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Urteko lanen agenda 2023
Baratzea · Fruitu baratzea · Lore baratzea · Basoa
Jakoba Errekondo eta Antton Olariaga
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Hegaldi merke eta masiboen aroa amaitzera doa. Kankuneko 
hotel-bunker batera astebetez joatea, oparotasun mugagabearen 
“ametsaz” gozatzeko dena-ordainduta dioen pultsera jarrita, gero eta 
esklusiboagoa izango da. Mugarik gabeko kapitalismoak Mendebaldeko 
pribilegiatuok tarte batez plastizkozko aberaskume sentitzeko, 
eskuragarri jarri eta “normaltzat” saldu dizkigun “kapritxoak” zailtzen 
hasi dira, tartean besteen gainetik hegan egitea. Noiz eta elite aberatsa 
egunerokoan gero eta jet pribatu gehiago erabiltzen ari den garaiotan. 

  AXIER LOPEZ

Jet set

  Ehunka ekintzailek Amsterdamgo Schiphol aireportuko jet pribatuak blokatu dituzte, 
“hegazkinak direlako munduko kutsatzailerik handienetakoak; jet pribatuak debekatu 
beharko lirateke”. R. DE WAAL / AFP
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Espainiako Gobernuak Euskal He-
rrian burututako gerra zikinaren 
aitortza eta babesa egin du José Ba-

rrionuevo Barne ministro ohiak, El País 
egunkariak argitaratu duen elkarrizke-
tan. Bere parte-hartze zuzena utzi du 
agerian. Barrionuevo 1982-1988 artean 
izan zen Barne ministro, Felipe Gonzá-
lez buru zuen PSOEren gobernuan. PPk 
indultatu zuen, auzitegiek Segundo Ma-
reyren bahiketagatik zigortu ostean.

Barrionuevok azaldu du agindua eman 
zuela ETApm-ko José María Larretxea 
bahitzeko, “atxilotu eta Espainiara ekar-
tzeko”, bera jotzen zutelako Alberto 
Martín Barrios kapitainaren bahiketaren 
operazio arduraduna: “Harrapatu zuten, 
baina tipo handia zen, erresistentzia jarri 
zuen eta ez zen maletategian sartzen. Bo-
rrokan ari zirela, Frantziako Polizia iritsi 
zen, eta bahiketa zapuztu zuen”.

Aldiz, Segundo Mareyren bahiketa ez 
zuela berak agindu ziurtatu du. Bahiketa 
Espainiako Poliziaren talde batek egin 
zuela dio, ETAren buruzagi bat zelakoan, 
eta berak bahiketaren eta okerraren be-
rri izan zuenean Marey askatzeko agin-
dua eman zuela: "Bestela, alternatiba 
badakizu zein zen". Hain zuzen, Segundo 
Mareyren bahiketagatik zigortu zuen 
Barrionuevo Espainiako Auzitegi Nazio-
nalak hamar urteko espetxe zigorrera, 
Rafael Verarekin batera.

Bere zigorraz zera adierazi du: “Tiro 
hori ez zihoan nire aurka, baina balaren 
ibilbidean nengoen eta uko egin nion 
makurtzeari edo alde batera egiteari. 

Uste dut tiroaren ituan zegoena jakitun 
dela gauzak horrela izan zirela”. Felipe 
González presidente ohiak hainbatetan 
babestu ditu publikoki Vera eta Barrio-
nuevo. José Amedo Espainiako polizia 
ohia eta GALeko kide aitortua indulta-
tzea proposatu zuela ere adierazi du 
Barrionuevok, baina gobernuak ez zue-
la onartu “González ausartu ez zelako”. 
Amedoren lana goraipatu du, bide batez.

INPUNITATEA
Estatu terrorismoak izan zuen eta duen 
inpunitatea agerian uzten du elkarriz-
ketak. Honakoa dio Larretxearen bahi-
keta saiakeraz: “Nik hori nire gain hartu 
nuen, adierazi nuen nik agindu nuela, 
eta ez zen inongo ondoriorik izan, au-
zitegiek ez zuten deus egin”. Mareyren 
bahiketaren harira, kazetariak galde-
tzen dio ea aske uzteko agindua ema-
teaz harago ez ote zuen delituaren be-
rri emateko beharra: “Nik ezin dut nire 
lubakitik tiro egiten ari direnen aurka 
egin, tiro okerren bat egiten badute 

ere”. PSOEren gobernu bateko ministro 
bezala hartu zuen parte Barrionuevok 
estatu terrorismoan, 1998an zigortu zu-
ten epaitegiek hamar urteko espetxera, 
baina orduan agintean zen PPk indul-
tatu eta hiru hilabete soilik bete zituen. 
Espetxera bueltatzeko arriskuan egon 
zen geroago, eta elkarrizketan adierazi 
du orduan Barne ministro zen Maria-
no Rajoyk berak deitu ziola telefonoz: 
“Esan zidan, 'ezin dut onartu zu berriz 
espetxera joatea, konponduko dugu'. Eta 
horrela izan zen”.

Damurik batere ez du agertzen Ba-
rrionuevok elkarrizketan. Kontrara, 
egindakoaz harro mintzo da, irribarre-
tsu ere hainbat pasarte lazgarriren berri 
ematean, eta estatu terrorismoak frui-
tuak eman zituela azaldu du: hala nola, 
Frantziako Estatua ETAren aurkako bo-
rrokan inplikatzea Ipar Euskal Herrian.

