 
zergatik ez zertarako, holaxe da eta 
kito.

“Ecuador kapital Quito”, esaera 
denez, eta Xabier Letek poema 
baten amaieran idatzi zuenez.
Kar, kar… Hori ez nekien! Kar, kar… 
Kontua da aitak beti egiten dizkidala 
gomendioak. Hortaz, interneten be-
giratzen hasi nintzen: “Soziologia… 
Bilboko fakultatea!”. Arraioa! Negar-
gura berriro! Orduan, Donostian egin 
nitzakeen ikasketa guztien zerrenda 
hartu nuen, eta hantxe, Gizarte antro-
pologia ikusi nuen. “Ez dago besterik 
pentsatu beharrik!”. Eta holaxe. An-
tropologia ikasi, eta Psikologia mas-
terra egitea daukat buruan. Ikasi nahi 
nuena ikasiko dut, azkenean! Irailean 
hasiko naiz. Ilusio handia dut, horixe 
nahi nuen aspaldi, ez nuen uste sar-
bide froga gaindituko nuenik. Ez zen 
erraza. Unibertsitatera sartzea opari 
bat izan da niretzat. 

Zaila da delako sarbide froga?
Ez dakit zaila den ere, da intentsoa, 
oso intentsoa: bost azterketa egin 
behar izan nituen, egun berean! Bost 
gai, bost azterketa! Goizean, ikasgai 
komunak –Gaztelania, Testu iruzki-
na, Euskara eta Atzerriko hizkuntza; 
ingelesa, nire kasuan–, eta es-
pezifikoak arratsaldean; 
Geografia eta Historia, 
nik. Egia da ez nuela 
Geografia kasik ba-
tere ikasi beharrik 
izan, Helduen hez-
kuntzan eta Aspa-
cen ikasgai  hori 
lehenago ere ondo 
jorratua nuelako: 8,1 
atera nuen. 

Ikasle argitzat duzu 
zeure burua, ikasle 
adimentsutzat zaituzte?
Ez dakit, ba! Uste dut gehiago apro-
betxatu beharko nukeela nire askata-
suna. Ikasketak egiteari dagokionean, 
esan nahi dut. Zerbait interesatzen 
zaidanean, ikasketak egiten baino as-
koz ere gehiago saiatzen naiz. Ikasi 
behar dudanean, mugak izaten ditut, 

ikasi nahi dudanak behar baino den-
bora gehiago eskatzen dit beti. Eta zuk 
galdetu baino lehen esango dizut zein 
den lehenengo muga: alferkeria! Ez da 
dudarik horretan!

Ikasteko garaian alferkeria ez 
da harrigarri, gustuko dituzunak 
bezainbat dira gogoz kontrakoak.
Egia aitortuko dizut, sarbide froga de-
la-eta, ondo pasatzera joan nintzen 
azterketara. Eta halaxe joango naiz 
unibertsitatera ere, ondo pasatzera. 
Egingo dudan azkena izango da neu-
re burua estutzea. Ondo pasatzera 
joango naiz, nire onena emango dut 
–jakina, baietz–, baina urduritasuna? 
Zero! Antsietatea? Zero! Gainera, ez 
urduritasunak ez antsietateak lagun-
duko dizute ezertan; ezertan ez. Sar-
bide froga egiten ere oso ondo pasatu 
nuen. Laguntzaile bat nuen ondoan, 
gela bakarrean gu biok bakarrik. Ho-
rrek ere asko lagundu zidan lasai-lasai 
egoten. Oso gogoan daukat oso ondo 
tratatu nindutela unibertsitatean. Ura 
eman zidaten, lerdea kendu, bazka-
ria ematera aita etorri zitzaidan… Nik 
unibertsitatean ikasi nahi dut, baina 
beraiek ere nik han ikastea nahi dute. 
Oso gustura egon nintzen.

Sarbide froga egin zenuenean, 
ondoan laguntzaile bat izan 
zenuela esan diguzu. Egiteko 
guztietarako behar izaten duzu 
laguntzailea? Azterketak egiteko, 
komunera joateko, zeure burua 

garbitzeko…?
Bai. Menpekotasun totala 

daukat, %95ekoa, baina 
ez dut egunerokoan as-

korik nabaritzen, ohi-
tuta nagoelako, nire 
bizitza halakoxea de-
lako. Hala ere, orde-
nagailuaren aurrean, 
adibidez, neuk baka-

rrik lan egin ezinik ez 
dut: sagua kokotsare-

kin ibiltzen dut, teklatua 
sudurrarekin… Unibertsi-

tatean ere laguntzailea izango 
dut, baina ez gela barruko lanetarako, 
fakultatera joaten naizenean ni au-
totik gelara eramateko baizik, edota 
klasetik klaseko tarteetan komunera 
eramateko… Apunteak hartzeko, be-
rriz, aplikazio bat du EHUk, eta ikasle 
boluntarioek hartutako apunteak ja-
soko ditut.

Niri ez zait maitasun 
fisiko goxorik tokatu. 

Denak ere pikutara 
botatzeko modukoak! Esaten 

didate etorriko zaidala 
maitasun fisiko hori ere, 

eta etorriko da... 
edo ez!”

Eugeni 
Alzibar 

Etxeberria     
 MOSKU, 1997

Bi urte zituela ekarri zuen Joxe Ra-
mon Alzibarrek eta Izaskun Etxe-
berriak –alaba Eiderrekin batera–  
osatutako familiak Tolosara, Maxim 
eta Nina anai-arrebekin batera. Ai-
tarekin, odoleko bi anai-arrebekin 
eta iloba Alexekin bizi da gaur egun 
Donostian. Garuneko paralisia du, 
%95eko desgaitasuna, baina uni-
bertsitatera bidean da sasi eta lahar 
guztien gainetik. Euskal youtuber 
zaildua, ehunka elkarrizketa argita-
ratuak ditu eugenialzibar.com gu-
nean, eta euskal literaturako liburuz 
betea ikusi diogu gelako apalategia. 
Beste oilar batek joko luke kukurru-
ku beste guztiok Eugenik bezainbat 
egingo bagenu.
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Menpekotasunak mugak dakarzkizu, 
era bateko eta besteko hesiak, noiz 
oztopo fisikoak dira, noiz gure ezin 
afektibo edo bestelakoak...
Ez dut horretaz askorik pentsatu, zeren 
neure egoera normalaren barruan bizi 
baititut horiek denak. Elbarritua naiz, 
argi dago, ez zait inporta halaxe esatea. 
Beste batzuei ez zaie gustatzen: “Aizu!, 
ez niri elbarria deitu!”. Niri, berriz, ez 
zait inporta, elbarria naiz bizi guztiko, 
halaxe izango naiz beti. Hitz oso polita 
iruditzen zait, zer esango dizut, ba! Oz-
topo fisikoen aldetik oso ondo molda-
tu naiz gehienetan, zeren inork atzetik 
besapeetatik heldu eta lasai-lasai ibili 
naiteke. Badut adibide interesgarri bat: 
komunera joateko garaian, toki publiko 
askotan egokitu egin dituzte komunak, 
baina askotan haietan ez naiz aise mol-
datzen. Bitxia da, ezta?

Zer esan nahi duzu? 
Pertsona handientzat eginak daudela, 
komun egokitu gehienek zulo handia 
dutela, adineko pertsonentzat pentsatu 
dituztela eta ni han kilin-kalan ibiltzen 
naizela. Urduritu egiten naiz, eta ez dut 
txizarik egiten! Orduan zer? Komun 
estuetan sartzen naute, eta han askoz 
hobeto moldatzen gara! Kontrapuntu 
bitxia, ezta? Egia da komun egokituek 
dimentsio normaleko zuloa-eta dute-
nean, hantxe sartzen garela, logikoki!

Zer diozu gure ezin afektiboez, 
psikologikoez-edo...

Ez dut “psikologiko” hitza erabiliko, 
desgaitasuna ez duzuenekiko enpa-
tiaz.

Hitz hori erabili gabe, hortaz.
Egia da gero eta enpatia handiagoa 
duela jendeak, eta, bestalde, gehia-
gotan ikusi dut besterekiko enpatia 
eza, nirekikoa baino. Ni beti oso ondo 
tratatu naute. Baina inoiz gertatu zait 
bestelakorik ere… Adibidez, elkarriz-
keta bat proposatu baten bati wha-
tsappez, eta esan izan didate: “Niri? 
Zer dela-eta niri? Zer kontatu behar 
dizut? Ni ez naiz inor”. Eta neure bu-
ruari esaten diot: “Zein gutxi maite 
ditugun geure buruak! Nola esango 
dugu, ba, ez garela inor! Pertsona gara, 
eta beti izango gara!”. Behin, horixe 
erantzun nion bati, suminduta ni: “Ez 
zara inor? Zer zara, ba? Mamu bat, ze-
rutik ilunpetan jausia?”. Eta blokatu 
egin ninduen. 

Blokatu egin zintuen? Nola hartu 
zenuen?
Nik? Hor konpon, marianton!

Kar, kar… Ikasia zara euskaraz, 
maila hein bat jasoa duzu.
Esango dizut: Moskun jaio nintzen. 
Hogeita bi hilabete nituela adopta-
tu ninduen familia euskaldun batek, 
nire bi anai-arrebekin batera, Maxim 
eta Nina. Euskara dut ama-hizkuntza, 
Moskutik natorren arren. Bi urterekin 
etorri ginen, edo ekarri gintuzten To-

ASPACE 
UNIBERTSITATE

“Eduki dudan eskolarik hobe-
rena izan da. Unibertsitatean 
hasiko naiz, baina ez dut uste 
Aspacek eman didana  gainditu-
ko duenik. Aspacek gauza asko 
erakutsi dit akademikoki, bai-
na horrekin batera, jendearekin 
enpatizatzen erakutsi dit, sozia-
lizatzen, modu natural batean 
komunikatzen, jendea ulertzen, 
neure burua ulerrarazten. Nire 
unibertsitatea izan da Aspace, 
bai horixe!”.

ZALETASUNAK
“Irakurtzea dut zaletasuna, sa-
kelakoarekin jolastea, telebista 
ikustea, paseatzea… Bestalde, 
telebista kanala ere badaukat 
webgunera txertatua, eta horrek 
ere denbora dezente kentzen dit, 
nahiz eta zaletasuna ere baden, 
baina egunean eguneko progra-
mazioa osatu behar izaten dut, 
bideoak jaitsi, plataformara igo, 
emisioa zehaztu, programazioa 
idatzi… Hamaika gauza!”.

Azken hitza
ITSASOARI 

BEGIRA
–Urak ikaragarri erakartzen 
nau, baina akojonatu ere egiten 
nau! Askotan, itsasoa ikustera 
joateko beharra dut, pasadizoan 
besterik ez bada ere.
–Benito Lertxundik Jon Maiaren 
hitzekin egindako kantua bideo-
klip bihurtua duzu, zeu kantari 
zarela… –, gogorarazi diot.
–Bai. Hainbat bideo-klip egin 
ditut, zeinak bere teknikaria 
duen atzean. Lertxundiren kan-
tu hori Laudioko Jurgi Ibarretxe 
musikari eta Amurrioko Lander 
Otaola Txato musikari eta errea-
lizadorearekin egin nuen... Zaz-
pi mendeko gauean gaude, gure 
loreetan sasi / Irrintzi, oihu, ele 
ta ulu, marmario ta garrasi. / 
Haize enbata, brisa galerna…
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losara. Eta Tolosan hazi ginen, euskaraz 
nahitaez, baina, paraleloan, gaztelaniaz 
ere bai Aspacen, zeren bi urtez gero As-
pacera joaten hasi nintzen. Batera ikasi 
nituen biak. Euskaraz ondo dakit, oso 
ondo ere, eta ikaragarri maite dut eus-
kara, baina bizitzaren zirkunstantziek 
gaztelania sakontzera eraman naute, 
gaztelaniaz egin ditut ikasketak; iraku-
rri ere, asko gaztelaniaz. 

Haatik, ohi baino maila jasoagoa 
duzu euskaraz.
Gaztelania sakontzeko etapa hori buka-
tu da. Esate baterako, aitaren animoek 
lagunduta, karrera euskaraz egingo dut. 
Niretzat, erronka moduko bat da, gazte-
laniaz ikastetik euskaraz ikastera joko 
dut, eta hor euskara gehiago ikasiko 
dudala uste dut. Nire euskara mailaz 
galdetu didazunez, esango dizut Aspace 
eta gero institutu batera sartu nindu-
tela; heziketa bereziko gelan nintzen, 
betiere. Esan zidaten euskara maila bat 
gainditzeko gaitasuna nuela. Txantxa 
bat egin zidaten… eta haserretu egin 
nintzen, zeren A2 mailako euskara az-
terketan eman baitzuten nire izena. 
Zera pentsatu nuen: “Lehenengo profila 
izango da, deputamadre!”. 

Eta?
Azterketa egin, eta gainditu nuela, baina 
gero jakin nuen lehenengo profila B1 
zela. Eta urak eta suak hartu ninduten! 
Ekaina zen, deialdi berrien garaia, beraz, 
eta neure buruari esan nion: “Ondo da! 
Orain, institutuko inori ezer esan gabe, 
B1 saltatu eta B2 azterketa egitera joan-
go naiz”. Aitari esan nion, eta aitak: “Bai, 
uste dut maila badaukazula, baina esan 
institutukoei”. Baina nik ez nien esan. 
Izena eman nuen, azterketa egin, eta B2 
atera nuen. Harrezkero, hirutan saia-
tu naiz C1 ateratzen, baina ez dut lortu. 
Hori ere karrera euskaraz egiteko arra-
zoia izan dut, euskara gehiago sakontze-
ko aukera emango didala uste dut… Egin 
ditudan elkarrizketek ere asko erakutsi 
didate, eta pailazoekin egindako saioek 
ere bai.

Nolatan ekin zenion elkarrizketak 
egiteari… Ehunka dituzu 
eugenialzibar.com gunean...
Txikitan, programa bat aurkeztera jolas 
egiten nuen. ETB1 asko jaso dut, Tolo-
san. Zu Sautrela-n ibili  zinen –badakit–, 
eta Sautrela esan eta haurtzaroa dator-
kit gogora, zeren garai hartan horixe zen 
ETB niretzat: Sautrela, Goenkale, Betizu, 

Teknopolis, Amama sukaldari… Orain 
saio berri pila dago, ondo dago, baina 
gure ETB lehengo hura da. Programa 
asko ikusten nituen, eta bukatzen zire-
nean, berriz, tristurak hartzen ninduen, 
eta tristuraren kontra, sofatik jaitsi eta 
neure telesaioa aurkezten hasten nin-
tzen; aurkezleak imitatuz, alegia. Eta 
Tolosatik Aspacera Donostiara autobu-
sean etortzen hasi nintzenean ere, bi-
dean neure telesaioa egiten nuen, neure 
irudimenean, jolasean, baina egin egiten 
nuen! Gero, etxera heldu eta programa-
zioa idazten nuen...

Txikitako jolasetik handitako 
elkarrizketetara jauzi egin zenuen 
duela urte batzuk.
Orain dela bost urte, youtuber hitza adi-
tu nuen. Zera pentsatu nuen: “Youtu-
ber?… Eguna bideoak ikusten ematen 
dituena izango da”. Ezta arrastorik ere, 
alegia. Lagun batek esan zidan: “Eugeni, 
zu tontoa zara! Youtuberra da bideoak 
egiten dituena Youtube kanalean!”. 
“Hara!, hemen mundu oso bat dago!”, 
pentsatu nuen, baina burutik pasatu ere 
ez elkarrizketak egin behar nituela! Zer 
egin nuen, hala ere? Pirritx eta Porro-



Irailak 4, 2022

EUGENI ALZIBAR І 21

txeko kantaria elkarrizketatu, Joli Pas-
cualena. Grabagailua hartu,  elkarrizketa 
egin, txukundu, eta igo nuen Youtubera. 
Gero, Nerea Aliasi egin nion, gure amaren 
ikaslea zen, eta ezagutzen nuen. Hurrena, 
Pirritx, Teresa Andonegi, Oihana Arana, 
Leire Vargas… Asko. Sare sozialetan eta 
han eta hemen arakatuz aukeratzen ditut 
elkarrizketak.

Hainbat poema dituzu sareko zure 
webean. Hortxe maitasunaren nekeak 
eta penak, eta, are, maiteminaren…
Terapia bat da, eta asko laguntzen dit. 
Jolasean hasi nintzen. Ikusten nuen jen-
dea sare sozialetan idazten, argazkiak 
jartzen, hau eta hura egiten, eta nik ere 
halakorik egin nahi izan nuen. Baina ha-
sieran idazten nuena ez da poesia, da pro-
sa, gerora ikasi dut poesia lantzen. Hori 
esanda, poemak idaztea da bikotekidea 
izatea bezala, zeren papera hortxe dago 
–nahi duzunean, gainera–, ez duzu poe-
marekin sexurik edukiko, baina, berdin 
du, mundu honetan dena ez da sexua, eta 
poemak nire bikotekideak dira.

Papera ez den bikotekiderik izan 
duzu?
Bai...

Maitemindu zara?
Askotan. 

Askotan?
Bai, orain ere halaxe nago, maitemindu-
ta. Etengabe maiteminduta bizi naiz. 

Kar, kar…
Askotan, maitasun horiek platonikoak 
dira.