ERREAKZIOAK
Barrionuevoren hitzekiko gaitzespen 
mezuak ugariak izan dira. Maider Gar-
ciak, GALek hildako Juan Carlos Garcia-
ren alabak, adierazi du unea dela Pe-
dro Sánchez Espainiako presidenteak 
“behingoz barkamena eskatzeko eta ai-
tortza egiteko. PSOEren siglak zikinduta 
daude”. Pili Zabala, GALek hildako Joxi 
Zabalaren alaba, “minduta” agertu da 
GALen biktimek duten “segurtasun ju-
ridiko faltagatik”. Bide beretik hitz egin 
du Maria Jauregik, ETAk hil zuen Juan 
Maria Jauregiren alabak: “Tripak nahasi 
dizkit elkarrizketak. Gerra zikinak ez du 
justifikaziorik". 

PSE-EEko Rafaela Romerok oharta-
razi du Barrionuevok “biktimak umi-
liatu” dituela. "Ezin da indarkeriaren 
apologia egin komunikabide batean”. 
Bingen Zupiria Jaurlaritzaren bozera-
maileak “bakarrik umiliazioa” sentitzen 
du GALen biktimen azalean jarriz gero: 
“Barrionuevok esan dituen gauzak eta 
erabili duen tonua oso mingarriak dira 
biktimentzat”. Arnaldo Otegi EH Bildu-
ren koordinatzaile nagusia Espainiako 
Gobernuari zuzendu zaio: “Noizko es-
tatuaren urriaren 18ko adierazpena?”. 
Ione Belarra Podemoseko idazkari na-
gusiak gaitzetsi du estatu terrorismoa 
“normaltzat jotzea”. 
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  ZIGOR OLABARRIA OLEAGA / LEIRE ARTOLA ARIN

Estatu terrorismoa babestu du Barrionuevok

Damurik batere ez du 
agertzen Barrionuevok 
elkarrizketan, 
egindakoaz harro 
mintzo da, eta estatu 
terrorismoak fruituak 
eman zituela dio
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EZ HANKA EZ BURU

UXUE APAOLAZA LARREA

MATERIALISMO HISTERIKOA

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.comBeldurra?

Orain, beldurra ematen du zenbait txantxa egiteak. 
Ez dago umorerik. Berehala mintzen dira. Ezin da 
jakin larrua noiz jo daitekeen ere. Orain ezin zaio 

pertsona bati neska edo mutila dela esan. Zenbat txiste 
ezin dira egin! Jatorriari buruzkoak, joera sexualari bu-
ruzkoak, potoloei buruzkoak, totelei buruzkoak, herrenei 
buruzkoak… Okerrena ez da txantxetarako esparrua es-
tutzea, okerrena da eztabaida batzuk tabu bihurtu direla, 
ezin dira planteatu ere. 

Ezintasun horien erantzule izaten da feminismoa, an-
tiarrazismoa, kolektibo batzuen azal fina (LGTBIQ+, pen-
tsa, zenbat hizki inor ez mintzeko), mota guztietako hau-
rren gurasoak, politikoki zuzenaren defendatzaileak, eta, 
nola ez, ezker buenista. 

Esango nuke, noizbait, pribilejioren baten abaroan bizi 
garen edonori gertatu zaigula, duintasunen baten defen-
tsa gure eskubideren baten aurkakotzat hartzea, aulkian 
ezinegonez mugitzea, diskurtsoren bat eratzen hasi eta 
barruan zimikoren bat sentitzea. Zimiko horri kasu egin, 
eta ikustea, mina ez genuela eskubide batean sentitzen, 
pribilejio batean baizik. 

Gai batzuk tabu bilakatzea lorpen bat da; eskubideak 
kentzeari buruzkoak, adibidez. Ez dago gaizki eztabaida 
bat tabu izatetik zuzendariari gutunetara eraman aurre-
tik, galdetzea ea zergatik dabilen ezker buenista hain kon-
tuz gai batzuk eztabaida publikora ateratzeko garaian. 
Kezkatzea ez soilik zure beldurtxoaz, baizik baita beste 
aldean zuk zeuk sortzen dituzun amesgaiztoez ere. 

Kutsadura Selekzioa Laborantza
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak 
Zubietako Erraustegiaren azpiko 
aldetik pasatzen den Arkaitzerrekako 
ur zikin kutsatu guztia errekatik atera 
eta saneamendu sistemara eramateko 
baimena eskatu dio Ura agentziari. Ur 
hori Zurriolako hondartzaren inguruan 
aterako litzateke.

Espainiako selekzioaren deialdiei 
uko egiten dieten kirolari eta klubak 
zigortuko ditu Kirol Lege berriak. Orain 
arte, selekzioarekin lehiatzeari ezezkoa 
ematen zion kirolariak zigorra zuen, 
baina lege berriak klubak ere zigortuko 
ditu. 2 eta 15 urte bitartez federazio 
lizentzia galtzea ekar liezaieke.

Euskal Herria Zuzenean elkarteak 
(EHZ) erabaki du aurtengo edizioko 
etekinetatik 15.000 euro ematea 
laborantza lurren defentsan lan egiten 
duen Lurzaindia elkarteari. Sortu 
zenetik, EHZren helburuetako bat da 
balore komunak partekatzen dituzten 
mugimendu sozialak sostengatzea.
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Negozioa 
bada, ez dago 
zaintzarik

Ikusgarriak dira berriz ere metalgin-
tzako sektoreko grebak Bizkaian az-
ken bi asteetan utzi dizkigun irudiak. 

Badago langile borrokaren amaieraz ari-
tzen denik Euskaldunako garaiak nos-
talgiaz gogoratuz, baina errealitatea da 
lan gatazken kopuruak gora egin duela 
Euskal Herrian urtez urte, eta emaitzak, 
nahi baina mugatuagoak izan arren, hor 
daudela. Lan baldintzak babesteko si-
natu diren hitzarmen gehienak langile 
borrokaren ondorio izan dira. Borroka 
guztiek ez dute oihartzun bera ordea.

Zaharren egoitzetako langileek –
gehienak emakumeak– borrokan jarrai-
tzen dute, grebak egiten eta kalera irte-
ten. Sindikatuen arteko akordiorik gabe 
eta mobilizatzeko hainbat bide erabiliz 
bada ere, herrialde guztietan daude ga-
tazkak zaintzaren esparruan. Eta lerro 
buruetan aurkitzea zaila den borroka 
honen guztiaren testuinguruan, izan 
dugu Lakuan egin eta Eusko Jaurlaritzak 
parlamentuko lau pareta artean gorde 
nahi izan duen ikerketa baten berri: CO-
VIDak gehiago hil zuen langile gutxiago 
zituzten zaharren egoitzetan. Ikerketak 
erakusten du, borrokan urteak dara-
matzaten emakumeek arrazoi osoz sa-
latzen dituzten ratioek, eragin zuzena 
izan zutela heriotza kopuruan.

Negarrari ezin eutsirik, zera erantzun 
zidan langile batek ikerketari buruz gal-
detuta: “Minez oihuka zorabiatzen ziren, 
gainean kaka egiten zuten, jaten ematea 
behar zuten… Gehien behar gintuzten 
momentuan, langile bakarra ni nintzen 
txanda osoan, 31 pertsona zaintzeko. 
Ezinezkoa zen”. Ez dugu zertan Madri-
lera joan, salatzeko  zaharren egoitzetan 
negozioa jarri zela zainduak izan behar 
zuten nagusien osasunaren aurretik; 
baditugu hemen aukerak zaintzako lan-
gileekin kalera ateratzeko. 

Urtea amaitu aurretik hiru zentro zabalduko ditu Amazon multinazional 
erraldoiak Aragoiko lurretan. Baina ez dira logistika zentroak, ez, bederen, 
irudika ditzakegun irribarredun kartoizko kaxak pilatuko dituzten Inter-

neteko salerosketa webguneari lotutako logistika guneak. Amazon Web Services 
(AWS) deitzen den Amazonen azpi-atalaren datu-zentroak izango dira.

Amazon.com dendaren irabaziak bikoizten ditu AWSk, nahiz eta diru-sarrerak 
bestearenak baino askoz ere baxuagoak izan. Klik batera eskuragarri daukagun 
mundu-mailako denda eta banaketa eta irabaziak zukutzeko langileen baldintza 
penagarriak ezartzen dituen enpresa batekin lotu ohi dugu Amazon, baina biki 
ezezagun bat du erraldoiak, hain ikusgarria ez dena: egun Internet guztiaren 
heren baten azpiegitura kudeatzen duen AWS. Atzean uzten dituen lehiakide na-
gusiak Microsoft eta Google dira.

Internet ez dago zeruan, munduan barreiatutako zerbitzarietan baizik, eta 
AWSk eskaintzen duena zera da: azken urteetan garatu duen zerbitzari sare zabal 
eta puntakorako sarbidea. Netflixen katalogoko film eta telesail guztiak, esatera-
ko, Amazonen zerbitzarietan daude. Eta ez hori bakarrik, erabiltzaileei hurrengo 
zer ikusi gomendatzeko algoritmoak ere AWSren tresnei esker garatzen ditu 
Netflixek. Gobernuek eta zerbitzu sekretuek ere erabiltzen dituzte AWSren zerbi-
tzuak, baina baita unibertsitate eta eskolek, norbanakoek, eta askotariko enpresa 
handi zein txikiek ere. 

Aragoikoa AWSk martxan jarriko duen Europako zazpigarren “datu-eskualdea” 
izango da, milaka metro koadro zerbitzari eta super-ordenagailurekin. Laino hori 
mantentzeko, ordea, baliabide asko behar da. ElPeriódico de Aragon hedabidearen 
arabera, Aragoiko elektrizitate kontsumoa %20 handituko dute AWSren datu-
zentroek, eta hamar ureztatze hektarea bezainbeste ur beharko dute tresneriaren 
tenperatura mantentzeko. Krisi energetiko betean jarriko dituzte martxan zen-
troak, eta herritarren kezkak azaleratu ditu horrek, oinarrizkoak diren baliabide 
horiek zertara bideratzen diren. Baina ez larritu, energia iturri berriztagarrietan 
egingo duen inbertsioarekin 2025erako %100ean berdinduko du elektrizitatea-
ren erabilera intentsoa Amazonek. Diruak arazoak erraz konpontzen baititu. 

  PERU IPARRAGIRRE

Amazonen lainoak lur 
hartzen duenean



Azaroak 13, 2022

PANORAMA І 9

“HEZKUNTZA LEGE HAU 
PRIBATIZATZAILEA DA, UKO 

EGITEN DIO ESKOLA PUBLIKOA 
SISTEMAREN ARDATZ 

BIHURTZEARI”

“Hazia hitzak konnotazio 
sexuala du eta ‘bota’ 

aditzarekin lotuta joan 
ohi den substantiboa da”

1,5 milioi

5.300 milioi

euro bideratuko ditu ogasun 
publikoak Senda Viva zoo 

eta aisialdi parkera. 2004an 
sortu zenetik, 86 milioi euroko 

dirulaguntza publikoak jaso 
behar izan ditu bizirauteko, 

eta ekainean egoerak okerrera 
egin zuen sutearen ondorioz.

EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO PLATAFORMA
EAEko Hezkuntza Legearen aurreproiektuaren kontra, 
jendetza bildu zen Bilbon egindako manifestazioan.