Nireak ere halaxe izan ziren 
lehenengo, platonikoak. Maitasun 
fisiko goxoak etorri ziren arte…
Baita hori ere! Baina niri ez zait mai-
tasun fisiko goxorik tokatu. Denak ere 
pikutara botatzeko modukoak! Esaten 
didate etorriko zaidala maitasun fisiko 
hori ere, eta etorriko da... edo ez! Nik 
badakit nirekin maitemintzen dena oso 
pertsona sakrifikatua izan behar dela, 
nire beharrengatik: komunera eraman, 
jaten eman… Gogoratzen naiz hemen-
go arreba Eiderrek –hemengo amak 
gu adoptatu baino lehen izandako ala-
ba biologikoa–, esan zidala behin: “Zuk 
ere izango duzu bikotekidea egunen 
batean”. Nik ezetz erantzun nion, ezi-
nezkoa dela, eta berak, galdetu zidan: 
“Zergatik esaten duzu ezetz?”, “Niri 

dena egin behar zaidalako, momentu 
guztietan laguntza behar dudalako ezer 
egiteko ere! Ez dago hori egingo duen 
mutilik”, zeren, esango dut, mutilak gus-
tatzen zaizkit. Eta Eiderrek: “Dena de-
lako mutila zutaz maiteminduta baldin 
badago, dena maitasunez egingo dizu, 
obligaziorik gabe!”. Orduantxe argitu zi-
tzaidan eguna: “Arraioa, orduan nik ere 
bikotekidea izan dezaket!”.

Elkarrizketan behin baino gehiagotan 
aipatu duzu aita [Joxe Ramon 
Alzibar], oraintxe artetxe ez ama, 
Eiderren ama, zeure “hemengo ama”.
Amak izena zuen Izaskun Etxeberria, 
Anoetakoa. 

“Izena zuen”?
Orain dela zortzi urte hil zen, minbi-
ziaren ondorioz. Eta hura mina! Bizian 
eman didaten ostikorik handiena izan 
zen. Baina hortik ere ikasi nuen. Behin 
baino gehiagotan galdetu izan didate: 
“Nola egin ahal izan duzu aurrera zure 
egoeran?”… Eta nik pentsatzen dut ez 
dagoela besterik, aurrera egiten duzula 
besterik ez dagoelako, bestelako irtenbi-
derik ez, bizitzak berak aurrera egitera 
behartzen zaituela. 
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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

20 €

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)
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IRATI LABAIEN EGIGUREN
EHU-KO IRAKASLEAHappykrazia

Z er behar duzu zoriontsu iza-
teko? Desiratuz gero, lortuko 
duzu. Dena da posible jarrera 
positiboarekin. Zoriontasunak 

dena sendatzen du. Zoriontasuna ez da 
helmuga, bidaiatzeko erabili beharre-
ko jarrera baizik. Pentsamendu nega-
tiboak ez dizu inoiz bizitza positiboa 
emango, aldatu jarrera. Izan zoriontsu!

Nonahi ikus ditzakegu gisa horreta-
ko esaldiak, besteak beste: produktuak 
zein zerbitzuak saltzeko iragarkietan, 
autolaguntza liburuetan, geroz eta ohi-
koagoak diren coach zerbitzuetan, bai-
ta norbanakoon sare sozialetako pro-
filetan ere. 80ko hamarkadatik gaur 
egun arte garatuz joan da psikologia 
positiboa deritzon hau, eta beste hain-
bat alorrez gain, lotura handia izan du 
zoriontasunaren ekonomiarekin. Ho-
nela, korronte honen bultzatzaile na-
gusienetakoa izan zen Richard Layard 
ekonomialariak zoriontasuna bere 
osotasunean ulertzeko psikologoak 
eta ekonomialariak elkarlanean ari-
tzearen garrantzia azpimarratu zuen 
2003an.

Dena dela, bada pentsamolde hau 
zalantzan jarri duenik ere, nolabait, 
psikologia positiboan edota zorionta-
sun psikologian oinarritzen den dis-
kurtsoak izan ditzakeen eragin kaltega-
rriak mahaigaineratu eta aztertu nahi 
dituenik; horien artean dago happykra-
zia deritzona. Besteak beste, desiratzen 
dugun oro eskuragarri izango dugula 
pentsatzeak, hamaika frustrazio eta de-
presio eragin ditzakeela dio.

Psikologia positiboaren korrontea-
ren arabera, zoriontasuna lortzeko bi-
dean, norbanakoongan eragiten duten 
baldintzak honakoak dira: %50 joera 
genetikoak, %40 norberaren jarrerak, 
eta %10 kanpoko baldintzak. Hau on-
tzat emango bagenu, zoriontasunaren 
lorpenaren %90 norberaren baitan 
egongo litzateke eta %10 bakarrik le-
goke kanpoko faktoreen menpe. Horrek 
norberaren arduran jartzen du arreta, 
hots, neoliberalismoak behin eta berriz 
sustatu nahi dituen indibidualismoa-
ren baloreetan. Zoriontsua izan ezean, 
ardura norbanakoarena denaren ideia 
azpimarratzen du, pertsona uharte ba-
ten modukoa izango bailitzan. Nolabait, 
norberaren iraganak, testuinguru so-
zial eta ekonomikoak, arrazak, gene-
roak, edota nazionalitateak eraginik 
izango ez balute bezala.

Kurioski, esplotatu zitezkeen balio 
guztietatik zoriontasuna gailendu da, 
lankidetza, boluntariotza edota leial-

tasunaren gainetik. Cabanas eta Illouz 
autoreek idatzitako eta artikulu honen 
izenburu bera duen liburuak dioenez, 
gai honen inguruan industria handia 
sortu da, eraiki den diskurtsoa kon-
tsumoari erabat lotuta baitago. Ideia 
honen harira, pentsamendu honek ez 
du zoriontasuna definitu ondoezaren 
falta moduan, geroz eta zoriontsuagoa 
izateko etengabeko prozesu pertsonal 
gisa baizik. Are gehiago, zerbitzu eta 
produktuez haratago, bizitza zorion-
tsuaren eredua dugu, sentitzeko, pen-
tsatzeko eta ekiteko modu konkretue-
tan oinarritzen dena.

Autore hauen aburuz, langilearen 
identitatea eraikitzeko ere erabili izan 
da hainbatetan berritzailea den diskur-
tso hau. Erabateko aldaketa pairatzen 
duen lan-merkatu lehiakor eta hainba-
tetan prekarioan biziraun eta garatze-
ko jarrera positibodun eta zorionta-
sunaren bilaketan dabiltzan langileak 
hobeak direla dio pentsaera horrek. 
Honela, autonomoa, malgua, lehiakorra 
edota erresilientea bezalako ezauga-
rriak entzun ohi dira maiz. Baina sekto-
re orotarako balio al dute horiek? No-
rentzat dira hobeak ezaugarri hauek?

Zalantzarik gabe, askotariko ertzak 
ditu zoriontasunaren gaiak. Gainera, 
hainbatetan, errezeta magiko bakarra 
bistaratzen zaigu berau lortzeko: eder-
tasun mota bat, bizitza arrakastatsua-
ren eredu bakarra, harreman mota ja-
kin batzuk, ondasun jakin batzuk... Ez 
ote gaituzte amaigabeko betebeharrek 
gobernatzen? 

Desiratzen dugun oro 
eskuragarri izango 

dugula pentsatzeak 
hamaika frustrazio 

eragin dezakeela dio 
'happykraziak' 
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ANE ABLANEDO LARRION
IRAKASLEA

ANT TON OLARIAGA

Bizitzatik urrun bizi den gure 
eskolaz, zuen galderak (eta II) 

Ikasturte bukaera hurbil genuen, ira-
gan ekaineko hondar hartan hezkun-
tza-sistemari buruzko galdera batzuez 

osatutako kolaborazioa plazaratu nue-
nean. Bukaeran, beharbada gogoratuko 
duzuenez, gonbitea luzatzen nizuen, ira-
kurle estimatuoi, galdera gehiago egin 
zeniezaioten zeuen buruari. Gonbitea, 
dena esan behar da, modu erdi sinbo-
likoan, erdi egiazkoan bota nuen, bai-
na nire harridura eta zorionerako, oso 
modu naturalean hasi ziren galderak 
ezinegonetik sortzen, han eta hemen 
agertzen, eta azkenean nire eskuetara 
iristen. Hemen duzue jasotako hamarna-
ka horien arteko lagina. 

Ikasturte on euskal hezitzaile guztioi. 
Ea aurtengoa den iraultza burutuko du-
gun urtea!

    • Zergatik jokatzen dugu haurrentzat 
onena zer den jakingo bagenu bezala, 
beraiei zuzenean inoiz galdetu gabe? 

    • Zergatik oinarritzen dugu irakaskun-
tza ikasleen erantzun onen bilaketan,  
eta ez galdera onak egiteko gaitasuna-
ren garapenean? 

    • Zergatik dute hezitzaileen artean pres-
tigiorik txikiena haur-eskoletako  lan-
gileek, bizitzaren lehen urteak baldin 
badira pertsona baten konfigurazioan 
arrasto gehien utziko dutenak? 

    • Zergatik ematen du prestigioa hezitzea-
ren lanak, eta ez hainbeste zaintzeare-
nak? Ez al da ariketa hagitzez ederragoa 
haurrak zaintzea haurrak hezitzea baino? 

    • Zergatik dira inklusio planak beha-
rrezkoak, ikaslegoa anitza dela eta ikas-
le guztiak desberdinak direla ulertzen 
badugu? 

    • Zergatik ez diogu ikasketari, bene-
tan ikasketa esanguratsu bilakatzeko 
beharko lukeen denbora eskaintzen? 
Zergatik nahiago dugu edukien kantita-
tea, kalitatea baino? 

    • Zergatik gabiltza beti estresatuta? Zer-
gatik izaten dugu oihu egiteko gogoa 
eskolatik ateratzen garenean? Zergatik 
dauka eskolak bertako parte-hartzaileen 
ongizatea eragozteko halako gaitasuna?

    • Zergatik daude eskola eta bizitza elka-
rrekin hain haserre? 

    • Zergatik dira eskolan askoz garran-
tzitsuagoak zientziak, humanitateak 
baino? Zergatik desterratu dugu artea 
eskola-eremutik? 

    • Zergatik ateratzen dira euskal haurrak 
eskolatik Euskal Herria nazio mendera-
tua dela behin ere entzun gabe? 

    • Zergatik (eta non) galdu du burua es-
kolak? Eta bihotza? 

    • Zergatik dago eskola naturatik hain 
urrun eta urrunduta? 

    • Zergatik daude haurrak eskolaratzeko 
laguntza ekonomikoak –garraioa, janto-
kia...– eta ez haurrak etxean gurasoekin 

denbora luzeagoan egon ahal izateko? 

    • Zergatik saiatzen gara ikasketa koo-
peratiboa izan dadin, aldi berean kalifi-
kazioen bitartez lehiakortasuna bultza-
tzen baldin badugu? 

    • Zergatik egon behar dute haurrek 
hainbeste denbora eserita?

    • Zergatik jartzen ditugu sistemaren 
interesak, ikaslearen beharren aurre-
tik?

    • Zergatik ahaztu dugu hain erraz, nola-
koak ginen 5 edo 15 urte genituenean? 
Zergatik dugu halako zailtasuna, adin 
horretan nahi genituen heldu horiek 
bilakatzeko? 

    • Zergatik iruditzen zaigu azterketa 
bat pertsona baten jakintza neurtzeko 
modurik egokiena, denok dakigunean 
egin eta berehala ahaztu egiten dela 
ikasitakoa? 

    • Zergatik eskatu behar da baimena ko-
munera joateko? 

    • Zergatik eskatu behar izaten da dene-
rako baimena? Zergatik beti irakaslea-
ri? Zergatik ez dugu irakasleok kasik 
inoiz, eta ezertarako, baimena eska-
tzen?

    • Zergatik pasatzen zaigu hain oharka-
bean eskolak duen curriculum ezku-
tukoa –zeinaren bitartez egiten duen 
eskolak "heziketa" lan handiena–, eta 
kezkatzen gaitu hainbeste, ordea, age-
rikoak? 

    • Galdera hauek guztiak –eta egin ge-
nitzakeen beste ehundaka– eta gero, 
zergatik diogu hainbesteko beldurra 
gauzak beste modu batean egiteari? 

    • Zergatik ematen digu beldurra eskola-
sistematik ateratzeak?

Milesker denei, zorte eta kuraia on! 
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MIKEL GOMEZ
SUKAR HORIA-KO 
KIDEA

CASTILLO SUAREZ
IDAZLEA

Euskal ekologismo sozialaren 
premiaz eta erronkez

Okerreko tokian

Aurtengo uda agerian uzten ari da 
Klima Aldaketak eragin negatiboa 
izango duela bai gure bizitzetan 

baita datozen belaunaldien bizitzetan ere. 
Oso zentzuzkoa da etorkizunari beldur 
puntu bat izatea, baina askotan galdetzen 
diot neure buruari zenbateraino ez ote 
diren gure ezinegonak guztiok irentsi di-
tugun pelikula eta telesail katastrofisten 
ondorio, zeren eta distopia bada etorki-
zuna irudikatzeko dugun modu bakarra, 
jai daukagu. Gurea baino kultura sanoa-
go batean, telesailek elikagaien produk-
zio lokalaz, hiri jasangarriez, bortizkeria 
matxistaren amaieraz eta errentaren ba-
naketaz hitz egingo lukete (ederra egun 
hauetako Berriaren Utopiarantz seriea). 
Garaiotan erradikala izatea ez da deses-
perazioa sinesgarria egitea, itxaropena 
posible egitea baizik.

Desazkunde justua ideia erakargarria 
da, baina abstrakzio ideologikotik plano 
politiko eta konkretura pasa behar du-
gula uste dut.  Zenbat murriztu beharko 
genituzke CO2 isurketak 2030erako? Zer 
neurri hartu beharko lituzkete erakun-
deek energia aurrezteko? Zeintzuk dira 
gure proposamenak etxebizitza, garraio 
edo enplegurako? Zeintzuk eta zenbat 
dira murriztu behar diren sektoreak? Zer 
proposatzen dugu enplegu gabe geratuko 
diren langileentzat? Eta aisialdi ereduaz, 
zer diozue?

Ekonomia berlokalizatzea, nekazal oi-
narrizko errenta edo materialak birzikla-
tzeko plantak adibide egokiak dira. Kon-
tsumismo eta bizitzaren garestitzearen 
aurrean, liburutegiak inspiragarriak izan 
daitezke, objektuen jabego publikoa eta 
erabilera komunitarioa sustatuz. 

Txikiak badira ere, garaipen beharrez 
dago gehiengoentzat izan behar duen 
ekologismoa. Bere buruan sinistu eta as-
korengan ilusioa pizteko. Horretarako, 
ezinbestekoa da klase ertaineko/gizon/
zuri/heldu/aspergarri/liburujale mili-
tantearen iruditegia gainditzea. Nirega-
tik, ongi etorriak haize berriak.

Beste gauza askoren artean, datozen 
urteetan blokatzeak, greba orokor klima-
tikoak, lurzoru eta azpiegitura handien 
okupazioak, komunitate energetikoak...
antolatuko dituen mugimendu ekologista 
eraikitzea dagokigu. Eta noski, boteregu-
neetatik bota beharko dugu petrolioko 
oligarken laguna den hiru letratako al-
derdia...VOX ez, bestea. Hasteko, legegin-
tzaldi honetarako espero den EAEko Kli-
ma Aldaketaren legea galdu ezin dugun 
aukera da.  Eta nola aurre egin lobby fosi-
lari EHtik? Ez daukat argi, baina Repsolek 
boikot kanpaina indartsu bat merezi du. 

Honetaz guztiaz gogoetatzeko, zatoz 
irailaren 30eko asteburuan Portugalete-
ko gaztetxeko ekotopaketetara, borroka-
rako grina eta bizipoza! 

Batek inoiz ez daki noiz dagoen oke-
rreko tokian. Duela hilabete batzuk 
izan zen. Prentsaurrekoa neukan 

Donostian eta autobiako lanek justuko 
denbora utzi zidaten garaiz iristeko. Ez 
nuen bi aldiz pentsatu eta hoteleko par-
kingera sartu nintzen. Txirrina jo, pren-
tsaurrekora nindoala esan nuen eta atea 
ireki zidaten ezer gehiago galdetu gabe. 
Baina hotel hartan ez zegoen prentsau-
rrekorik. Gizarte langileendako ikastaro 
bat eta enpresa finlandiar baten bilkura 
zeuden aurreikusita. Nire prentsaurre-
koaren arrastorik ez. Orduan konturatu 
nintzen okerreko hotelera joan nintzela. 
Oinezkoendako atetik atera eta beste ho-

telera joan nintzen, autoa han utzita. Eta 
nago bizitzan horrelako zerbait gerta-
tzen zaigula maiz: okerreko tokian gau-
de, baina inori ez diogu esaten, badaez-
pada, lotsagarri geratuko garelakoan. 
Prentsaurrekoa bukatu eta autoaren bila 
joan nintzenean, bertan geratzeko go-
goa izan nuen. Izan ere, maiz izaten dut 
beste edonon egoteko beharra, hemen 
—orainaldian— izan ezik. Kafe bat har-
tu nuen tabernan. Presarik ez nuen eta 
esperantza nuen norbait topatzeko; nire 
poemetako neska beharbada, bikini ber-
dea zuen hura. Baina  ikusi ez ditugun 
pertsonak bizi izan ez ditugun uneen pa-
rekoak dira. Ez daude inoiz gure zain. 
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LAURA PENAGOS RODRÍGUEZ
ANTZEZLEA

Inor ez direnak

Achagua, Embera, Ette Naka, Ko-
gui, Naka-Yuwe, Pisamira, Ti-
kuna eta Yuruti dira Kolonbian 
dauden 69 hizkuntza indigene-

tako batzuk, eta bertako 400 mila biz-
tanlek hitz egiten dituzte. Gaur egun, 
102 komunitatek egiten diote aurre 
Mendebaldeko eredu hegemonikoari. 
Eredu horrek, mendeetan zehar, aberas-
tasunez gabetu ditu herriak, ez bakarrik 
aberastasun materialez, baita kulturalaz 
ere, eta sumisioz hartu ditu mendean. 

Eredu horrek, horrela dei badaiteke, 
doktrinatu egin gaitu herrialde mise-
rable, bortitz, ustel, arrazista, klasista, 
krudel eta gizagabea izateko. Espainiako 
kolonialismoaren ondorioak. Alabaina, 
azken hauteskundeen emaitzak ikusita, 
badirudi herri hau bere milaka urteko 
lozorrotik esnatzen ari dela. Herri gisa 
bizitzaren balioa aldarrikatzen ari dela 
sinetsi nahi genuke, lurrarekiko erres-
petua, kulturaren garrantzia eta artea-
ren aberastasuna.

Besterik da ziklo sozial berri horren 
etorkizuna zein izango den. Gertakari 
erabakigarri asko bezala, hau ere kalean 
ernatu da, auzoan, oihanean, mendietan, 
nekazariekin, indigenekin, giza eskubi-
deen defendatzaileekin eta gazteekin. 

Prozesu horretan pilatutako botere eta 
motibazio izugarri hori bideratzeko ar-
dura eman dio herriak sistema demo-
kratikoari, sistema desitxuratu eta lizun 
horri. Eta ardura horren eskualdatzea-
ren bidez, herria hustu egin da. Demo-
krazia horren eskutik helduko omen da 
gure ametsetako gizarte-aldaketa. Agian 
bai, agian ez. Baina Kolonbiako estatu 
mota errepublika izateak eta konstitu-
zioa izateak, alegia, Europako eredu de-
mokratikoan oinarritutako sistema poli-
tikoa izateak, ez du bermatzen herritar 
gehienak lehen mailako izatea.

Gai izango ote da Francia Márquez 
gure lehendakariorde berria herri gogoa 
demokraziaren labirintoan barna gida-
tzeko, Ariadna balitz bezala? Franciak 
badaki zer den beltza izatea, pobrea iza-
tea, ukatuta eta baztertuta bizitzea. Eta 
badaki inor ez direnek eusten diotela, 
zorionez edo zoritxarrez, sistema horri. 
Nik bere diskurtsoari erreparatzen diot, 
baina, batez ere, haren eragina eta kohe-
rentzia miresten ditut. Azkenean badiru-
di emakume batek ordezkatuko gaituela.

Berriro pentsatu behar dugu mundua, 
gurea, gure oroimenari eutsi; Muisca, Ti-
kuna, Achagua, Embera, Nasa Kogui, eta 
beste hainbat herri gogoan. Gure ardura 
da ulertzea gizarte gisa zer gertatu zi-
tzaigun, zer egin genuen edo zer egiteari 
utzi genion. Eta konpromiso hori geurea 
da, ez instituzionala. Izan ere, zer da lau 
urteko agintaldi laburra, behar diren 
aldaketa sakonak egiteko? Bide horrek 
ematen duena ematen duela, ez genuke 
ahaztu behar benetako aldaketari eki-
teko ezinbestekoa dugula gure ondasu-
nen, gure kulturaren, gure hizkuntzen 
unibertsoa biziberritzea. Lurrean erro-
tzen gaituzten ondasunak baitira horiek, 
zilbor-hesteak ama-umetokian sustrai-
tzen gaituen bezala.  

Kolonbiako azken 
hauteskundeen 
emaitzak ikusita, 

badirudi herri hau 
bere milaka urteko 

lozorrotik 
esnatzen ari dela
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Egin koa

Prezio  
finkorik gabe. 

Ordaindu 
nahi duzuna.

www.argia.eus/eginargiakoa

Babestu 
euskal 
kazetaritza 
independentea
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   JOSU NARBARTE HERNANDEZ

Aunitz euskal herritarrentzat, 
oporretara joateko tokia 
dira Gaskoiniako Landak 
(Okzitania). Duna luzez osatutako 
hondartzak, pinudi amaigabeak 
barnealderantz, eta herriak baino 
kanping gehiago ia. Hegoaldean 
Aturriko itsasadarrak markatzen 
du Lapurdirekiko muga. 
Iparralderantz Arcachongo badia 
eta Ferret lurmuturra bezalako 
helmuga turistikoak, eta bertan 
Bordele eta Girondako itsasadarra.

THIBAUD MORITZ / AFP

Abuztuak 9, Belin-Beliet.
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SUTEAK LANDETAN

Gizakiak eraldatutako 
ekosistema bat, 

berotze globalaren 
atakan
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A labaina, 2022ko uztailean 
beste arrazoi batek ekarri diz-
kigu Landak hedabideetako 
lerroburuetara. Bi sute han-
di gertatu dira, egun gutxi-
ren buruan kalte izugarriak 

eraginez. Lehena kostan bertan piztu 
da, La Teste de Buch herrian; bigarre-
na barnealderantz, Landirasen. Lehen 
estimazioen arabera, 20.000 hektarea 
inguru erre dira guztira. Ez zen halako-
rik gogoratzen 1949ko sarraskiaz geroz-
tik; suak 52.000 hektarea irentsi zituen 
orduan, horietatik 25.000 pinudiak; 82 
lagun hil ziren, eta Bordele errautsek 
estalita gelditu zen. Berotze globalaren 
ondorioz, gero eta ohikoagoa izango da 
sute-arriskua; hortaz, komeni da gizarte 
gisa ingurunearekin dugun harrema-
naz hausnartzea, arriskua mugatzen ala 
hauspotzen ari ote garen jakiteko.

EZ ZEN BETI BASOA IZAN
Landetan gertatua bere testuinguruan 
jartzeko, ezinbestekoa da egungo lur-
estaldura aztertzen hastea. Frantziako 
Institutu Geografiko Nazionalak (IGN) 
emandako datuen arabera, Landetako 
eta Girondako departamentuen azale-
ra osoaren %45 baino gehiago “basoz” 
estalita dago baina, datu horren azpian, 
errealitate deserosoago bat dago. Lande-
tako Basoak 1,4 milioi hektareako heda-
dura du, eta horien %90 baino gehiago 
jabetza pribatukoa da; gainazal osoaren 
%25 berrehun jaberen esku dago soi-
lik. Eremu zabal hori konifero-plantazio 
monoespezifikoz estalita dago ia osoki. 
Itsas pinua (Pinus pinaster) da espezie 
nagusia, eta egur eta paper industriaren 
merkatuan saltzeko hazten da. Azken 
urteetan, behin baino gehiago piztu dira 
plantazio horien kudeaketaren inguruko 

Landetako Basoak 
1,4 milioi hektareako 
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polemikak, besteak beste, glifosatoaren 
erabilerari lotuta.

Baina ez zen beti horrela izan. XIX. men-
dera arte, basoak puntu jakin batzuetan 
baino ez zeuden: Lacanau, Arcaishon, Bis-
carròssa eta Marensin inguruetan batik 
bat. Haatik, lurraldearen zatirik handiena 
paduraz eta zingiraz osatuta zegoen. Ber-
tan, hezetasun-mailaren arabera, zuhaix-
kaz eta ihiz osatutako landaretza zen na-
gusi: txilarrak, erratzak, oteak, iratzeak 
eta abar. Herri-lurrak ziren gehienak, hau 
da, komunitate bakoitzeko bizilagunek 
libreki ustia zitzaketen, kolektiboki xeda-
tutako araudi batzuen baitan. 

Laborantzarako lur desegokiak izanik, 
artzaintza zen eskualdeko biztanleen 
ogibide nagusia. Artzainak airial izeneko 
borda txikietan babesten ziren, eta ber-
tatik artaldeak landara eramateko, zingi-
rak saihesteko egurrezko zango handien 
gainean ibiliz. Artzain hauek bizimodu 
nomada eta bakartia zuten, kultura be-
reizgarri baten lekuko.

ESTATU LIBERALA, TOKIKO 
KOMUNITATEEN AURKA
XVIII. mendean, Ilustrazioaren ideiak he-
datzearekin batera, gizartea, ekonomia 
eta laborantza modu arrazionalean bir-
formulatzeko aldarriak nagusitu ziren 
Europa osoan, baina bereziki Frantzian. 
Horren adibide da, adibidez, François 
Quesnayk sortutako eskola fisiokrati-
koa. Landatarren bizimodu tradiziona-
la, noski, ez zen egokitzen Ilustrazioak 
proposatutako parametro horietan, eta 
horrenbestez exotikotzat eta are basa-
titzat jo zuten. Irudi hori XIX. mendean 
areagotu zen, herri-lurren kudeaketa ko-
lektiboan eta estentsiboan oinarritutako 
ekonomia aurrerapenaren eta arrazoia-
ren aurkakotzat jotzen baitzen.

Ildo honetan, François Flamichon geo-
grafoak honela deskribatu zituen Landak 
1815ean: “Basamortu zabal horietan sar-
tuta, begia harrituta gelditzen da usteka-
beko ikuspegi uniformearen aurrean, 50 
legoara Pirinioen punta ikusten duelarik. 

XIX. mendera arte, 
Landetan basoak 

puntu jakin batzuetan 
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Landetako artzainak 
XIX. mende bukaeran.
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(…) Ikusleak ez du bereizten lurraldearen 
ñabardura txikienik ere, alde guztietatik 
inguratzen duen paisaiaren luze-zabal 
osoan. Han eta hemen sakabanatutako 
pinudi ñimiñoak ikusten dira. (…) Ez 
dago begiarentzat gauza aspergarriago, 
zaporerik gabekoagorik, Bordeleko Lan-
den itxura baino”. Irudi bera eman zuen 
Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent na-
turalista eta politikariak, 1826an, Landak 
“basamortu” gisa definitzean. Ondorengo 
hamarkadetan ohikoa izan zen Landak 
urruneko paraje hutsekin alderatzea: 
Afrikako zein Missouriko sabanekin, Si-
beriako taigarekin, are Sahararekin.

Aurrerapenaren misiolarientzat, hu-
rrengo pausoak logikoa zirudien: beha-
rrezkoa zen lurralde honetara “zibi-
lizazioa” eramatea, Estatu Batuak Ipar 
Amerika “kolonizatzen” ari ziren beza-
laxe (Henry Ribadieu, 1859). Zenbait 
inbertsorek hartu zuten ardura hori, 
Landetan lursailak erosi eta, drainatze-
proiektuen bidez, arroz edo tabako plan-
tazioak sortzen saiatuz; baina, hasiera 
batean behintzat, egitasmo horiek ez zu-
ten arrakastarik izan, tokiko komunita-
teen oposizioarekin topo egin baitzuten.

Testuinguru horretan ulertu behar 
dira garai hartan Landen ustiaketa “arra-
zionalizatzeko” martxan paratu zen es-
trategia politikoa. Prozesua XVIII. mende 
bukaeran hasi zen, Frantziar Iraultzak 
abiatutako Estatu liberalaren eraikun-
tzaren baitan; ondorengo hamarkadetan, 
herri-lurrak zatikatzeko eta pribatiza-
tzeko dekretuak eman ziren, eta Lande-
tan zegoen, hain zuzen ere, Estatu osoko 
herri-lur kopururik handiena. Yzarn de 
Freissinet nobleak argi eta garbi azaldu 
zuen 1837an: “Herri-lurrek aurrerapena 
oztopatzen dute, ardi bat hazteko behar 
den lurra erabil bailiteke familia oso bat 
elikatzeko. (…) Uler dezakegu gure ate 
aurrean dugula lurralde birjin bat, eta en-
presa zoragarrien abiapuntu bilaka dai-
tekeela, espekulatzaileek ongi ezagutzen 
eta preziatzen dituzten lautada hauetan 
inbertituko baitute beren dirua”. Beste 
hitz batzuetan esanda, Estatu liberalak 
ekarri zuen Estatu nazionala, eta ideo-
logia berriarentzat hura zen, tokiko ko-
munitateen gainetik, herriaren interesak 
zehazteko eta lurraldearen antolakuntza 
merkatu-askatasunaren ikuspegitik arau-
tzeko eskumena zuen entitate bakarra.

Herri-lurrak desagertu 
ondoren, tokiko 
komunitateek 

bizimodu tradizionala 
galdu zuten eta 
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BARNE-KOLONIZAZIOA
Hortaz, XIX. mendearen erdialdean 
Frantziako Estatuak benetako barne-
kolonizazio bat abiatu zuen Landetan. 
1849an, Jules Chambrelent ingeniariak 
400 hektareako lursail bat erosi zuen 
Cestàs herrian. Bertan, zingirak drai-
natzeko kanal-sare ortogonal bat disei-
natu zuen, segidan pinuak landatzeko. 
Esperimentuak arrakasta izan zuen, 
eta Chambrelentek 1855eko Erakuske-
ta Unibertsalean erakutsi zituen bere 
emaitzak. 

Napoleon III. enperadoreak interes 
handia erakutsi zuen haren egitasmoan, 
eta urte gutxiren buruan lege berezi bat 
sustatu zuen drainatzeak Landen heda-
dura osora zabaltzeko: 1857ko Legea, 
Gaskoiniako Landen Saneamenduari eta 
Laborantzari buruzkoa. Testu horrek 
hiru ideia nagusi jaso zituen. Lehenik, 
udalerri guztiek beren herri-lurrak drai-
natzeko betebeharra izango zuten, zan-
ga-sistemen bidez, maila freatikoa jai-
tsarazi eta pinuak landatu ahal izateko. 
Bigarrenik, horrela drainatutako lurrak 
lursail txikietan banatu eta enkantean 
saldu beharko zituzten, hamabi urteren 
buruan gehienez. Hirugarrenik, erosleen 
ardura izango zen zuhaitz-landaketak 
egitea eta ustiatzea.

Ondorioz, urte gutxiren buruan Lan-
den itxura errotik aldatu zen: herri-lu-
rrez osatutako zingira zabalen ordez, 
plantazio monoespezifikoz osatutako 
baso handi bat agertu zen, Estatu libe-
ralaren eta kapitalismo industrialaren 
interesei erantzunez. Azken landa-za-
tiak 1914an saldu ziren. Lurjabe berriek 
pinu-plantazioak hobetsi zituzten, ber-
tatik erretxina erauzi eta garatzen ari 
zen industria kimikoa hornitzeko.

Herri-lurrak desagertuta, tokiko ko-
munitateek beren bizimodu tradizionala 
galdu zuten. XIX. mendearen erdialde-
tik, Landetako biztanleriak behera egin 
zuen eta nabarmen zahartu zen, gazte 
ugarik Estatuko hirigune nagusietara 
migratu baitzuten. Bertan gelditu zire-
nek ez zuten plantazioetan soldatapean 
lanean hastea beste aukerarik izan. Ar-
tzain izatetik, laborantzako proletario 
izatera pasa ziren. Hasieran izan ziren 
zenbait errebolta-saiakera: plantazioen 
erreketak eta grebak ohikoak izan zi-
ren, bereziki, 1930ko hamarkadara arte. 
Baina, pixkanaka, Landetako erretxina 
lehiakortasuna galtzen joan zen lan-es-
ku merkeagoetako inportazioen artean, 
eta plantazio asko bertan behera gelditu 
ziren. Horrela piztu zen 1949ko sute izu-
garria, Frantziako Estatuaren historiako 
hilgarrienetako bat.

Ordutik, pinu-plantazioak berrezarri 
eta hedatu egin dira, Europa mendebal-
deko baso industrial handiena osatze-

raino. Erretxina baino, egurra eta pa-
pera ekoizten dira orain, baina emaitza 
berbera da: ekosistemen pobretzea eta 
biodibertsitatearen galera, alde batetik, 
eta tokiko komunitateen desagerpena, 
bestetik. XX. mende erdialdetik aurrera 
biztanleria berriro hazten hasi bada ere, 
hazkunde hori turismoari lotuta dago 
batik bat, eta kostaldeko opor-guneetan 
kontzentratu da. 
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Landetako plantazio-hedaduraren bilakaera, 1750-1936.
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Noiz eta nola jaio zen Maternidades 
precarias? 
Erranen nuke nire lehen alaba Mara 
jaio zenean sortu zela liburuaren lehen 
sustraia. Bat-batean nire buruari gal-
dera anitz egiten hasi nintzen eta kon-
turatu nintzen ez nekiela nola eginen 
nuen. Pentsatzen hasi nintzen nola zen 
posible ordaindutako lanik ez zuten 

edo testuinguru ekonomiko gogorre-
tan bizi ziren emakumeak ama izatea. 
Hortik guttira, Silvia Nanclares idaz-
learekin ikastaro bat egin nuen, ama-
tasunaz idazten eta irakurtzen duten 
bertze hainbat emakumerekin batera, 
eta bertan forma ematen hasi nintzen 
gainontzeko liburuetan faltan soma-
tzen nuen diskurtso horri.