2022-11-05

CRISTINA RODRIGUEZ RUIZ 
Epaile horrek ez die utzi guraso batzuei haurrari 

euskarazko Hazia izena jartzen. Besteak beste argudiatu 
du gaztelaniaz “semen” esan nahi duela. Euskaltzaindiak 

txosten bat idatziko du haurra Hazia izenez 
erregistratzea ahalbidetzen laguntzeko. 

2022-11-03

mugikor erabiltzeari utziko 
diogu aurten, hondakin 
bihurtuz. Gailu horiek, 

elkarren gainean jarrita, 
50.000 kilometroko altuera 

hartuko lukete. WEEE Forum-
en datuak dira.

“Nafarroako Gobernuaren aldetik 
ez dago inolako konpromisorik 
osasun arreta hobetzeko; 
pandemia aitzakia ederra izan da”
NAFARROAKO OSASUN 
PLATAFORMA 
2022-11-03

txerri hazten dituen txerritegi 
erraldoia jarri dute abian 

Txinan, 26 solairuko eraikinean 
pilatuta. Zer eta aditu 

askok ohartarazi duenean 
abeltzaintza industriala gero 
eta gaixotasun eta epidemia 
larriagoak ari dela eragiten.

650.000
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Blokeoa presoen 
baimenetan

Azaroaren 2an Martuteneko espe-
txean sartu zuten Aitor Esnaola Le-
gorretako presoa, Auzitegi Naziona-

leko Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralak 
hirugarren gradua kendu ondoren. Au-
rretik, urriaren 31n, hirugarren graduan 
zegoen Mikel San Argimiro donostiarra 
ere Martutenera itzularazi zuten.

Aitor Esnaolak hamaika urte eta erdi 
daramatza preso eta iragan maiatzean 
eman zioten hirugarren gradua, Iñaki Bil-
bao, Gorka Martinez eta Gorka Lupiañeze-
kin batera. Urriaren 14an, halaber, Xabier 
Atristrain bueltarazi zuten Martutenera 
hirugarren gradu kendu ondoren. Oraindik 
kasu berean diren hainbat presoren espe-
txeratzea gertatu liteke, Auzitegi Naziona-
lak hirugarren graduan dauden beste zazpi 
presoren gainean erabaki behar du-eta.

Kasu guztietan betetzen dira baldin-
tzak presoak hirugarren graduan egon 
daitezen, eta denetan presoak diren es-
petxeetako tratamendu juntek erabaki 
dute gradu hori ematea. Ondoren Eusko 
Jaurlaritzako Justizia Sailak juntek eraba-
kitzen dutena berretsi egiten du. Auzitegi 
Nazionaleko Espetxe Zaintzako fiskaltzak, 
ordea, ez ditu onartzen gradu aldaketa 
horiek eta helegiteak jartzen ari da eten-
gabe, eta Auzitegi Nazionala bat egiten ari 
da politika horrekin. Jarrera horiek ez dira 
ohikoak espetxean, normalean epaileek 
onartu egiten baitituzte espetxe juntek 
hartutako erabakiak.

Oztopoak ez dira bakarrik gertatzen 
hirugarren graduarekin, eta Auzitegi 
Nazionaletik helegiteak jartzen zaizkie 
tratamendu juntek euskal preso politi-
koei emandako bestelako baimenei ere 
–ohikoan egunetako irteera baimenak–. 
Une honetan, horietako 120 bat baimeni 
helegitea jarri die Auzitegi Nazionalak. 
2021eko irailean Jaurlaritzak espetxe es-
kumenak eskuratu zituenetik 457 presori 
eman die hirugarren gradua  –horietatik 
25 preso politikoak– hori delakoan gizar-
teratzeko sistemarik onena, Europan ere 
frogatzen ari diren moduan.

Bingen Zupiria Jaurlaritzako eledunak 
egunotako espetxeratzeen harira esanda-
koaren arabera, Jaurlaritzak orain arteko 
politikarekin jarraituko du, espetxe juntak 
irizpide teknikoz erabakitakoa berresten. 

  XABIER LETONA

  AXIER LOPEZ

Ultrak Israelgo agintean

Sionismoa bezalako ideologia xe-
nofoboak gidatutako estatua es-
kuindarrago bilaka daiteke? Bada, 

bai. Sionismo Erlijiosoa koalizio ul-
traeskuindar eta supremazista judua 
hirugarren indarra da, eta Benjamin 
Netanyahuk boterea –eta immunita-
tea– berreskuratzeko funtsezko babe-
sa izango da. Ustelkeria kasuak jotako 
Netanyahuren Likud alderdi kontser-
badoreak irabazi ditu joan den asteko 
hauteskundeak, 2019tik hona eginda-
ko bosgarrenak.

Aliantza ultraortodoxoaren buru 
Itamar Ben-Gvir dago, judu ultraor-
todoxoen eta trumpisten nahasketa 
modukoa. Politika argiak ditu institu-
zio publikoen kontrol-gaitasuna ahul-
tzeko, soldadu israeldarrentzako im-
munitate judiziala handitzeko, legez 
kanpoko koloniak zabaltzeko eta LGB-
TI kolektiboko pertsonen eskubideen 
aldeko legeak ezeztatzeko. Aipatu di-
tuen neurrien artean daude heriotza-
zigorra "terrorista" palestinarrentzat, 
"Israelen bizi diren arabiarrak juduen 
lurraldetik kanporatzea, leialak ez ba-
dira”, eta Zisjordaniaren anexioa edo, 
gutxienez, haren azaleraren %62a den 
C eremua bereganatzea. 

Ben-Gvirrek Segurtasun ministro 
izatea eskatu dio Netanyahuri gobernua 
osatzeko babesaren truke, baita Defen-
tsa ministerioaren buruzagitza Bezalel 
Smotrich koaliziokideari ematea ere.