“Arazoa ez da amatasuna, 
arazoa sistema da”

Diana Oliver

  SAIOA BALEZTENA       DAVID F. SABADELL

Hitzordua jartzea ez da erraza izan. Elkarrizketa uztailean 
egin genuen, eskolarik ez eta lau haurren zaintza antolatu 
behar izan genuen elkar ikusteko. Izan ere, “haurrek hiru 
hilabeteko oporraldia dute gurasook, zorte anitzekin, 
hilabete batez deskantsatu dezakegun bitartean”, aipatzen 
du elkarrizketatuak. Maternidades precarias (Amatasun 
prekarioak, Arpa, 2022) liburuaren idazlea eta kazetaria 
da Diana Oliver (Madril, 1981). 2013an jaio zen bere alaba 
zaharra, eta amatasunak hankaz gora jarri zituen bere 
bizitza eta ogibidea. Zortzi urtez Zeta argitaletxean lan egin 
ondotik, ibilbide berria abiatu zuen Madrilgo kazetariak. 
Tacatá Comunicación sortu zuten, amatasunean eta 
haurtzaroan espezializatutako lehendabiziko komunikazio 
agentzia. Gaur egun kazetari autonomoa da eta El País 
egunkarian idazten du, batez ere.  

Zeintzuk izan dira zure 
erreferenteak?
Zalantzarik gabe, Jane Lazarren El nudo 
materno Biblia bat da niretzat. Etxean 
eskukatua dugu, irakurria eta berri-
rakurria. Izan ere, 70eko hamarkadan 
erlatiboki pribilegiatua zen  emakume 
batek idatzi zuen arren, indarrean dago 
oraindik eta nire ustez ezinhobeki jorra-
tzen du amatasunaren konplexutasuna, 
azalduz zeinen zaila den ama izanik en-
plegua sostengatzea, edo sarerik gabeko 
amatasuna.

Amatasuna historikoki gai deserosoa 
izan da feminismoarentzat. Gaur egun 
nola ikusten duzu harreman hori? 
Nola bizi duzu zuk?
Polaritateak bere horretan jarraitzen 
du, amatasuna gutxiesten dutenen eta 
amatasuna erabat instituzionalizatuta 
ulertzen dutenen artean. Eta erdibidean 
sortzen ari dira bertze hainbat aldarri-
kapen, ez hain muturrekoak, amatasuna-
ren balioa defendatzen dutenak. Hala ere, 
arazoa ez da amatasuna, arazoa sistema 
da. Alegia, amatasun eredu horiek ez da-
toz bat sistema honekin, eta ondorioz, 
amatasuna ulertzeko modu desberdin 
horiek elkarren artean lehiatzen ari dira, 
erroko arazoa sistema den bitartean.

Zenbateraino uste duzu dela 
amen arteko norgehiagoka hori 
patriarkatuaren munizioa? 
Patriarkatuarena eta kapitalismoarena, 
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zalantzarik gabe. Gure gizartean lana 
zoriontasun gisa ulertzen da, bizitzako 
jomuga gisa, eta zaintza edo artarekin 
zerikusia duen guztia guttiesten da. Ho-
rregatik, amatasunari ere balioa kentzen 
zaio. Sistemak bideratzen gaituelako, 
behin eta berriz, amatasuna guttieste-
ra. Baina era berean, guk borrokatzen ez 
badugu, ez du inork egingo. Tira, gauza 
da konfrontazioa dagoela bateraezinak 
diruditen ikusmoldeen artean, funtsean 
hain elkarrezinak ez diren arren. Nik beti 
pentsatu izan dut, funtsean, gehiago dire-
la elkartzen gaituzten borrokak banatzen 
gaituztenak baino. Baina sistemak bere 
esku dagoen guztia egin izan du eta egi-
ten jarraituko du norgehiagoka horrek 
irabazi dezan.  

Testuinguru horretan aipatzen 
duzu garrantzitsua dela “amatasuna 
problema gisa ez ulertzea”. Zer erran 
nahi duzu, zehazki?
Batetik, amatasuna sakrifizio gisa iru-
dikatzen duen iraganeko aurreiritzia 
arrastatzen dugu. Amatasunaz harata-

go, bizitzan ditugun helburuak asetzea 
eragozten duen zerbaiten gisan saltzen 
dute ama izatea, oztopo bat, eragozpe-
na balitz bezala. Tira, nik ulertzen dut 
Adrienne Rich edo Jane Lazarrek aipa-
tzen duten 70eko hamarkadako feminis-
moaren haustura jarrera amatasunaren 
instituzioarekin. Baina era berean uste 
dut fokua jarri beharra dagoela ideia ga-
rrantzitsu batean: sistemak, pentsatuta 
dagoen moduan, amatasunak zapaltzen 
eta baldintzatzen jarraitzen du gaur egun.  
Bertze modu batera errateko: amatasuna 
gauzatu dezakegu bakarrik patriarkala 

bada eta sistema kapitalismoaren bai-
tan badago. Amatasun kanporatua eta 
merkantilizatua onartzen da, ama izateak 
ezin baitu eragotzi denak biratzen jarrai-
tzea. Sistemarentzat ama izan zaitezke, 
baina nabaritzen ez bazaizu bakarrik. 

Zentzu horretan, eztabaida irekia 
dago haurrak artatzeko baimenen 
inguruan. Orain, hamasei aste dituzte 
bi gurasoek. Zer deritzozu?
Patriarkatuaren garaipen bat gehiago da 
hori ere. Eurek [gizonek] ez diete pribi-
legioei ukorik egin eta eskubide gehiago 
eman dizkiete zuzenean. Baina ez hori 
bakarrik, baimen berdinzaleek ez dituzte 
kontutan hartzen haurdun dagoen eta 
erditzen duen emakumearen prozesu fi-
sikoa, eta horrek eskubide desberdinta-
suna areagotzen du nabarmenki. Hiru 
hamarkada baino gehiagotan guk ez dugu 
baimen horretan igoerarik ikusi eta eurei, 
aldiz, gurea bezalako aldarrikapen his-
torikorik gabe, eskura jarri diete garai-
pena. Baliabide anitz inbertitzen ari dira 
gizonei formakuntza emateko, hezteko 

Sistemarentzat 
ama izan zaitezke, 

baina nabaritzen ez 
bazaizu bakarrik
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eta artatu behar dutela konbentzitzeko, 
guk prekaritatean zaintzen jarraitzen eta 
eurek baino pobrezia handiagoa arrasta-
tzen jarraitzen dugun bitartean. Ez dira 
ari amen eta haurtxoen beharrak aditzen, 
merkatuaren interesak baizik. 

Haurdunaldian baimen berezirik 
egon beharko luke, zure ustez?
Zalantzarik gabe. Haurdunaldia prozesu 
patologikoa ez dela ulertzea bezain ga-
rrantzitsua da argi izatea haurdunaldia 
ez dugula denek berdin bizitzen. Horre-
gatik, haurdunaldia zaindu beharra dago 
eta behar horiek dituzten emakumeek 
eskubidea izan beharko lukete baja hori 
hartzeko. Ez hori bakarrik, erdiondoan 
ere baja ezinbertzekoa da, amatasun bai-
menaz aparte. Nola da posible behar ho-
riek ez ulertzea?

Zure esperientzia konpartitzen duzu 
liburuan: sistemari tranpa egitea 
erabaki zenuen, erdiondoan zure 
haurrekin etxean lana eginez. 
Bai, pribilegio prekario bat izan zela diot. 
Baina, funtsean, ezin izan nuen bertze 
modu batera egin: etxean biok lan egin 
behar genuen eta nik ezin nion nire sol-
datari uko egin. Eta ez balitz izan nire 
enpresak enplegua erregulatzeko espe-
dientea egin zuelako,  bi urteko langabe-
ziaren eskubidea lortuz horrela, nik ere 
alaba haur eskola batera eraman izanen 
nuke, familia anitzek egiten duten beza-
la, nahi baino askoz ere lehenago. Baina 
biziraun ahal izan nuen horrela. Edozein 

modutan, sistemaren porrota agerian 
dago erregulazio espediente bat pribile-
gio baten gisan ikusten badugu, hori bai-
ta nire alaba zaindu eta bide profesionala 
berbideratu ahal izateko modu bakarra… 

Zure bizipena emakume anitzek 
ere bizi izan dute. Nola eragiten die 
emakumeei amatasun prekarioak?
Gure osasun fisikoan zein burukoan pre-
karitateak eragiten duen talka beldur-
garria da. Kontziliazioari dagokionez, 
adibidez, hasieran badirudi zorionekoak 
garela, haurrekin egoteko aukera ema-
ten digulako, baina eurek ez dira baka-
rrik zaintzen: behar eta eskaera jakin 
batzuk dituzte, erabat normalak direnak 
eta bere erreferentziazko helduek ase 
behar ditugunak. Momentu berean hau-
rrak artatzea eta lana egitea ezinezkoa 
da erabat. 

Azkenaldian sentsazioa da 
errespetuzko heziketa gisa ulertzen 
den horrek presio gehiago eragiten 
diola amatasunari, ezta?
Noski, informazio anitz dugu eta bada-
kigu historikoki normalizatu den hau-
rren tratu txarren indizeak guttitu direla, 
heziketa eredu berriei esker. Baina, era 
berean, gaur egungo hazkuntza estan-
darrak betetzea ezinezkoa da anitzetan. 
Ezinezkoa da sarri errespetuzko hezi-
ketak eskatzen duen mailako jarduerak, 
zaintza eta heziketa bermatzea, une be-
rean lan bat eta etxea sostengatu behar 
baditugu. Zaila da lau eskutara egiten 

bada ere, bikotekide inplikatu batekin, 
ezinezkoa baita denera iristea. Eta or-
duan dator akidura, errua eta frustra-
zioa. Eta ez naiz sartuko sare sozialek 
zentzu horretan eragiten dutenari buruz 
solasten… 

Sartu, sartu…
Azken urteetan erruduntasun sentimen-
dua areagotu dute sare sozialek nabar-
menki. Ez dute bakarrik amatasunaren 
idealizazioa betikotzen, nahi eta ezina-
ren kultura ere sustatzen dute, behin eta 
berriz. Edonork izan nahi du sare sozia-
letan ikusten ditugun ama horiek beza-
lakoa, erditu ondorengo astean gorputz 
perfektua dutenak, ama zoriontsuak di-
renak, hezitzaileak, dibertigarriak eta 
etxea garbi-garbi dutenak beti… Eta bizi-
tza errealean denera iristen ez garenez, 
berriz ere dator frustrazioa eta errua. 
Garrantzitsua da ulertzea Instagramen 
ikusten dugun amatasunaren idealizazio 
horren atzetik daudela gehiengoek ez 
ditugun hainbat baliabide. Zoriontasu-
naren gizartean bizi gara, “nahi baduzu 
posible duzu” diktadurarekin, eta ezin 
baduzu, nahikoa saiatu ez zaren seinale. 

Lanari dagokionez, emakume 
anitzek amatasuna atzeratzen dute 
egonkortasun ekonomiko baten 
esperoan. Baina zer gertatzen da 
egonkortasunik ez bada sekula 
iristen?
Tira, ni neu ez naiz sekula atera preka-
ritatearen gurpiletik eta 16 urte nitue-
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netik lan egin dut. Eta kontuz, ez dut 
biktimizatzeko asmorik, bertzerik gabe 
horrela izan delako azaltzen dut. Hau-
rrak zaintzen lan egiten hasi nintzen eta 
gerora zerbitzaria izan naiz, saltzailea 
eta fabrika batean lan egin dut, bertzeen 
artean. Denetarik egin dut. Gaur egun 
prekaritatearen gurpilean jarraitzen 
dut eta ziurtatu dezaket ez dela izan 
saiatu ez naizelako. Baina nirea ez da 
salbuespena. Nire amak, adibidez, 20 
urtez lan egin zuen kontraturik gabe, 
etxeak garbitzeagatik miseria bat ko-
bratzen. Goizeko 05:00etan ernatzen 
zen eta arratseko 20:00etan bueltatzen 
zen. Kriminala zen, eta hori emakume 
anitzek bizi izan duten amatasuna da. 
Orain nire gurasoak amatxiren etxera 
joan behar izan dira bizitzera, ezin dute-
lako alokairurik ordaindu. Eta okerrena 
da berak erretiratzeko eskubiderik ez 
duela sekula izanen, bizitza osoan lan 
egin duen arren. Argi dago “nahi baduzu 
posible duzu” kultura betikotzen dute-
nak ez direla sekula prekaritatean egon.

Zenbateraino uste duzu eragin dizula 
kazetaria izateak prekaritatearen 
gurpilean egotera? 
Horrek eragin zuzena izan du, noski. Ka-
zetari izatea gaur egun hobi hagitz ga-
restia da. Ogibidea erabat prekarizatua 
dago eta hedabideek geroz eta gehiago 
lan egiten dute langile autonomoekin, 
hagitz gaizki ordainduz. Sarri kontuak 
bota izan ditut erreportajeetan edo el-
karrizketetan eman dudan denbora kal-

kulatzeko, eta ordua lau edo bost euro-
tan atera izan zait. Telepizzan lan egiten 
nuenean gehiago irabazten nuen. Tamal-
garria da. 

Zer deritzozu amatasunari buruzko 
hedabideen kontakizunari?
Hedabideek ez diote merezi duen balioa 
ematen, eta hori amatasunaren atzean 
dagoela dena! Osasunean, politikan edo 
ekonomian adituak diren kazetariak 
daude han eta hemen, masterrak dau-
de eremu horietan guztietan, eta, aldiz, 
ez dago amatasunaren inguruko for-
makuntza berezirik. Eta noski, kazetari 
guztiek ez dugu amatasuna jorratzeko 
behar den ezagutza eta sentsibilitatea. 
Noski, gero haurtzaroaren edo hezike-
taren inguruko titular katastrofikoak 
topatzen dituzu sarri.

Azkenaldian modan dago bizitza 
eta zaintza erdigunean jartzeko 
beharraz solastea. Zuk diozu “ezin 
dela zaintza erdigunean jarri ez 
bada funtsezko biraketa bat ematen 
ekoizkorra denetik erreproduktiboa 
denera”.
Bizitza eta zaintza erdigunean jartzeaz 
solastea marketin kanpaina ikaragarria 
da, baina errealitatea da ez dela gerta-
tzen ari. Erran bezala, merkatuaren eta 
ekonomiaren interesak lehenesten dira, 
zaintzak kanporatzearen truke. Horre-
gatik, ezinbertzekoa da logika hori alda-
tzea eta duintasunez zaintzeko beharrak 
ase ahal izateko politika publikoetan 

lana egiten hastea. 0-3 urte bitarteko 
haur eskoletan inbertitzea garrantzitsua 
da, aukera bat da, baina zaintza eredu 
gehiago ere badaude eta amatasunak 
ez luke izan behar bakarrik zerbitzua 
kanporatuz bizi dezakegun bizipen bat. 
Familia anitzek denbora, presentzia eta 
baliabideak behar ditugu, haurrekin eta 
nagusiekin behar adina egon ahal iza-
teko eta amatasun duinak bermatzeko. 
Frustragarria da.  

Amaitu aurretik, zeintzuk uste duzu 
direla erronka nagusiak amatasun 
duinak bermatzeko?
Hasteko, ezinbertzekoa da neurri guz-
tiak lanean edo ekonomian oinarritzea-
rekin bukatzea. Ama anitz daude lanik ez 
dutenak eta, ondorioz, ezin dute amata-
sun baimenik izan, adibidez. Horretara-
ko, baimen unibertsalak ezinbertzekoak 
dira, desberdintasun horrekin bukatze-
ko. Horretaz aparte, zaintzari, ugalketa 
prozesuei eta hazkuntzari merezi duten 
balioa eman behar zaie. Berriz diot, ama-
tasuna ez da arazoa, amatasuna ez da 
gurpilean dagoen makila, baizik eta kon-
trakoa. Sistema da amatasuna askatasu-
nez eta duintasunez bizitzea eragozten 
duena. Sistemak sortzen digu errua eta 
sufrikarioa. Sistemak mantentzen ditu 
prekaritatea eragiten duten egiturak eta 
sistema da desberdintasuna elikatzen 
duena. Ezin dugu amatasuna sistema 
horretan sartu, presioz, sartzen ez den 
pieza baten gisan; puzzlea hautsi beha-
rra dago eta egitura berri bat sortu. 
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Gizarte mugimenduei buruzko 
ikerketa kualitatiboa hasi zuten 
Euskal Herriko Unibertsitateko 
lau ikertaldek 2018an: Euskal 

Herriko gizarte mugimenduen osaketa 
eta mugimenduen arteko harremanak 
ikertzen ari ziren eta egun batetik beste-
ra, pandemia etorri zen.
 Erakundeek COVID-19aren harira 
ezarri zituzten murrizketak gizarte mu-
gimenduetan eragin handia izaten ari 
zirela ikusita, ikerketa kuantitatiboa egi-
tea erabaki zuten ikerlari horiek, jada 
abiatua zuten ikerketa zabalagoaren 
barruan. Eta horrela, idatziz erantzute-
ko galdetegiak zabaldu zituzten gizarte 
mugimenduetara 2021eko maiatzetik 
irailera. Ikerlariek nabarmentzen dute 

erantzunak interpretatzerakoan ga-
rrantzitsua dela gogoratzea garai zehatz 
hura islatzen duela gehienbat: itxialditik 
urtebetera eta "irekitasun" momentua 
zenean. Une horretan, espazioei eta ka-
leari lotutako neurri erregulatzaile asko 
martxan egonda ere, txertaketa-fasea 
garatu gabe zegoen oraindik, ez zegoen 
kutsatze-maila handirik eta COVID pasa-
portea ez zen existitzen. 
 Zorionez, Euskal Herriko aktibismoa-
ren unibertsoa osorik ikertzeko zaba-
legia denez, ondorengo lau eremuetan 
dabiltzan eta egituratuta dauden tal-
deetara bidali zituzten galderak: eus-
kalgintza, ekologismoa, feminismoa eta 
definitzeko anitzegia denez AMK sigle-
kin izendatu duten antiarrazakeria-mi-

grazioak-kulturartekotasuna eremura. 
Esparru hauetako 700 talde baino gehia-
goren informazioa jaso dute ikerlanean 
eta 396 talderi bidali zizkieten galderak.
 Ohar modura, ikerketaren egileek 
azpimarratu dute lau eremu horiek 
ez direla herrigintzaren isla osoa. Eta 
hain zuzen pandemia garaian eta azken 
urteetan Euskal Herriko gizarte-mugi-
menduetan eragin handia izan duten 
hainbat eremu ez dira ikerketa honek 
aztertu dituen esparruetakoak: zehaz-
ki, pandemiaren neurriei aurre egiteko 
sortu ziren mugimenduak edo adinei 
lotuta dauden gazte zein pentsionisten 
mugimenduak. Hauek ere ikergaiaren 
barruan hartu balira, agian pandemia-
ren eraginez jasoko ziren erantzunak 
ezberdinak izango lirateke.
 Ikerketa kuantitatibo honen emaitzak 
eskuan izan zituztenean, Ekhiñe Eiza-
girrek ikerketa kualitatibo bat egin zu-
ten, herri mugimendu hauetako hainbat 
kide sakon elkarrizketatuz aurrez aurre, 
ikerketa kuantitatiboan atera ziren as-
pektu nagusien inguruan.
 Zer ondorio atera dituzte ikerketa 
hauetan? Pandemiak zer ekarri zuen 
herri mugimenduetara? Gozo erantzun 
digute Marta Luxan-ek eta Miren Guilló-
-k, ikerketa hauetan buru-belarri aritu 
den taldeko kideak baitira, Marta Barba, 
Julen Zabalo, Edorta Arana eta Iñaki Bar-
cenarekin batera.

  ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA        DANI BLANCO

Pandemiak eta honen kudeaketak hankaz gora jarri zituzten 
bizimodu kolektiboak pixkanaka badoaz lehengora. Bi urte 
pasatu dira eta agian orain gorputzak patxada handiagoa du 
bizi izandako hura aztertzeko: etxeratzeak zer geldiarazi zuen? 
Gizarte mugimenduek zeri eutsi zioten eta egoera berrira 
egokituta zer gauza berri sortzeko gai izan ziren? Eta zein 
izan ziren ezinak? Atzerako begirada horretan harribitxia da 
EHUko ikerlariek egindako Euskal Herriko gizarte mugimenduak 
pandemia garaian lana.

“Gizarte mugimenduek apustu 
egin zuten pandemian 

aktibo jarraitzearen alde”

MARTA LUXAN ETA MIREN GUILLÓ



Irailak 4, 2022

HERRI MUGIMENDUAK І 39

Ikerlanaren hasieran, lau eremutako 
(euskalgintza, ekologismoa, 
feminismoa eta AMK) gizarte 
mugimenduek dituzten ezaugarriak 
jaso dituzue. Zerk deitu dizue arreta?
Marta Luxan: Taldeen neurria aztertze-
rakoan, ikusi dugu geruzetan lan egiten 
dutela talde hauek. Nukleo bat egoten 
da, oso aktibo dagoen jendeaz osatua, 
baina ez da kopuruz oso handia izaten. 
Horren inguruan pertsona gehiago ego-
ten da ardura edo lan zehatzak egiten  
dituztenak baina hauek ez dira egu-
nerokotasunean hain presente egoten 
eta bileretara tarteka joaten dira. Eta 
hirugarren geruza batean leudeke talde 
horrek antolatutako ekintzetan parte 
hartzen dutenak. Honek lotura du bes-

te ezaugarri batekin: harreman handia 
dagoela taldeen artean eta ohikoa dela 
jende bera talde batean baino gehia-
gotan aritzea, eta beraz, talde batean 
oso aktibo ari dena agian intentsitate 
txikiagoan egon daiteke beste talde ba-

tean. Beste ezaugarri batzuk dira, guk 
aztertu ditugun taldeetan parte hartzen 
duten gehiengoa emakumeak direla eta 
euskaraz funtzionatzen dutela. Eta niri 
arreta deitu dit ikusteak talde askotan 
euskaraz gain beste hizkuntzaren bat 
erabiltzen dutela, eta ez dela gaztelera.

Pandemian bazirudien "dena 
gelditu” egin zela, baina ikerketa 
honetako datuek erakusten dute 
jendea ez zela geldirik egon...
Marta Luxan: Kide kopuruak mantendu 
egin ziren. Argi dago ekintza gutxiago 
egin zirela ezinezkoa zelako horieta-
ko asko aurrera eramatea, baina talde 
gehienek mantendu egin zuten beraien-
tzat garrantzitsuena zen ekintza. Ikus-

“Desaktibazioa sortu zuen 
pandemiak, baina bestalde 

ekarri zuen kideek beren 
taldearekiko atxikimendu 

emozionala handitzea”
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ten da apustua egin zutela aktibo jarrai-
tzearen eta gauza batzuk mantentzearen 
alde.
Miren Guilló: Bai, ikusi dugu egokitza-
pen gaitasun handia egon zela gizarte 
mugimenduetan, zailtasun asko egon 
arren sinbolikoki garrantzitsuak ziren 
gauzak beste modu batera mantentzeko 
saiakerak egin zituzten.
 Alde batetik desaktibazioa sortu zuen 
pandemiak, baina beste aldetik ekarri 
zuen kideek beren taldearekiko eta tal-
dearen diskurtsoarekiko atxikimendu 
emozionala indartzea. Zailtasun egoe-
ra batean, eta jende hori kezka sozial 
handia duena izanik, areagotu egin zen 
atxikimendua, talde horrek egiten duen 
lanaren beharra berretsi zuten, eta gertu 
sentitu. 
 Bestalde, ikusi dugu pandemia garaian 
areagotu egin zirela taldeen arteko ha-
rremanak, elkar ezagutu eta elkarrekin 
gauzak egiteko nahia zegoen.
M. Luxan: “Elkarrekin goaz edo ez dau-
kagu zereginik”, bota zuen elkarrizke-
tetan kide batek, eta logika hori indartu 
zen.
M. Guilló: Zailtasunen gainetik pre-
sentzialtasuna politizatzeko egin zuten 
apustua ere nabarmentzekoa da.

Jarri hitz gehiago “presentzialtasuna 
politizatu” horrek esan nahi 
duenari. Zer balio ikusten zaio 
presentzialtasunari?
M. Luxan: Ikerketan oso nabarmen 

agertu da birtualtasunak momentu ba-
tzuetan erraztu egin zuela elkarren ar-
teko komunikazioa baina aldi berean, 
momentu horretan taldean balorean ja-
rri zirela beste gauza batzuk. Ikerketa 
kuantitatibo honetan oinarrituta, on-
doren ikerketa kualitatiboa egin dugu 
Ekhiñe Eizagirrerekin batera, gizarte 
mugimenduetako pertsona batzuk sa-
kon elkarrizketatuz ikerketa kuantita-
tiboan atera ziren elementu nagusien 
inguruan; eta bertan aipatu zuten gune 
informalak galtzen direla presentzialta-
sunik ez baldin badago eta gune infor-
malak beharrezkoak direla talde giroa 
eta izaera mantentzeko. Elkarrizketetan 
atera zen beste ideia bat da espazio bir-
tualean ezin direla gauza guztiak egin, 
espazio horiek kontrolatuta daudelako. 
Eta agerian geratu zen birtualtasunare-
kiko guztiok ez dugula harreman bera: 
batzuek iaioagoak dira tresna horiekin. 
M. Guilló: Politizazio prozesuetan afek-
tuek duten garrantzia ere agerian jar-

tzen da presentzialtasunaren gaiarekin. 
Gure artean ditugun harremanak motor 
garrantzitsua dira, alor politikoak duen 
dimentsio emozionala oso garrantzitsua 
da eta asko eragiten du. Gertutasun geo-
grafikoa ere garrantzitsua da, auzoan 
edo herrian elkartzea. Adibidez, gertuko 
eragileekin eta pertsonekin jarri ziren 
martxan zaintza sareak. 
M. Luxan: Horrez guztiaz gain, zu bilera 
batera fisikoki zoazenean, bidean edo 
espazio horretan bertan beste saltsa ba-
tean dabiltzan pertsonekin egin dezake-
zu topo. Hori ez da on-line bilera batean 
sartuta gertatzen.
M. Guilló: Eta eztabaidak edo gatazkak 
izateko ere, presentzialtasunak bestela-
ko patxada bat ematen du. 
M. Luxan: Bai, pertsona bati aurrez au-
rre esango ez genizkiokeen gauza ba-
tzuk birtualki bota egiten ditu jende ba-
tek. Aldi berean, birtualtasunaren alde 
positibo batzuk ere atera dira: eragin-
kortasuna, bilerak ez direla hainbeste 
luzatzen, etxetik sartu ahal izateak agian 
jende gehiagori ematen dio parte har-
tzeko aukera, kilometroak aurreztea... 

COVID-19a kudeatzeko gobernuek 
ezarri zituzten neurriak betetzearen 
aurrean zer jarrera hartu ziren 
gizarte mugimenduetan?
M. Luxan: Inkestetan argi ikusi da gi-
zarte taldeek gai honi buruz hitz egin 
eta eztabaidatu zutela. Posizio ezberdi-
nak egon ziren, batzuek neurriak onartu 

“Zailtasunen gainetik 
presentzialtasuna 

politizatzeko egin zen 
apustua”
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egin zituzten, beste talde batzuek be-
raien neurriak sortu zituzten, eta bes-
te talde batzuetan beti bezala jarraitu 
zuten. Baina kolektiboki ez zen eran-
tzunik egon, ikerketan aztertu ditugun 
taldeen artean. Ikerketa kualitatiboan 
horri buruz galdetu dugunean, agertu da 
jende askok gai hori ezintasunetik eta 
etsipenetik bizi izan duela, “ez gara gai 
izan kolektiboki erantzun bat emateko”, 
pisutsua den sentsazio bat da. 

Zerekin dago lotuta erantzuteko 
ezintasun hori?
M. Guilló: Egoeraren konplexutasuna-
rekin, hasteko. Bestetik, talde beraren 
barruan iritzi ezberdinak egon zitez-
keen. Eta bestetik, beste gauza askori 
egin behar izan zitzaion aurre momentu 
horietan bertan. 

Pandemiak herri mugimenduetan 
eragin zituen galera nagusien 
artean, ikerketak aipatzen ditu 
aldarrikapenek ikusgarritasuna 
gutxitu zutela eta euskarak 
presentzia galdu...
M. Luxan: Aldarrikapenen  eta euska-
raren ikusgarritasuna gutxitu izanak lo-
tura du kalean ezarri ziren neurriekin, 
baina baita komunikabideekin gertatu 
zenarekin ere: komunikabideetan zen-
tralitatea pandemiaren gaiak hartu iza-
nak eta ahotsa nori eman zitzaion, hau 
da, nork hitz egin zuen eta nondik, ho-
rrek ekarri zituen ondorioak izan ziren 

aldarrikapenek eta euskarak presentzia 
gutxitu izana. 
 Gizarte mugimenduen presentzia de-
xente murriztu zen komunikabideetan 
eta mainstream komunikabideekiko dis-
tantzia emozional handia sentitu zuten. 
Hau lehendik zetorren joera bat zen, bai-
na pandemiarekin areagotu egin da.
 Herri mugimenduetako taldeek jen-
dearekiko harremanetan eta komuni-
kabideetan euskararen erabilera jaitsi 
zela perzibitu zuten, baina talde barruko 
bizitzan euskarari eusteko apustua egin 
zuten, aurretik zegoen ohitura manten-
tzearen aldekoa.
 Euskararen gaian, adibiderako azal-
duko dut unibertsitateko langileoi ger-
tatu zitzaiguna: funtzionamendua berez 
elebiduna da, baina momentu jakin ba-

tzuetan gauza ofizialak erdara hutsean 
idatzi zituzten, azkarrago egitearren, 
salbuespen egoeraren testuinguruan. 

Taldeen finantzazio moduetan 
pandemiaren neurriek izan zituzten 
ondorioak ere aztertu dituzue. 
Bertan ikusten da diru-laguntzak 
direla gehien murriztu zirenak, 
hauek lortzeko egin behar ziren 
ekintzak ezin zirelako egin.
M. Guilló: Ezusteko egoerekin egin dugu 
topo gai honetan. Kontsolidatuen dau-
den taldeak dira arazo handiak izan zi-
tuztenak, ekintza oso zehatzetatik edo 
diru-laguntzetatik lortzen dutelako 
finantzazioa. Beraz, agerian geratu da 
lehendik zuten zaurgarritasuna. Horrez 
gain, talde asko txosnen bidez finantza-
tzen dira eta horiek ere ez ziren egon... 
Egoera horien aurrean, finantzazioa lor-
tzeko sormena eta egokitzeko gaitasu-
na izan dute, esaterako, diru ekarpenak 
internetez lortzeko kanpainak martxan 
jarri ziren...
M. Luxan: Argi geratu da askotariko fi-
nantzabideak dituztenak direla pande-
mia ekonomikoki hobe pasatu zutenak. 
Aurrera begira, mugimenduentzat pista 
bat da. 

“Talde batzuek gobernuak 
ezarritako neurriak onartu 
egin zituzten, beste talde 
batzuek beraien neurriak 
sortu zituzten eta beste 

talde batzuetan beti bezala 
jarraitu zuten”
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OHARRA: ikerketa osorik irakurri nahi izanez 
gero, jo argia.eus-en elkarrizketa honetara, 
bertan gehitu baitugu lotura.
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NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

SESB, 1960ko urtarrilaren 1a. Kieve-
ko Zibernetika Institutuko urte be-
rriko festan, ikerlariei, txantxetan, 

herrialde birtual bat asmatzea bururatu 
zitzaien. Cybertonia izena ipiniko zioten 
eta, beti ere, umore ukitua galdu gabe, 
1960ko hamarkadan ideia hura garatzen 
jarraituko zuten.

Victor Glushkov (1923-1982) mate-
matikari errusiarra institutuko zuzen-
dari izendatu berri zuten. Glushkov zi-
bernetikaren aitzindaritzat jotzen da eta 
ekarpen garrantzitsuak egin zituen au-
tomaten teorian, algoritmoen aljebran, 
inteligentzia artifizialean edota ekono-
miaren kudeaketa automatizatuan.

Baina 1960ko hamarkadan bere lan-
taldearen egiteko nagusia aurreko ha-
markadan Anatoly Kitov zientzialari mi-
litarrak proposatutakoa garatzea izango 
zen. Kitoven asmoa, eta handik aurrera 
Glushkvena, ordenagailu militarrak ko-
nektatzen zituen sarea zabaltzea eta gi-
zarte zibilaren eskura jartzea zen, edo 
beste modu batera esanda, Internet ga-
ratzea. Badakigu lehia hura AEBek ira-
bazi zutela, baina sobietarren arazoa ez 
zen teknologikoa. Kieveko zientzialariak 
gai ziren bide horretan aurrera egiteko, 
baina oztopoa Moskun zegoen; sobie-
tar agintariei arriskutsuegia iruditzen 
zitzaien sarea esponentzialki haztea eta 
herritarren zerbitzura jartzea.

Zientzialari haientzat frustrazioa arin-
tzeko ihesbidea izan zen Cybertonia. He-

rrialde birtuala handik bi urtera, 1962an, 
fundatu zuten ofizialki eta pixkanaka ele-
mentuak eransten joan ziren. Gobernua 
zuten, Cybertoniako Robot Kontseilua, 
baita konstituzio bat ere. Egunkaria, mo-
neta propioa, pasaportea… sortu zituz-
ten, eta maskota ere bai: saxofoia jotzen 
zuen robota –cybertoniarrak jazz musika 
zaleak baitziren–. Ezkontza ziurtagiriren 
bat ere sinatu zuten.

Zientzia jardunaldiak eta sinposioak 
antolatu zituzten eta, tarteka, festak ere 
bai. Izan ere, Cybertoniako populazioa 
gaztea zen; Zibernetika Institutuko iker-
larien batezbesteko adina 25 urtekoa 

zen mundu birtuala sortzen hasi zire-
nean.

Baina 1970erako gerora Internet 
izango zena garatzeko proiektua bertan 
behera utzi behar izan zuten eta, horre-
kin batera, Cybertonia ere itzali zen.

Kieveko Zibernetika Institutuko ki-
deek –edo cybertoniarrek– ez zuten 
pentsatutako guztia gauzatzeko tres-
narik izan. Hamarkada batzuk beharko 
ziren teknologia hori garatzeko. Baina 
gaur egun metabertsoko plataformek 
erabiltzen dituzten ideia askoren oina-
rria jarri zuten. Bestela esanda, lehen 
metabertsoa pentsatu zuten. 

Cybertonia, 
metabertsoaren hazia
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Izenik gabeko erromatar hiria
2018an Artiedako (Zaragoza) udalak El 
Forau de la Tuta aztarnategiko arrastoak 
ikertzeko laguntza eskatu zion Zarago-
zako Unibertsitateko Arkeologia Saila-
ri. Orain, arkeologoek txosten batean 
eman dute han aurkitutakoaren berri: 
I. eta II. mendeetako erromatar hiria ze-
goen bertan, Pompaelo (Iruñea) eta Iaca 
(Jaka) lotzen zituen galtzadan. Hainbat 

azpiegitura eta eraikin monumental 
identifikatu dituzte: kaleak, estolderia, 
ur hornikuntza sistema, termak, tenplu 
bat… Gerora, IX. mendetik aurrera, he-
rrixka Artede, Arteda edo Artieda euskal 
izenez agertuko zen dokumentuetan, 
baina adituek oraindik ez dute aurkitu 
Pirinioen hegoaldeko erromatar hiri ho-
rren izenik. 