Ez da harritzeko beraz, zeintzuk 
izan diren lehen agintariak Netan-

yahuri zorionak ematen: Italiako lehen 
ministro Giorgia Meloni, Viktor Orban 
hungariarra eta, jakina, Jair Bolsonaro, 
Brasilen jarraitu beharreko eredu gisa 
Israel sarritan aurkeztu duena.

Israel beti saiatu da nazioartean 
bere irudia zaintzen eta zuritzen, 
nahiz eta Palestinako herriaren aur-
kako giza eskubideak agerikoak eta 
etengabeak izan. Oso jakitun dira 
nazioarteko komunitatea delakoren 
abalik gabe, estatu okupatzaile batek, 
bortxazko desplazamenduan eta kolo-
nialtasunean oinarritutakoak, ez due-
la etorkizunik; munduko potentzia 
militar handienetakoa izanik ere.

Inork ez du zalantzan jartzen ul-
traeskuina aginte postuetara sartzeak 
are gehiago gogortuko duela palesti-
narren aurkako apartheid sistemati-
koa. Baina, beste alde batetik, aukera 
ere bada. Huts egin duen estatu baten 
ADNa agerian uztekoa: "bestearen" 
ukazioaren gainean eraikitako nazio-
nalismoa, Israelgo ezkerrak zein es-
kuinak elkarbanatzen duten proiektu 
nazionalaren erroetan dagoena. Is-
raelgo Haaretz egunkariak azaroaren 
2ko editorialean zioen bezala, "Sio-
nismo Erlijiosoko kideek judutarren 
aberriaren proiektua kontserbadore, 
eskuindar, arrazista eta juduen su-
premazismo erlijiosorako egitasmo 
bihurtu dute. Israelgo hirugarren in-
dar politikoa dira, eta hori da azken 
hauteskundeen egiazko esanahi bel-
durgarria".  
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IRUN-HENDAIA / Frantziako polizien presentzia eta 
kontrola etengabea da Irun eta Hendaia artean, eta beste 
sei hilabeterako berritu du kontrola Frantziako Gobernuak. 
Migratzaileen joan-etorria oztopatzea helburu duten 
kontrolak direla ulertuta, eragile ugarik protesta egin dute 
mugako zubian, eta bertako hesi metalikoa kendu dute.

“Mugak apurtu”
   IÑIGO URIZ / FOKU

Etxebizitza
Herritarren 
pobretzea Euskalgintza

Etxebizitzaren aldeko borrokan 
koordinaziotik antolakuntzara jauzi 
egiteko helburuz, Hego Euskal Herriko 
Etxebizitza Sindikatuen I. Topaketak 
egin dituzte. Etxebizitza sindikatuetan 
militatzen duten 100 lagun inguru bildu 
dira topaketetan.

2008tik 2020ra batez besteko soldatak 
prezioak baino 4,2 puntu gutxiago igo 
dira; alegia, praktikan, soldatek 13.968 
euroko galera metatua izan dute. Hala 
salatu du ELAk, “Soldaten bilakaera 
Hego Euskal Herrian: pobretzea eta 
prekarietatea” txostenean.

Batuz Aldatu dinamikako eragileak 
elkartu dira, adostasun soziala politiko 
bihurtzeko bideak jorratzen hasteko. 
Ehundik gora eragile daude Batuz 
Aldatun, eta hizkuntza-politiketan 
eraginez euskararen erabilera erosorako 
baldintzak bermatzea dute helburu.
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  URKO APAOLAZA AVILA

Groningen frisiarren lurralde histo-
riko eta garrantzitsuenetako bat 
izan zen mende askotan, ubidee-

kin drainaturiko nekazal eremu lau eta 
aberatsek lagunduta, bere eragina in-
guruko lurraldeetara ere zabaldu zuen. 
Baina lur emankor horien azpian beste 
altxor bat aurkitu zuten XX. mendea-
ren erdialdean: munduko gas natural 
hobi handienetakoa. Azkar hasi ziren 
baliabide hori ustiatzen eta Herbehere 
guztiak konektatu zituzten energia iturri 
horretara, herrialdearen garapenerako 
funtsezko bihurtuta. Hirurogei urte eta 
gero, hobiaren %80 agortuta dago jada-
nik, baina oraindik 450.000 milioi metro 
kubo gas natural geratzen direla kalku-
latu dute adituek –Europar Batasuneko 
herrialde guztiek urtebetean kontsumi-
tzen dutena adina–. 

Herbeheretarrek 2014 urtetik erauzke-
ta amaitzen joatea erabaki zuten, inguruan 
sortzen zituen kalteak oso handiak zirela-
ko, lurrikarak, lur hondoratzeak  eta akui-
feroen kutsatzea tarteko. Groningendik 
erauzitako gas kopurua gutxitzen joan dira 
urtez urte: 2023an 2.800 milioi metro kubo 
ekoiztuko dira soilik eta 2024rako hobia 
guztiz ixtea zuen aurreikusia Herbeheree-
tako Gobernuak… Ukrainako gerraren tes-
tuinguruan sorturiko egoera geopolitiko 
nahasia tartean sartu izan ez balitz. Honek 
azalerazitako energiarekiko Europaren 
menpekotasunak dilema baten aurrean 
jarri ditu:  prest al gaude Groningen ixteko? 

Otsailean Errusiak Ukrainari eraso 

egin ondoren, Europar Batasunak (EB) 
harturiko neurriek –batez ere  zigor 
moduan hango petrolioaren eta gasa-
ren prezioei muga bat jartzea– eta Nord 
Stream I eta Nord Stream II gasbideei irai-
la amaieran egindako sabotajeek, ekarri 
dute gas errusiarraren inportazioa asko 
jaistea EBn. Think tank moduan funtzio-
natzen duen Bruegel europar elkarteak 
bere webgunean emandako datuen ara-
bera, urteko 41. astean Errusiako gasa 
inportaturikoaren %7,6 baino ez da, oso 
gutxi iazko %33aren aldean. 

Baina Vladimir Putini hartu nahi 
ez diogun gas hori guztia beste non-
baitetik lortu beharra dago, eta kasu 
honetan AEBetako edo Qatarreko me-
tano-ontziek ekartzen digute itsasoz 
likidoturik, ez opari noski. Herbeheree-
tako TTF (Title Transfer Facility) indi-
zeak markatzen du gas merkatuaren 
prezioa Europan: momentu honetan 
lasai dago, abuztuarekin konparatuta, 
seguruenik herrialde gehienek euren 
biltegiak %80tik gora dituztelako bete-
ta, neguan zer gertatuko zain. 

Hala ere, Groningen gozoki handie-
gia da estraktibistentzako. “Gaur egun 
jasaten ari garen krisi energetikoaren 
aurrean, erdigunean egon behar lukeen 
baliabide preziatua da”, idatzi du Lionel 
Laurent Blommberg hedabideko zutabe-
gileak Herbehereetako  gas-hobiaz. Bere 
esanetan, gainera, “arduragabea” litza-
teke ez kontuan hartzea azken urteetan 
Groningenen 54.000 milioi metro kubo 

gas gutxiago atera direnez, Errusiareki-
ko menpekotasun handiagoa sortu dela 
bat-batean: “Orain menpekotasun hori 
azkar ezabatu behar da, kostu handiz, 
europarren batasuna, moraltasuna eta 
finantzak probatuz”.

Herbehereetako lehen ministro Mark 
Ruttek oraingoz ez du aipatu ere egin 
nahi Groningen itxiko ez dutenik, herri-
tarrak oso haserre baitaude urte guztio-
tan jasandako kalteekin. Groningendik 
gasa erauzteko frackingaren antzeko 
teknika erabiltzen dute, arroka bigu-
nena zulatuz. Hobia hiru kilometroko 
sakoneran dago eta zohikatza karbono 
bihurtzearen ondorioz sortu zen aspal-
di. Gainean, baina, kilometro bateko gatz 
geruza lodia dauka...

“ZAHARRAGO EGIN GAITU”
1986an lehen lurrikarak nabaritzen hasi 
zirenetik milatik gora izan dira –2013ko 
otsailean gertatu zen lurrikara larrie-
netako bat, Loppersum herrian (10.000 
biztanle)–; orduan eta sakonago zulatu, 
orduan eta lurrikara arrisku handiagoa. 
Groningengo tokiko administrazioek 
2015ean egindako txosten baten arabera 
urte horietan guztietan 152.000 etxebi-
zitza kaltetu dira, horietatik 27.000 oso 
larri eta 3.300 bota behar izan dituzte.  

"Zaharrago egin gaitu, estres handia 
izan baitugu, bihotzeko arazoak... zorion-
tasuna kendu digu", diote etxea galdu du-
ten Jannie eta Bart Schrage senar-emaz-
teek BBCk uztail honetan argitaratutako 

Energia krisiarekin Herbehereetan bidegurutze bat sortu zaie: munduko gas 
natural hobi handienetako bat itxi, aurreikusita zegoen bezala, edo irekita 
mantendu Europaren presioei men eginez? Eskueran ditugun energia iturri 
oparoak aprobetxatzeak nolabaiteko kalteak onartzea eskatzen duela dioen 
"sakrifizioaren" eztabaida hauspotzen ari dira eliteak, Ukrainako gerraren 
testuinguruan. Eztabaida pozoindua, herritarrak aterako baitira galtzaile.

GAS NATURALAREN DILEMA 
HERBEHEREETAN: PREST GAUDE 
GRONINGEN HOBIA IXTEKO?
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erreportaje batean. Hedabide britainia-
rraren arabera, Groningengo Unibertsita-
teak egindako ikerketa batek agerian utzi 
du eskualdean urtero hamasei pertsona 
hiltzen direla "goizegi", zuzenean lurrika-
rek sorturiko estresagatik. 

Bizi dugun energia larrialdi egoeran, 
baina, kalte horiek ez omen dira "kon-
pentsatu" ezin daitezkeen ezer eta pre-
sioak nabarmenak dira: Thierry Breton 
EBko Barne Merkatuaren komisarioak 
esan du Herbehereek berriz aztertu 
beharko luketela ixteko erabakia. Hobia 
ustiatzen duten ExxonMobil eta Shell 
konpainiek eskuak igurtzi dituzte; kal-
kulu batzuen arabera bilioi bat dolar 
dago oraindik lurrazpian. 

Konpentsazioren ideia hori egun-
go gizarte globalean errotzen ari dela 
azaldu du Kurt Cobb energia aferetan 

adituak Resource Insights ("Baliabide 
aurreikuspenak") bere blogean: "Ideia 
horrek buruzagi faltsuei bidea irekitzen 
die azaltzeko zergatik den beharrezko 
sakrifizioak egitea helburuak lortzeko. 
Baina sakrifizio horiek gizartean bote-
rerik ez dutenek egiten dituzte; ez bu-
ruzagiek edo sakrifizio horien onuradun 
diren aberats eta boteretsuek". Gronin-
genen badira iritziz aldatu eta etsiak 
hartuta ospa egin dutenak. 

Cobbek blogean gogorazi du hango la-
borantzan negutegiak berotzeko gas ko-
puru handia erabiltzen dela, okindegiek 
ere gauza bera egiten dutela, eta etxebi-
zitza ia guztietan metanoa erretzen du-
ten labe eta gailuak dituztela, gas mer-
kearen garaian erruz jarritakoak. Euren 
ekonomia frackingean oinarritzearen 
atakan daude orain herbeheretarrak.