Victor Glushkov, 1960ko hamarkadan Cybertonia herrialde birtuala sortu zuen ikerlari taldeko burua.
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NET HURBIL

Jabetuko zinen, irakurle, opor aurre-
ko azken astekarian ohar berezia 
zekarrela Net Hurbilek, testuaren 

amaieran. Pello Zubiria Kaminok sail ho-
rretako artikuluak idazteari utziko dio: 
“Lankide gazteago eta indartsuagoei hel-
du zaie txanda”, dio kazetari beteranoak. 
Hala ere, oraindik ikusiko duzue noiz 
edo noiz Zubiriaren sinadura aldizkari 
honetan, izan paperean zein interneten, 
aktualitate zabala analizatzen duten be-
giradak ekartzen. Azken hiru urtetan 
Zubiriarekin txandaka aritu den Jenofa 
Berhokoirigoinek jarraituko du Net Hur-
bil idazten, eta berekin batera ariko dira 
hemendik aurrera Nikolas Goñi eta Urko 
Apaolaza, artikulu honen sinatzailea.

Ez da nolanahiko aldaketa. Hogei urte-
ko lan eskerga du atzean Net Hurbil idaz-
ten Zubiriak egindako ibilbideak, ia mila 
artikulu. Hemerotekara bidaia azkarra 
eginez gero, 2002ko urriaren 6raino joan 
gaitezke atzerantz, ARGIA astekarian 
“Net Hurbil” hitz jokoa lehen aldiz aurki-
tzeko, “Mundua” etiketaren azpian. “Herri 
txiroen kanpo zorra europarron kontua 
ere bada” dio artikuluaren izenburuak: 
Yankee go home! oihukatu bai, baina eu-
roparrok herrialde pobreen hartzeko-
dun nagusiak izanik ez geundela beste 
aldera lasai begiratzeko zioen kazetariak, 
ohartaraziz denbora kontua izango zela 
irailaren 11ko AEBen kontrako erasoa-
ren atzean zegoen gorrotoa Europara ere 
zabaltzea, gerora ikusi genuen bezala. 
Zubiriak gertatzen ari zena ulertzen as-
matu zuen Net Hurbil horretan, ondoren 
askotan egingo zuen gisan. 

ARGIA lehenengotakoa izan zen bere 
edukiak sarera igotzen 1997an, eta pix-

kanaka astero-astero hainbat artikulu 
eskaintzen hasi zen euskarri horretan, 
tartean Net Hurbilak –igandetan web-
gunea eguneratzeko eta aberasteko 
balio zutenak–, erabilitako iturrien hi-
pertestu eta erreferentzia ugarirekin. 
“Orduan, sarritan, El Temps aldizkari 
katalanaren nazioarteko erreportajeak 
itzuli eta argitaratzen genituen”, azaldu 
du Xabier Letona garai haietan zuzenda-
ri jarri berriak. Hala, nazioarteko gaiak 
jorratzeko beste modu bat ekarri zuen 
sailak: “Pellok zioen internetek mun-
durako ate bat ireki ziola etxetik irten 
gabe”,  dio Letonak. Testuingurua ga-
rrantzitsua da. 1999ko Seattleko Mun-
duko Merkataritza Erakundearen eta 
2001eko Genovako G8ren gailurretako 
protestek, baita 2003ko Irakeko inba-
sioaren aurkako manifestazioek ere, 
globalizazioaren kontrako mugimen-
duaren indarra erakutsi zuten; ordutik, 
jaio berria zen altermundialismoari ja-
rraipen zorrotza egin zitzaion orrialde 
hauetatik.

XUMEA, JASANGARRIA, 
ZORROTZA
Herrialde askotako iturri alternatiboak 
erabiltzea izan da Net Hurbilen gakoeta-
ko bat, blog edo egunkari erreferentzia-
lak izatea oinarri, ekologiatik, ezkerre-
tik, ikuspegi sozial batekin egindakoak. 
Milaka kilometrora gertatu den historia 
zehatz edo xume batetik abiatuz, gu-
rerako eta mundu osorako balio duten 
lezioak azaltzen saiatzea. Eta hogei ur-
teotan jasangarritasuna kazetaritzara 
ere eraman du sailak: bi edo lau orrial-
deko artikulu mamitsuak, lastorik gabe, 

tartekirik mugitu gabe, irakurlea esaldiz 
esaldi edukian harrapatzeko moduan 
idatziak.

ARGIAko erredakzioan, kazetariok 
maiz miretsi izan dugu Pelloren abilezia 
etorkizuna astindu duten aldaketa tek-
tonikoei aurre hartzen dieten irakurketa 
zorrotzez jabetzeko. Atzeraldi Handiare-
kin egin zuen bezala. 2007ko abuztuaren 
amaiera zen, eta opor osteko lozorrotik 
esnatu gintuen, AEBetan gertatu berri 
zen debtonation edo zorraren leherke-
taren inguruan Open Democracy gunean 
Ann Pettifor ekonomialariak egindako 
ohartarazpena nabarmenduz: “Komuni-
kabide gehienetan oraingo ekaitza au-
rreko urteetako azken burbuilekin eta 
krisiekin alderatzen dute adituek. Ann 
Pettiforrek, aldiz, konparaketak 1929ko 
Depresio Handiarekin egin behar dire-
la uste du”. Hortik urtebetera Lehman 
Brothersen kiebra, burtsen hondora-
tzea, eta herritarrak oraindik pagatzen 
ari garen krisia etorri ziren.

Klima larrialdia, pandemia, XXI. men-
deko geopolitika “berotu” behar duten 
gas naturalaren inguruko gatazkak… 
Ez dira gutxi Zubiriaren lumatik eta Net 
Hurbilen lupatik pasatako gai kezkaga-
rriak, baina baita alternatibak eskaini 
nahi dituzten adibideak ere; azkena ka-
leko baratzeei buruzkoa, ortu txikiak 
lantzea klase ertainetatik harago “herri-
tar ororen eskubide” izan behar lukeela 
diotenei kasu eginez.

Irakasgai horiekin eta hogei urteko 
oinarri sendoa atzean dugula ahalegin-
duko gara, hemendik aurrera ere, ira-
kurle, Net Hurbilarekin etorkizuneko 
munduari begiratzen. 

  URKO APAOLAZA AVILA

20 urteko 
oinarriarekin, 
etorkizuneko 
munduari begira
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

K okoteraino omen zeuden. Ehun-
ka urte errege kristauari ez bazen 
musulmanari, edo urrutira gabeko 

obispoari eta jauntxoari ordaindu eta 
ordaindu; zerga, kontribuzio, hasikin, 
detxema, hornikintza, petxa, dekuma, 
tributu, taila, txindi-zigor, emontarzun, 
atalondo, lebaina, zirenak eta ez zirenak. 
Eta guda batek eta hurrengoak alabak 
eta semeak eramaten zizkieten.
 Nekazariak ziren eta gari (Triticum 
aestivum), garagar (Hordeum distichon), 
olo (Avena sativa), oliba (Olea europaea), 
mahats (Vitis vinifera) eta abar landu eta 
sortzen zuten. Uzta garrantzitsu guztien 
hamarrenak ordaintzea nahitaezkoa zu-
ten; hortik atzera jauntxoaren apetaren 
araberako guztia kentzen zieten. Betiere 
beraien segurtasuna bermatzearen alde, 
eta arrazoia aitzakia bihurtu eta segurta-
sunerako semeak desjabetzen zizkieten.       
 Kokoteraino zeuden eta behin baino 
gehiagotan jauntxoei planto eta aurre 
egin bazieten ere, ezer argirik lortu ez, 
eta bueltan egurra jaso. Amonaren bati 
sutondoko txinpartaren batek utopiaren 
ameskeria benetako ametsetara eka-
rriko zion arte. Amestu dezagun nola 

arraio bukatu gure izerdiaren etenga-
beko lapurreta honekin! Burutazio ho-
riekin, esku artean baratxuri begi bat 
(Allium sativum) zuritzen ari zen, ha-
maiketakorako ajoarrieroa ere buruan. 
Zuritu eta kosk, itzalgaizka kosk. Bara-
txuria osasuntsua dela oso badaki, batik 
bat gordinik. Eta gorputza piztu egiten 
du; odola mehetu eta presioa jaisten du, 
ondorioz odolak arinago egiten du bate-
ra, bestera eta burura. Eta ametsa pizten 
da: baratxuria! Baratxuria barazki txiki-
takoa da; ez da labore garrantzitsu ho-
rietakoa, eta, gakoa, ez du hamarreneko 
zergarik ordaintzen. Baratxuria lantzen 
badute, obispo, jauntxo eta erregeei, zar-
takorik eman gabe hortzak erakutsi eta 

kitto. Harrezkero, pixkanaka, herri osoa 
baratxurigintzara eman zen; eta egun 
ezaguna da horrexegatik. Baratxuriaren 
matxinada 1662an gertatu zen, Faltze-
sen. Harrezkero, Faltzesko baratxuri go-
rria sonatua da, iraultzaren baratxuria.
 Hori dena gogora dakar Faltzesko ba-
ratxuri korda bat sukaldean zintzilika 
edukitzeak. Eta osasuna. Aipatutako an-
tikoagulatzailea, odolaren presioa lasai-
tu eta zainen elastikotasuna zaintzen 
duena, bakterioen aurkaria, onddoen 
aurkaria, kolesterol txar murriztailea, 
antioxidatzailea, birusen aurkaria… Eta 
nekazarien patrikaren zaintzailea eta 
iraultzailea. Oraintxe duzu nonahi Fal-
tzesko baratxuri gorria. Gorria. 

BARATXURI GORRIAREN 
IRAULTZA

Baratxuriaren matxinada 1662an egin zuten, Faltzesen. Harrezkero, Faltzesko baratxuri gorria 
sonatua da, iraultzaren baratxuria.

ekologikoa,
dena hobetzeko!

Babesleak:
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

E rleen galeraren inguruan asko 
hitz egin eta argitaratu da azken 
urteotan komunikabide askotan. 
Erreportaje eta kazetaritza lan 

horietan arreta jarriz gero, ordea, ohar-
tuko gara gehienetan fokua ezti-erleen-
gan jartzen dela. “Eztia ekoizten duena 
erle mota bakarra da, baina horrez gain, 
munduan beste 20.000 espezie daude, 
eta ezer gutxi dakigu horien inguruan”, 
azaldu du Ainhoa Magraghek, Abejas Sil-
vestres proiektuko kideak. Hiru ikerlarik 
sortu zuten elkartea 2019an, protago-
nismo gutxi duten erle espezie horiek 
gizarteratzeko eta ingurumenean joka-
tzen duten paper garrantzitsuaz jendea 
sentsibilizatzeko asmoz. Getxon dute 
egoitza, eta bertan aritzen da Magragh.
 “Iberiar penintsulan mila erle basati 
espezie baino gehiago daude zenbatuak. 
Horietako gehienek ez dute eztirik egi-
ten, ez dira kolonietan biltzen, ez dute 
erreginik… baina oso gutxi dakigu horien 
inguruan, eta toki askotan desagertzen ari 
dira”, dio ikerlari bizkaitarrak. Ezti-erleek 
babes gehixeago jasotzen dute, horiek ere 
gaixotasunak eduki arren eta desager-
tzeko arriskuan egon arren, erlezainen 
laguntza behintzat jasotzen dutelako. Ho-

rien esfortzuari esker, azken hamarkade-
tan ezti-erleen erlauntz kopuruak gora 
egin duela azaldu du Magraghek.
 Erle basatien kasuan, eztia ematea be-
zalako funtzio argirik izan ez arren, in-
gurumenerako ezinbestekoak diren bes-
te funtzio asko betetzen dituzte, landare 
basatiak eta nekazaritzako laboreak po-
linizatzea, esaterako. “Labore askoren 
polinizazioa ezin da ezti-erleengan soilik 
erori, kasu gehienetan beste erle mota 
batzuen beharra ere badutelako”, dio 
bizkaitarrak. Izan ere, lore eta landareen 
morfologia anitza izanik, ezaugarri des-
berdinetako erleen beharra dute: tamai-
nari dagokionez, mingainaren luzerari 
begira… “Ezin dugu aukera bakarrean 
dena jokatu”, dio adituak.

DIBULGAZIO LANEAN
Erle basatiak ezagutzera emateko la-
nean ari da batez ere elkartea, oso lan 
gutxi baitago egina alor horretan. He-
rritarrak informatzea bada haien lan 
ildo garrantzitsuetako bat, baina ne-
kazari eta abeltzainengan ere foku be-
rezia dute jarria. “Nekazariei begirako 
proiektu bat martxan izan genuen: kit 
moduko bat ematen genien, erleen-
tzako hoteltxo batekin eta horientzat 
onuragarriak diren bertako landareen 
hazi nahasketa batekin”, azaldu du. Ka-
taluniako ehun laborarik hartu zuten 
parte proiektuan. “Horrekin ez dugu 
lortuko erleak kontserbatzea, baina 
bai ikusaraztea aldaketa txikiekin es-
pezie horiek zaintzen lagundu deza-
kegula”.
 Bere ikerketan, Gorbeia inguruan po-
linizatzaileak aztertzen ari da Magragh. 
Hiru urteotan, esparru nahiko txikian, 
130 polinizatzaile espezie baino gehiago 
topatu dituzte. Elkartearen webgunean 
erle basatiak identifikatzen ikasteko 
hainbat gida jarri dituzte herritarrentzat 
eskuragarri. Horrez gain, hitzaldiak eta 
bestelako ekintzak ere antolatzen dituz-
te han-hemen. 

ETORKIZUNA
EKOLOGIKOA DA

IBON OLLO
Ardogilea, IRUNBERRI

Nekazari guztiak
ekologikora pasatzera
animatzen ditut;
onura asko ditu eta
etorkizun handiko apustua da.

“

cpaen.org
navarraecologica.org

AVEJAS SILVESTRES PROIEKTUA
EZTIRIK EZ, BAINA BIZITZA 
EMATEN DUTEN ERLEAK EZAGUTARAZTEN
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Isiltasuna. Ikusezintasuna. Tabua. Ho-
riek dira hilekoa inguratzen duten 
hitzak. Zuetako batzuek esango dida-
zue beste ezertaz ez dela hitz egiten 
orain, modan dagoela eta gure belau-

naldiko emakumeok zortea izan dugu-
la. Baina lehenengo hilekoaz galdetzen 
dudanean, lotsa, beldurra, segurtasun 
falta, harridura eta mecauenlaputa dira 
ateratzen segitzen duten hitzak. 

Jendartearen erdiak bizitza erdiz-edo 
bizi dugun fenomenoak bide zaila izan 
ohi du ama-alaben artean ere. Lehen hi-
lekoarekin batera etorri ohi dira azalpe-
nak –konpresak non dauden, tanpoia nola 
sartu– eta “Ai, maittia, emakumetu egin 
zara” bezalako komentarioak, jendarte 
honetan emakumetzeak izan dezakeen 
pisu eta zamarekin. Ez zaigu eta ez dugu 
askoz gehiago esplikatzen. 

Eskolako testuliburuetan ere azalpen 
sistematiko eta aseptikoa ematen da, oro 
har. 28 egunean behin gertatzen den odol 
isuria da. Obulatu ostean haurdun geratu 
ez garelako jaurtitzen dugun haurtxo hi-
lak odol forma du. Eta hormona batzuek 
aurreskua dantzatzen digute txistu jasa-
nezinaren musikarekin. Badakizue, histe-
riko hutsak gara.

Ia hutsetik hasten gara urte luzez la-
gunduko digun bidaide gorria ezagutzen. 
Eta bakoitzak era desberdinean bizitzea 
ez litzake katastrofea izango hilekoa kon-
tu politiko ez balitz. Hain da politikoa, 
ezen azken hilabeteetako polemika ba-
tek kontu honekin baitu zerikusia: hileko 
mingarriengatik baja eskatzeko lege pro-
posamenak sortu zuen triskantza (mina 
asmatu egingo genuela, baja gehiago 
hartuko genituela, mina oso subjektiboa 
dela, emakumeak estigmatizatuko gai-
tuela…). Badago, hala ere, polemika nahi-
korik sortu ez duen albisterik. Astekari 
honetan bertan irakurri dut hilekoaren 
kontrolerako erabiltzen ditugun aplika-
zioek abortatu duten emakumeen aurka-
ko jazarpena egin ohi dutela. Zalantzarik 
balego, sistema heteropatriarkalak gure 
odolaren kontrol zorrotza egiten du erre-
produkzioa azpiratu eta bereganatzeko. 
Federiciren Caliban eta sorgina liburuak 
(Elkar, 2014) azaltzen du hori.

Hilekoaz baino nahiago izaten dut hi-
lekoez hitz egin. Esperientzia, ahots eta 
narratiba guztiak baitira oraindik beha-
rrezko. Gure literaturaren zabala kontuan 
hartuta, hilekoa hitza askotan aurkitze-
ko gogoa nuen, baina ondoko hitzak dira 

aurkitu ditudanak: isiltasuna, ikusezin-
tasuna eta tabua. Abiapuntua hau izanik, 
hilekoa hitza pasarte, esaldi edo uneren 
batean agertzen duten liburuez hitz egin 
nahi nuke hemen. Eta hilekoari buruzko 
imajinarioa zein den ikusi. Barka liburu-
ren bat pasa bazait. Seinale ona litzake 
aipatutakoez gaindi besterik balego. 