Klima larrialdiak eta Ukrainako gerrak 
hauspotuta, energia lortzeko teknologia 
arriskutsu eta kaltegarriak erabiltzearen 
eztabaida pozoindua toki askotara ari da 
zabaltzen. Energia nuklearraren kasuan, 
Frantziako Estatuan ikusten ari dira zein 
garesti irten daitekeen horren aldeko apus-
tua, erreaktoreen erdia geldirik baitaude 
hainbat arazorengatik; baina hala ere Em-
manuel Macronen gobernuak sei erreak-
tore berri ireki nahi ditu. Euskal Herrian, 
berriz, EAEko lege batek ustez geldituriko 
fracking bidezko proiektuak berpizteko 
probestuko ote dute aukera batzuek? Ener-
giaren Euskal Erakundeko zuzendari Iñigo 
Ansolak maiatzean Euskadi Irratian halako 
zerbait iradoki zuen: "Gasa hor dago, lege 
batek aukera hori gelditu zuen, baina Eus-
kadik jarraitzen du gasarekiko menpekota-
sun handia izaten. Datua hori da". 

LURRIKARAK   
1986tik gutxienez 1.000 lurrikara 
zenbatu dituzte Herbehereetako 
Groningen eskualdean, lurrazpitik 
gas naturala erauztearen ondorioz. 
Milaka izan dira bota behar izan 
dituzten etxebizitzak, eta askoz 
gehiagok kalte larriak izan dituzte, 
argazkian ikus daitekeen bezala.EU

RO
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Remedios Zafra
IKUSEZINARI ADI

INTERNETEN LEIARRARI ESKER 
MUNDUA IKUSTEN DUGU, 

BAINA LEIARRA BERA 
EZ DUGU IKUSTEN

Kultura garaikidea, kultura digitala, 
sorkuntza-lanaren eraldaketa 
eta identitate-politikak sarean: 
horra hor zure liburuetan landu 
izan dituzun gaietako batzuk. Esan 
genezake oraina duzula aztergai. 
Historia interesatzen zait, baina, femi-
nista gisa, iraganaren nostalgiarik ez 
izateko adina badakit. Zentzu horretan, 
asko interesatzen zaizkit oraina eta bizi 
dugun garaiaren zailtasuna. Aukera 
apainez beteta aurkezten digute, baina 
hor ezkutuan badira auzi eta inertzia 
batzuk.

Interneti eta digitaltasunari 
erreparatzen diozu bereziki.

Internet egitura interesatzen zait, bai. 
Nik estratu deitzen diot. Estratu ikuse-
zin bat da, programazio-algoritmoz osa-
tutako estratu gero eta ikusezinagoa: 
gure eguneroko harremanen mundua 
egituratzen eta baldintzatzen du, baina 
guk ez dugu ikusten. Leiar horri esker 
mundua ikusten dugu, baina leiarra bera 
ezin dugu ikusi.

Hasieran ez zen hala. 
90eko hamarkadan internet pentsatzen 
eta erabiltzen hasi ginenean, kodea ikus 
genezakeen, hura manipulatu. Pertsiana 
baten moduan zabaltzen eta ixten zen, 
eta atzean zegoena ulertzeko modua ge-
nuen. Baina 2000ko hamarkadatik au-

rrera eskaini zaizkigun egiturak beste-
lakoak izan dira. Gauzak modu bereizian 
egin ditzakegu, eta kodea balio opaku 
eta hermetiko gisa aurkezten zaigu, en-
presa handien altxorra baita. Zoru pu-
blikoa dirudi, hala bizi dute pertsona 
askok, baina pribatua da, eta enpresak 
beren kapitala babesteko eskubidez 
hornituta daude. 

Zure azken saiakeran, bukle 
ikusezinaz mintzo zara. 
Lehen aipatu dudan bezala, inertziaren 
ideia oso presente neukan. Inertziak 
badu botere sinbolikorik, eta zentzu 
horretan bukle ikusezinak bukle sinbo-
likoak dira: norbere kultur testuingu-

Elkarrizketagile honi aspalditik interesatzen zaio Remedios Zafraren 
lana, eta elkarrizketak egiten hasi zenetik beti izan du haren izena 

buruan eta zerrendan. Pentsalari andaluziarrak zorrotz aztertzen ditu, 
liburu zein hitzaldietan, internet, tresna digitalak eta horien ondorioak. 

Iruñean izan zen urriaren erdialdean Letraheridas jaialdian, eta 
oraingoan elkarrizketagileak ez zuen aukera alferrik galdu.

 DANELE SARRIUGARTE MOCHALES       DANI BLANCO
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ruan ikasten ditugu, eta haien bidez 
identitate jakin bat errepikatzen eta 
betikotzen dugu, egiteko modu zehatz 
bat mantentzen dugu, ahaleginik egin 
gabe ere. Programazioaren kasuan, 
identitate horiek nola errepikatzen 
diren aztertu nahi nuen, bereziki 
identitate kontserbadoreei buruz ari 
garenean, zeinek esaten baitute po-
breen haurrak pobre izango direla, 
eta aberatsen haurrak aberats, eta 
datuak zein algoritmoak irakurtzen 
dituzten identitateek identitate berak 
proiektatuko dituztela etorkizunean 
ere. Joko deskriptiboa dirudi, estatis-
tiketan oinarritutako programazioa 
baita, baina, azkenean, aurrerapen-
joko bihurtzen da. 