Honako honetan narratibari eta poe-
siari erreparatuko diegu, eta komiki eta 
liburu hibridoak aztertzea hurrengorako 
utzi. Arantxa Urretabizkaiaren Zergatik 
panpox (Erein, 1997) nobela klasikoan 
protagonistaren ahots jarioa irakurriko 
dugu. Barne bakarrizketa horrek tradi-
zioaren ahotsa ekartzen digu eta beste 
gai batzuekin nahastuta agertzen da hi-
lekoari buruzko imajinarioa: Amak baleki 
regla gain-gain dudalarik burua garbitu 
dudala / Aitak eta anaiak ez dute odolaren 
arrastorik ikusi behar / Odola bai, lotsaz 
eta ezkutuan. Hilekoarekin duen harre-
manaz ere hausnartzen du protagonistak: 
Ez dago munduan gauza gorrotagarria-
gorik hilekoaren hasieran tokatzen den 
igande bat baino, Txemarik gabeko igande 
batean, gainera, hilekoa / Txemak ere ez 
zuen hilekoa onartzen, sekula aitortuko ez 
badu ere hilekoa nuen egunetan nire gor-

   AINHOA ALDAZABAL GALLASTEGUI

Nola dago irudikatua hilekoa euskal literaturan? Ainhoa Aldazabal Gallastegik 
esku artean ibilitako liburuetan aurkitu ditu, besteak beste, hain hedatuak 

dauden hilekoarekiko isiltasuna, tabua eta mina, baina baita hilekoaren 
beste perspektiba bat plazaratzen duten narrazioak ere. Artikulu hau euskal 
narratiban eta poesian hilekoaz idatzitakoetan oinarritua dago, eta bi piezaz 

osatutako lanaren lehen zatia da; komiki eta liburu hibridoetan hilekoaz egiten 
den irudikapena landuko du aurrerago argitaratuko den bigarren zatiak.

HILEKOA EUSKAL LITERATURAN I

Odola dario literaturari
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putzak atzera egiten zion, niri ere atzera 
egiten didan bezala. Hilekoari buruzko he-
rri-sinesmenak antzematen dira bertan, 
hilekoa irudikatzen da lizuna, zikina eta 
ia deabrukeria den zerbait bezala. Gizo-
nak (Txemak) dion nazka ere agertzen da, 
sexu-harremanak baldintzatzerainokoa. 

Laura Mintegiren Nerea eta biok (Txa-
laparta, 1994) liburuan hilekoarekin lo-
tuta agertzen diren hitzak honako hauek 
dira: gaixotasuna, malenkonia, zigorra, 
inposaketa, biziarteko kartzela-zigorra, 
heriotza, injustizia… ia-ia hilekoak sor-
tzen dion haserrea uki dezakegu testuan.

Miren Agur Meabek menopausiari de-
dikatzen dio kapitulu oso bat Kristalezko 
begi bat (Susa, 2013) liburuan; Adin arris-
kutsuaz du izena. Adierazpide klinikoagoa 
lehenengo pertsonarekin tartekatzen du, 
efektu berezia sortuz: Aspalditik erabiltzen 
ditut pilula mineralak, bat goizero. Horri 
bai, eutsi diot. Bihartik aurrera ganoraz 
gosaltzen eta kirol apur bat egiten saiatuko 
naiz (...) Estriak ditut sabelean (...) Udabe-

rritik hona behin etorri zait hilekoa, marka 
luzanga pare bat, maiatzean, fluido ilun 
baten nahi eta ezin bat, ez arestiko turrusta 
mamitsuak. Bosgarren etena dut jadanik; 
horixe izango zen azkena, beharbada. Me-
nopausia, ordea, ez da hilekoak kito esatea 
bakarrik. Interesgarria da bizi-etapa hau 
kontuan hartu izana. Izan ere, hilekodun 
emakumeak ugalkorrak gara odola isur-
tzen dugun bitartean; ama potentzialak. 
Eta, beraz, positibizatutako etapa dela 
esan genezake (termino patriarkaletan, 
noski). Meaberen atal horrek tabuaren 
tabua dakarkigu ordea. Are ikusezinagoa 
den etapa batez hitz egiten duelako.

Menopausiaz hitz egiten duen poema 
bat dugu Isabel Díazen Sano erradikal 
(Alberdania, 2020) liburuan: Pausa, hi-
lekoaren galera. Klimaterio deitzen dio 
berak eta gaiari buruzko beste ikuspegi 
bat dakarkigu. Erritmoa moteltzeaz, gel-
dotzeaz ari da. Eta galera bat izan arren, 
aldaketa bitalak egiteko aukera gisa 
planteatzen du. 

Leire Bilbaoren Ezkatak (Susa, 2006) 
poema liburuan aurkituko ditugu gaiari 
buruzko hiru poema. Odoletan 1 poemak 
hilekodun subjektuaren aldarrikapena 
egiten du, eta odola bistaratzeko hilekoa 
hitza bost aldiz erabiltzeaz gain, ispiluan 
odolarekin marrazten du. Aurreko tes-
tuekin alderatuta, hilekoarekiko tonu la-
gunkoiagoa darabil poetak. Odoletan 2 
poeman tonu sentsuala darabil idazleak, 
baina baita probokatzailea ere. Irudi in-
dartsu honekin ematen dio hasiera poe-
mari: Odolez zikindu ditut atzamar puntak 
// eta ahora eraman zalantzati // Nire 
gorputzak nahi ez duen odol honek // ez 
du zapore mikatzik. Oso bisuala da eta 
inpaktuzkoa izan daitekeen jarrera era-
kusten du. Emasabela poeman hilekoaren 
indar sortzaileaz dihardu; ama izateko 
ahalmenaz bai, baina geure buruak edo 
proiektuak (bir)sortzeko ahalmena ere 
aldarrikatzen du, modu horretan diskur-
tso hegemonikoa zalantzan jarriz. 

Ione Gorostarzuk Des egiten (Elkar, 
2012) poema liburuan planteamendu 
interesgarria egiten du. Izan ere, odola 
ama izateko aukeraren gogorarazpena 
(izan) da(iteke) eta berak hautu kon-
tziente gisa planteatzen du: Sor dezaket 
norbait- noizbait- eta hil dezaket nor-
nahi- noiznahi-.

Euskal literaturan gaiaren inguruko 
isiltasuna nagusi bada ere, ikusi bezala 
liburu bakoitzak ahots eta esperientzia 
desberdinak dakarzkigu. Jendarte hone-
tan hilekoak sortzen dituen min, segur-
tasun falta eta beldurrak aurki daitezke 
pasarte batzuetan, lerrootara ekarrita-
koetan kasu. Menopausiak sortzen duen 
egoera berezi eta konkretuaz ere iraku-
rri dugu. Eta ahalduntzerako eta geure 
buruak ezagutu zein birsortzeko auke-
raz ere aritu zaizkigu. Bada zerbait. Eta 
hala ere, gutxiegi da. Odol ziklo batzuen 
ostean ekarriko ditugu erraietatik ida-
tzitako liburu gehiago, gaiari beste leku 
batzuetatik heltzeko asmoz. Odoldutako 
liburu gehiago behar ditugu esperien-
tziaren anitza jaso ahal izateko. Odolari 
esker bizi gara. Odola gara. 
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 LIBURUA

Ipuinak entzun eta, brixt-brixt, belarri-
tik bihotzera joaten dira”; aipu horre-
kin ekiten dio Xabier Olasok ipuin bil-

duma interesgarri honi. 57 ipuin biltzen 
ditu Olasok liburu honetan eta guztiak 
dira laburrak, arinak eta, irakurlearen 
gozamenaz gain, bestelako asmo bat bi-
latzen duten istorioak. 

Irakurleak lehendik ezagutzen zituen 
istorioen bertsio berriak topatzeko au-
kera izango du, Txanogorritxo izenekoa, 
esaterako, non neskatoa “otso-larruz 
egindako beroki luzea soinean jantzita 
duela dotore-dotore ibiltzen den Paris-
ko kaleetan zehar". Horien parean umo-
re kutsukoak dira nagusi. Baserritarrak 
kasu, edo Kukuarena: kukuak min hartu 

eta “bere min-kantua zabaldu zuen lau 
haizeetara: Pu-pu; pu-pu”.

Badira ere oso laburrak diren isto-
rioak; Epailearen erabakia izenekoa, adi-
bidez: “Urriaren 4an, Animalien Mundu 
Eguna zelarik, epaileak kaiolako atetila 
ireki, eta aske utzi zuen kardantxiloa”. 

Ipuinen ondoren, gainera, Olasok go-
goetarako esaera erdi-poetiko erdi-jo-
lastiak uzten dizkigu: “Ipar Poloa plane-
taren izozkailua da”, “Farola ilargiaren 
alaba da” edo “Piruleta gozozaleen lupa 
da”, besteak beste. 

Ikus daitekeen bezala, Xabier Olasok 
irakurgai eskaintza zabala egiten digu 
liburu honetan, testu labur, umoretsuak 
gehienak, erraz irakurtzeko modukoak 

eta irakurlearen inplikazioa eta konpli-
zitatea ere bilatzen dutenak. Bada kutsu 
pedagogikoa duen istorioren bat edo 
beste, Ipuina, adibidez; umore beltzeko 
esaerak, poesiatik hurbiltzen direnak, 
alegien kutsua dutenak… baina guzti-
guztietan une atsegina igarotzea bila-
tzen da, irakurgaiekin disfrutatzea eta, 
aurretik aipatu den bezala, belarritik 
–edo begietatik, istorioak kontatzeko, 
baina irakurtzeko ere badirelako– biho-
tzera iristea. 

Liburu aproposa, beraz, irakurtzen 
hasi berriek goza dezaten literaturarekin, 
baina baita ere tantaka, apurka, haurrei 
kontatzeko, irakurtzeko gaueko ordue-
tan, edo, zergatik ez, edozein unetan. 

Belarritik bihotzera

  XABIER ETXANIZ ERLE

ESNA IRAUTEKO 
IPUINAK
XABIER OLASO
DENONARTEAN, 2021
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 MUSIKA

1988an, Euskal Herrian gazteria 
punkean eta RRVan buru-belarri 
murgilduta zegoen garaian, Bilbo 

eta Santurtzi artean La Secta taldea sor-
tu zuten ozeanoz bestaldeko –antipo-
dak barne– musikari so egiten zioten 
lau gazte ausartek; haietako bat zen La 
Herencia de los Munster fanzine aitzin-
dariaren bultzatzaile Gorka. Stooge-ez 
gain, Spacemen 3, Scientists eta beste 
hainbat talde ilun eta kiribildun mai-
te zituzten, garai hartan hemen erabat 
ezezagunak zirenak, eta horien aldeko 
apustua egin zuten.  

Kantuak idazten eta entseatzen hasi, 
fundamentua hartu eta Bordeleko Le 
Chalet-era jo zuten Sonic Boom-ekin 
batera haien estreinako lana grabatze-
ra: Blue tales 1990ean kaleratu zen eta 

harrera beroagoa izan zuen atzerrian 
Euskal Herrian baino. Gorkak berak Iñi-
go anaiarekin batera martxan jarritako 
Munster Records-ek hauspotuta tal-
deak ibilbide luzea izan zuen eta mun-
duan zabaldutako diskografia askota-
rikoa, baina taldekideak aldatuz joan 
ziren.

Bada, pandemiaren bezperarako, 30. 
urteurrenean, Blue tales berrargitara-
tu eta hasierako laukotea kontzertuak 
egiteko elkartu zen. Pandemiak atze-
ratu zuen guztia, baina diskoa kalean 
da berriro eta tarteka eman ohi dituzte 
soilik disko horretan oinarritutako zu-
zenekoak.

Kantuek ezinbestean beste garai ba-
tera eramaten gaituzte, eta harritzekoa 
da irudikatzea gurean hain aitzindariak 

izan zirela. Berrargitalpen hau Santiago 
Delgadok birmasterizatu du eta ahale-
gindu da originalaren esentziari eusten. 
Zortzi kantu propio, eta Suicide eta T-
Rex taldeen bertsio bana, 20th century 
boy eta Ghost rider, azken hau stoogea-
goa eta lehena basatiagoa. Horrez gain, 
edizio honen opari gisa Youth eta I hate 
that trip abestien bertsio alternatiboak 
ere batu dituzte, orain arte argitaratu 
gabeak.

Oro har bertan aurkituko duzue rock 
zikina, kiribildua eta tarteka hipnotiza-
tzailea, garagea, punka eta grunge-aren 
lehen aztarnak gaztetasuna, freskota-
suna eta bat-batekotasuna elkartzen 
dituen kokteleran. Denboraren pode-
rioz hobeto ulertu eta dagokion lekua, 
merezitakoa, eskuratzen duena. 

Aitzindari eta ez ulertuak

  IKER BARANDIARAN

BLUE TALES
LA SECTA
MUNSTER RECORDS, 1990/2019
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24 urtez luzatu zait Larrabe-
tzu Gazte Egunez bisitatzea, 
baina horiek baino gehiago 

ditut aurretik –espero dut– itzultze-
ko, eta eskerrak. Banekien Larrabetzu 
ez dela gazte gutxiko herria edo bane-
kien, behintzat, daudenak ez daudela 
geldirik eta zarata egin egiten dutela. 
Ez nekiena zen kanpotik gazteak diren 
horietaz aparte barrutik gazte diren 
asko ere badirela. Horregatik hartzen 
du Gazte Eguneko festa giroak herria 
osorik egunean zehar.

Otsailean nintzen egona azken aldiz 
inguru horretan, J Martina taldeak Hori 
Bai gaztetxean Jaio naiz baina diskoa 
aurkeztu zuenean. Gazte Egunera hur-
biltzeko aitzakia nahikoa eta sobera 
zen talde (Javiren baimenaz) larrabe-
tzuarraren gaueko kontzertua. Arrate-
ren amatxiren baratzean kanpin denda 
muntatua utzi, sekula bazkari herrikoi 
batean jan dugun arrozik onena jan, 

elektrotxaranga bat zer den birgogoratu 
eta plazan sartu gara: bihotzak hustuta, 
betetzeko prest.

Lepo dago herriko plaza. Bertakoak, 
ingurutik –eta ez hain ingurutik– berta-
ratutakoak, kontzertura espreski heldu 
direnak eta kasualitatez-edo ikustea 
tokatuko zaienak. Lehen aldiz Larrabe-
tzuko talde bat Gazte Egunean herriko 
plazan jotzen, oker ez banago. Azken 
hilabeteotan herriz herri kontzertuak 
eman eta eman ibili da taldea eta ez 
dira alferrik izan otsailetik hona lan be-
rria aurkeztuz zapaldutako eszenatoki 
horiek guztiak. Kantuak heldu egin dira 
eta, haiekin batera, hirukotea oholtza 
gainean: teknikoki, jarrera aldetik… 
zentzu guztietan. Eman dituzte disko 
berriko kantak, zaharrak tarteka –nola 
ez– eta Verde Pratoren Neskaren kanta 
eta Anariren Efemerideak haien terre-
nora ekarriak. Ahizpen arteko kone-
xioaren erakustaldi izan dira aurretik 

prestatu gabeko koreografia sinkroni-
zatuak. 

Hori Bai-n ikasi dute taldekide larra-
betzuarrek zer den zuzeneko musika, 
eta haien bigarren etxea den gaztetxeari 
asko zor diotela aipatu dute, eskerrak 
emanez. Kontrolatua dute urduritasuna, 
heldu dira nerbioen eta gozamenaren 
arteko oreka irristagarri eta ederrera, 
kontzertua lasai disfrutatzeko behar den 
tentsioaren eta segurtasunaren arteko 
bidegurutzera. Eta nabari zaie urrutitik.

Itzulerako zubiek, kaleak eta gari so-
roak ez ezik, Larrabetzuko plazak eta 
gure barrenek ere hartu dute gaur ilun-
tzearekin batera su. Eta baita haien ba-
rrenek ere, esanen nuke. Irizpide asko 
dago artista bat gustuko duzun ala ez 
erabakitzeko, baina bada bat nik beste 
edozeinen gainetik jartzen dudana: si-
nesten dudan ala ez. Eta beste gauza ba-
tzuk ez dakit, baina sinetsi, hauek erabat 
sinesten ditut. 

   AMETS ARANGUREN  

Agindu beza ekintzak J MARTINA
NOIZ: abuztuak 6
NON:  Larrabetzu (Gazte Eguna)



Irailak 4, 2022

EGILEA I ANA ZAMBRANO DENBORA-PASAK І 51

Bertso-zopa

Gurutzegrama EBAZPENAK

EZKER-ESKUIN:

1. Katuaren oihua. / Etxebizitza. 2. Gipuzkoako 
mendia (argazkian). 3. Guhaur. / Murmurikatu. 
4. Madarikazio, birao. / Egoki. 5. Gadolinioaren 
ikurra. / Unax ..., aktorea. 6. ... Zulaika, “Pirritx”. / 
Haragiaren mintza (alderantziz). 7. Hizkuntza zelta. 

8. Salbu. / Nonbait.

GOITIK BEHERA:

1. Mugarik ez duena. 2. Gorputzari darion 
isurkari. 3. Itsas arrain. / Eguneroko jangai. 
4. Azken bokala errepikatua. / Haiek 
berak. 5. Musika estilo. 6. Kulpa. / 
51 erromatar zenbakiz. 7. Infusio 
bizigarria. / Adina, bezainbat. 8. Sodioa 
duena. 9. Urduritasun, egonezin. 

Zenbat ekimen gelditu dira
berriz bertan behera _____?
Txosnetarako txandetarako

ez da soberan izaten
nahiz _______ maite dugula

ja ohitu garen _____
nola denbora gutxi daukagun

ta nola _____ bat den
lanean merke saltzen dugu ta

doan ez dugu _____.

“Herriko jaiak talde honekin
berez ez doaz _____”

“Karpa horrela jarrita nola
ingo du giroak _____”

“Jarri ezazu barra horrela
egin _____aproba”

“ Hau nik esanda bezela askoz
egokigo egongo da”…

Besteen lana kritikatzeko
hartu ohi dugu _____.

Gure kultura auzolanean
oinarritua ____ da

baina gezurra bihurtu zaigu 
______ jada benga!

Pozik gabiltza kontsumituaz
eta kalera ______ 

beteta gure festetarako 
ekimen denen ______

baina gurean konpromisua
minututan kontatzen da.

Osatu Miren Artetxek 2018an -Markina-Xemeinen botatako bertsoa. Laguntza behar 
izanez gero, bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Gure aurreko guraso 
zaharrak. Gaia: Aspaldian entzun dut borondatezko lana egiteko jendea falta dela. Herri 
bazkariak egin gabe, txosnak itxita... Auzolana krisian dago?
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ERRAZA

ZAILA

Sudokua

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

8 7 9
7 2 9 4 3 8

5 6 7 4 3
4 3 1 5 7

1 5 4
3 4
7 8 1 9 6

3 2
5 3 8

9 8
6 1

1 4 8 5 2 6
6 4 3 9

ERRAZA

ZAILA

621793548
394568712
785421936
867359421
532146879
419287653
953672184
148935267
276814395

468791532
317582694
592364817
984213765
276945381
135876429
729438156
851627943
643159278

ESKER-ESKUIN: 
1. MIAU, ETXE, 2. UZTURRE, 3. 
GEU, ERASI, 4. ARNEGU, ON, 5. 
GD, UGALDE, 6. AIORA, AIG, 7. 
GAELIKO, 8. EZIK, INON.  
GOITIK BEHERA: 
1. MUGAGABE, 2. IZERDI, 3. 
ATUN, OGI, 4. UU, EURAK, 5. 
REGGAE, 6. ERRUA, LI, 7. TEA, 
LAIN, 8. SODIKO, 9. EZINEGON.
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Zer da Elikaeskola?
Gurea osasun zentroa da. Hona etor-
tzen denak oso zerbitzu espeziali-
zatua jasotzen du, behar eta merezi 
duen arreta pertsonalizatuarekin. 
Psikologo eta nutrizionista bila etor-
tzen da jendea, eta tarteka batekin 
hasi eta bestearekin amaitzen dute. 
Guk uste baino askoz ere lotuago 
dago bata bestearekin. Prozesu bat 
da proposatu eta eskaintzen du-
guna, pazienteak bere erritmo eta 
beharrak errespetatzen ditugula 
sentitu behar du hasieratik. 
 Gauza bat ala beste janez edo ez 
janez argaltzea, nola jaten dugun, 
noiz eta zein momentutan egiten 
dugun… dena begiratu behar da 
arretaz. Elikadurak ez baitu soilik 
gorputzean modu fisikoan eragiten, 
psikologikoki ere asko eragiten du. 
Maiatzean azkar argaltzeko dieta 
egiteak ondorio txarrak izan ditzake 
aurrerago. Galdurikoak baino kilo 
gehiago hartzeko arriskua dugu eta 

horrek are gehiago frustratzen gai-
tu. Hormonalki ere eragiten du ho-
rrek  guztiak gorputzean, eta hori 
landu beharra dago. Beraz Elikaes-
kola hauxe da gutxi gorabehera, kar, 
kar, kar!

Dieta hitza bera gaizki erabiltzen 
dugu, ezta?
Oso gaizki. Dieta gure elikadura 
patroia da. Pizza edo letxuga izan, 
dena da dieta. Dietan ote nagoen 
galdetzen didate sarri, eta erantzu-
ten diet: “Bai, hau nire dieta da, eta 
zurea zer moduzkoa da?”. Ez dut 
uste jaten duguna garenik, modan 
baitago hori esatea gaur egun. Nu-
trizioaren mundua negozio handia 
da eta gauzak oso argi ukan behar 
dira hainbat kontu edo tranpetan ez 
erortzeko. 

Bakarka baino, hobe etxeko 
guztiak inplikatzen badira 
elikadura egokian, ezta?

“Osasuna gorputz forma 
askotan dago, ez gorputz 
zehatz batean”
Ametsak betetzeko jaio da Eli Gallego Moreiro. 
Horretarako inoiz ez dela berandu frogatuz sortu 
zuen Elikaeskola Hondarribian, orain dela urte 
eta erdi pasa. “Zerbait egin nahi badut, lortu arte 
lan eginen dut”, esan digu. Osasun publikoan 
nutrizionisten beharra azpimarratzen du, pertsona 
ororen osasuna zinez landua izan dadin. Dietak 
norberaren elikadura ohiturak biltzen dituelako, ez 
delako argaltzeko egiten den zerbait. “Zuk zure dieta 
duzu eta nik nirea”, diosku. Gorputz osasuntsuen 
defentsan jarduten du, estereotipoak baztertuz.

  AITZIBER ZAPIRAIN ETXANIZ      IRANTZU PASTOR

AMA ARRAROTIK HARAGO
Amonak erdi eroa dela esaten dio Eliri, 
baita negozioetarako desastre hutsa 
dela ere. Zenbakiak zorrotz eta lanki-
deen curriculumak luparekin begiratu 
ordez, beraien artean kimikarik ote 
dagoen begiratzen baitu. Osasungin-
tzan eta elikaduran jardungo zuela 
argi zuen. Pertsona oro ezberdina 
dela kontutan harturik, dieta orokor 
eta bakar egokirik ez dagoela argi 
utziz. Amatasunak ikasketa bete-be-
tean harrapatu zuen, eta tarteka, ama 
arraro bezala ere agertu izan da hau-
rren lagunen aurrean, atun ogitarte-
koa eskaintzeagatik, Nocilla bokata-
ren ordez. “Xelebrea bai, baina dena 
jaten zuten”, dio harro-harro.

ELIKATZEN IKASI 
EGITEN DELAKO

Eli Gallego Moreiro
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Dudarik gabe. Bereziki haurren elika-
dura egokia lantzea bada datorrenaren 
helburua. Tarteka tailer presentzialak 
antolatzen ditugu, eta aurten udako 
sukaldaritza tailerrak antolatu ditugu 
udaleku moduan. Eskolaz kanpoko jar-
duera bezala oso ongi dago sukaldaritza 
proposatzea, beti ere bizkotxoak, nati-
llak eta pastelak baino gehiago egiten 
ikasten badute. Haurrek tortillak, maka-
rroiak, entsaladak, lekaleak… prestatzen 
ikastea askoz interesgarriago iruditzen 
zait, eguneroko elikadura baita hori. Go-
zoak, ordea, tarteka jatekoak dira. 

Osasun izurriteak eragin al du 
elikadura ohituretan?
Egia esan, oraindik ez dut oso argi. Mo-
mentuz, ikusten ari naizenarekin nahiko 
izutua nago. Anorexia eta betekada-nahas-
mendua dira gehien ikusten ari garenak. 
Elikadurarekin izan ohi dugun harremana 
oso konplexua da, goitik behera desegin 
beharko genuke ahalik eta azkarren. Haur-
tzaroan bada hobe, hartu-eman arrunta 
eta korapilorik gabekoa ukateko aurre-
rantzean.  Pandemian haur izatetik nerabe 

izatera pasa dira asko, eta oso mezu ezko-
rrak jasotzen dituzte handik eta hemendik, 
saldu nahi diguten gorputz perfektuaren 
izenean. Kasu  horretan, gurasoek dute 
arazoa. Gizarteak inposaturiko mezuak 
barneratuak dituztelako, eta ongi ari dire-
lakoan erreproduzitu egiten dituztelako. 
Oso mezu arriskutsuak dira orokorrean.

Ez zaigu gure gorputza maitatzen 
erakusten, ez da hala?
Ez, eta pena da. Osasuna gorputz forma 
askotan dago, ez gorputz zehatz batean. 
Kilo gehiago ukan arren, oso osasuntsu 
egon gaitezke. Batzuk ez gara inoiz pro-
fil konkretu batean sartuko. Baina hala 
da, eta ez da arazo bat. Zoritxarrez oso 
barneratua dugu saltzen zaigun gorputz 
hori lortu behar dugula, kosta ala kosta. 
Neu ere erori izan naiz tranpa horretan. 
Hamabi kilo gutxiago nituen orain dela 
hamar urte, eta egun dudan ipurdi bera 
nuen. Nirea baita! Horrelakoa da eta ez 
da aldatuko. Zenbat gauza galtzen dugun 
bidean gorputz perfektuaren bila, gure 
buruari kalte besterik ez eginez. Iruzur 
hutsa da.

Nutrizionista zara, osasunaz ari gara. 
Formakuntza etengabea da zuenean 
ezta?
Ezinbestekoa da atzean ez gelditzeko. 
Nik asteazkenak hartzen ditut horreta-
rako. Irakurtzen eta ikasten pasatzen 
dut eguna. Informazio eguneratua uka-
tea atsegin dut. Iruzurgilearen sindro-
mea izaten dugu batzuetan osasun pro-
fesionalok, batere gustatzen ez zaidan 
sentsazioa da. Asko dago jokoan, osasu-
naz ari baikara. Azken hilabetean den-
boraz larri ibili naiz eta ez naiz batere 
gustura sentitu. Orain berriz ekin diot 
eta oso pozik nago. Nik informatua egon 
nahi dut, eta informazioa eskura dudala 
hautuak egin eta erabakiak hartu. Eli-
kaduraren munduan ez dago patroi bat, 
pertsona bakoitzak bere arreta eta dieta 
pertsonalizatua behar ditu. 

“Elikadurak ez du soilik 
gorputzean modu 
fisikoan eragiten, 
psikologikoki ere asko 
eragiten du”.

OHARRA: 2.788. zenbakian akats 
baten ondorioz ez zen argitaratu 
elkarrizketa honi zegokion edukia. 
Hauxe da bertsio zuzena.
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A
dierazpen publiko garrantzi-
tsuak egiteko marroia egokitu 
zaion politikariarentzat irail 
honetako egoerak ez du erra-

za izan behar, hori behintzat aitortu 
beharko diegu. Berdin da alde batetik 
begiratzen duzun edo bestetik; gauza 
ipurdiz gora jarrita ere, elementuen 
nahasketak –gerra, inflazioa, energia-
urritasuna, klima–, uzten duen kolorea 
beltza da, oporren osteko lehen aste-
lehenean berriz ring laboralera atera-
tzeko hartu duzun kafe petrokimiko 
hori bezalakoa. 

Eta ostitxartuta dabil mundu guztia. 
Eta ez da komeni txinpartarik piztea 
metxa motzeko giro honetan. Baina 
hain da erraza, halakoa da tentsioa, ia 
edozerekin haserretu dezakezula nor-
bait. Eta norbait horrek telefonoan tap-
tap egiten du, eta haserrea algoritmiko-
ki biderkatzen da, eta samaldak kaleak 
hartzen ditu, eta kontainerrei su ema-
ten hasten dira, eta listo: riot porn pila 
bat informatiboetan, kuxidade ederra 
rentrée-rako. 

Mikroaren aurrean zerbait esateko 
obligazioa daukan agintari batek, noski, 
ez luke mota horretako eszenarik pro-
bokatu nahi hitzak milimetrikoki neur-
tu ez dituelako. Misioa, hortaz: zerbait 
esan, jendeak pentsa dezan problema 
handien aurrean lemazain handiak dau-
dela barkua gobernatzen; baina pasa 
gabe, sistemaren josturak oso agerian 
daudelako bestela ere, eta gaur egungo 
egoeratik (beldurra) zerbait okerragora 
(panikoa) dagoen tartea gaizki aukera-
tutako hitz baten araberakoa izan daite-
ke. Herriari hitz egin behar zaio gehiegi 
eta gutxiegiren tarteko eremutik atera 
gabe: hori da kontsigna oraintxe bertan 
paraje hauetako agintari guztientzat. 

Guztientzat? Ez! Emmanuel Mac-
ron izeneko galiar menderaezin batek 
komunikazio politikoaren eskemak 
puskatuz lortu du ezinezkoa zirudie-
na: aldi berean esatea munduaren, 
mendearen eta jendearen egoera oro-
korraz gauza gehiegi eta gutxiegi. Ze-
resan asko eman duen esaldi batean 
laburbiltzen da mirakulu diskurtsi-
boa: “Oparotasunaren amaiera bizi-
tzen ari gara”. Titularrari suspentsea 
dario, airean uzten dituelako galdera 
asko –elementalena: eta zeren hasiera 
dakar horrek?–; horregatik da gutxi 
samar. Baina, era berean, gehiegi ere 
bada: ziklo historiko baten amaiera 
iragarri du, alajaina –zein uste dute 
direla frantsesek horrelako gauzak 
egiteko?–.

Baina gauzak zer diren: Macronek 
arrazoia daukala uste dut. Bueno, Mac-

ronek ez, etengabeko hazkundearen 
dogmak muga konkretu eta ukigarrie-
kin topo egingo duela esaten 50 urte 
daramatzaten zientzialariek eta eko-
logistek baizik, zeintzuei, antza denez, 
orain kasu pixka bat gehiago egiten 
dieten. 

Beste kontu bat da ea eredu inkon-
trolatu horri “oparotasun” deitzea den 
egokiena. Eta beste bat, energia urriko 
mundua iragartzen ari den Frantzia-
ko presidentea uda honetan bertan 
erretratatu zutela uretako moto baten 
gainean, oparotasunaren garaia azken 
tantaraino aprobetxatzen. Irudipena 
daukat Macron bakarrik ez, gainontze-
ko goi-agintariak ere horrela arituko 
zaizkigula kurtso honetan: abstinen-
tzia energetikoa zuentzat, guretzat 
beti egongo da zilindrada handiko mo-
torren bat. 

Oparotasuna
  GORKA BEREZIARTUA MITXELENA



Gaurko egunez...

1667ko ekainaren 15ean

Lehen giza odol transfusioa egin zuen 

Jean-Baptiste Denys medikuak. Arkume 

baten 350 ml odol sartu zizkion hamabost 

urteko gazte bati. Mutikoak bi hilabete 

zeramatzan sukar 

gogorrekin eta 

bere gurasoak 

edozer probatzeko 

prest zeuden. Odol 

transfusioa egin 

ostean, hurrengo 

goizean, ustez, 

gaztea sendatuta 

zegoen eta 

arrakastatsutzat 

jo zuten. Jean-

Baptiste Denys 

medikua oso denbora gutxian Europako 

zientzialarien artean izen handiko egin zen 

arren, bizitza amaiera aldrebestu zitzaion 

epaiketa eta heriotza batzuk tarteko.

Iturria: Wikipedia - Jean Baptiste Denys. 

Gaurko egunez...

1998ko martxoaren 1ean

Eskualde Hizkuntzen edo Hizkuntza 

Gutxituen Ituna indarrean sartu zen. 

Europako Batzordeak 1992an onartua 

zuen. Espainiako Estatuak 2001ean 

izenpetu eta berretsi zuen, baina 

Frantziako Estatuak konstituzioaren aurka 

doala esanez, ez du hizkuntza eskubideak 

bermatu asmoz idatzitako ituna berretsi. 

2022ko martxoan, Ipar Euskal Herriko 49 

herrik izenpetu zuten Europako Hizkuntza 

Gutxituen Tokiko Ituna, Hizkuntza 

Gutxituen Itunaren bertsio berezia.

Iturria: Ekhi Erremundegi, Claudine Brohy-rekin elkarrizketa: 

"Denbora irabazi behar dugu arriskuan diren hizkuntzei 

begira". (Berria, 2022ko martxoak 20). 
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Egunero efemeride bat.

Era guztietako gertaerak topatuko dituzu 
orriotan, egunez egun. Asko hedabide 
handienek beren errepaso historikoetatik 
kanpo uzten dituztenak dira. Injustizia 
isilaraziak eta horien aurkako altxamenduak, 
langile borroka azpimarragarriak, ekintzaile 
sozialen ekimen anitz edo Euskal Herriko 
panorama politikoa astindu zuten albisteak. 

Burujabe garenez, historia guk ere idatz dezagun.
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Egunero efemeride bat.

Era guztietako gertaerak topatuko dituzu 
orriotan, egunez egun. Asko hedabide 
handienek beren errepaso historikoetatik 
kanpo uzten dituztenak dira. Injustizia 
isilaraziak eta horien aurkako altxamenduak, 
langile borroka azpimarragarriak, ekintzaile 
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Egunero efemeride bat.

Era guztietako gertaerak topatuko dituzu 
orriotan, egunez egun. Asko hedabide 
handienek beren errepaso historikoetatik 
kanpo uzten dituztenak dira. Injustizia 
isilaraziak eta horien aurkako altxamenduak, 
langile borroka azpimarragarriak, ekintzaile 
sozialen ekimen anitz edo Euskal Herriko 
panorama politikoa astindu zuten albisteak. 

Burujabe garenez, historia guk ere idatz dezagun.
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2023
Egunero efemeride bat.

Burujabe garenez, historia guk ere idatz dezagun.

+ 5 € 
bidalketa gastuak. 

40 €-tik gorako 
erosketetan, 
bidalketa doan.
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HAURREN LANAREN AURKAKO MUNDUKO EGUNA
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Bidane Zohargi 

ASTELEHENA
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