Eta oso eskala handian gertatzen 
da, gainera. 
Algoritmoen programazioak eskala 
globalean dihardu, ez dio jende-mul-
tzo txiki bati eragiten. Eskala globa-
lean irakurtzen dira datuak, pronos-
tikoak egin, eta baldintzapenak, 
inertziak eta bukle ikusezi-
nak sortzen dira. Horrek 
guztiak, pertsonen arte-
ko ezberdinkeria jakin 
batzuk errepikatzeaz 
aparte, kapitalaren 
interesei erantzuten 
dio.  Halako gauzei 
buruz hausnartzen du-
gunean, puntu horre-
tara iristen gara: botere 
ekonomikoaren hegemonia, 
gainerako guztia ordenatzen 
duena. 

Arriskutsua iruditzen zaizu 
algoritmoak neutraltzat jotzea. 
Feminismoari esker ikasi dugu zer 
gertatzen den objektibotasuna eta 
neutraltasuna gauza bera direla sines-
ten denean, eta, ikasi dugu ezen, gure 
diskurtsoak ulertuko badira, kokatu 
eta kontestualizatu egin behar direla, 
egia absolutuetatik urrunduz. Bada, 
normalean konplexutasuna dakarren 
ulermen horixe da negoziazioetatik 
eta algoritmoen elkar trukeetatik kan-
poratzen dena, izan ere, helburua da 
makinak segi dezala, ekoitz dezala 
eta bizkor joan dadila, makina hiper 
produktibo, lehiakor eta azeleratu bat 
delako, gero eta irabazi gehiago sortu 
nahi dituena. Eta bidean albo-kalteak 
sortzen badira, esate batera, algo-
ritmoak kanpoan uzten badu jendea 

eta horrek arazoak sortzen badizkie 
pertsona horiei, edo zuzenean per-
tsona batzuk ez badira teknologiaren 
jokoan sartzen, ba ez du axola, balio 
pedagogiko, sozial edo politikoaren 
gainetik gailentzen delako lehentasun 
merkantilista. 

Eta ezin ahaztu, algoritmoak gizaki 
ez izan arren, gizakiek sortuak 
direla. 
Algoritmoei buruz ari garenean, hau 
da matematikaz eta batez ere eredu 
matematikoez ari garenean, zientzia 
gisa txundigarriak dira, eta behar-
beharrezkoak, eta adimen artifiziala 
ere guztiz premiazkoa da eta izango 
da, beraz, era honetako diskurtso kri-
tikoak aipatzen ditugunean, kontua 
ez da eredu matematikoak edo adi-
men artifiziala baztertu nahi ditugu-
nik. Baina, hain justu ere tresna horiek 
halako balio itzela dutenez eta izango 
dutenez jendeari laguntzeko, ezin zaie 
begirada etikoa kendu, ezin da pen-

tsatu neutralak direla, ez direla-
ko, eta hasteko eta behin ez 

dira neutralak programa-
tzaileak berak ez dire-
lako neutralak. Alegia, 
programazioaren edo 
adimen artifizialaren 
joerez hitz egiten du-
gunean, hori ekoizten 

duten gizakien joerez 
hitz egin behar dugu de-

rrigor. Enpresa askok joe-
ra horiek identifikatzeko eta 

zuzentzeko jarrera erakutsi izan 
dute, baina ez dakigu benetan egin ote 
duten, oso hermetikoa eta opakua de-
lako guztia –eskalaren arazoarekin 
batera, horra hor beste arazo bat–. 
Kontua da algoritmoak eta kodea sor-
tzen dabiltzan pertsonak deigarriki 
antzekoak direla: gizon zuriak, mun-
duko leku jakin batekoak, gazteak. Ez 
dut uste asmo txarrez ari direnik, ez 
duzu algoritmorik sortzen inor izorra-
tzeko, baina munduan existitzen diren 
ereduak errepikatzen dituzte. 

Etor daitekeen arriskuetako bat: 
homogeneizazioa. 
Eredu matematikoetako joerei bu-
ruz hitz egiten dugunean, aniztasuna 
galtzeko arriskua aipatzen du Cathy 
O’Neil autoreak, baina nik ez nuen 
ulertzen zer neurritan izan zitekeen 
kaltegarria. Halako batean nire aita-
rekin akordatu nintzen. Nekazaria da, 

Ez duzu 
algoritmorik sortzen 

inor izorratzeko, baina 
munduan existitzen diren 

ereduak errepikatzen 
dituzte”

Remedios 
Zafra 

ZUHEROS, KORDOBA,
 ESPAINIA, 1970

Idazlea eta saiogilea. Antropolo-
gia, filosofia eta artearen arloko 
ikasketak egin ditu, eta Sevillako 
unibertsitatean irakasle aritu da 
luzaroan. Gaur egun ikertzailea da 
Zientzia Ikerketen Kontseilu Nagu-
sian (CSIC). Hainbat liburu argita-
ratu ditu; azkena, aurten: El bucle 
invisible [Bukle ikusezina] (Edicio-
nes Nobel). Saioak idazten ditue-
nean, erreminta literarioak ez ditu 
urrun uzten, eta bere nobelek zer 
hausnartua ematen dute. Irakurri, 
bestela, Ojos y capital [Begiak eta 
kapitala] (consonni, 2015) eta Los 
que miran [Begiratzen dutenak] 
(Forcola, 2016). Sari ugari jaso du.
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eta garai batean presio handia egin zie-
ten olibondorik zaharrenak –oin asko-
koak– kendu eta oin bakarreko olibondo 
gazteak ipin zitzaten, horrela makina 
sartu ahal izateko, langile-kopurua mu-
rrizteko eta ekoizpena bizkortzeko. Ho-
mogeneizazio horri esker, teknologia 
sartu ahal izan da hainbat sektoretan, 
baina uste dut gizarteratzean ere gerta-
tzen dela homogeneizazioa. 

Aspalditik aritu zara interneten 
bilakaerari adi, zer nabarmenduko 
zenuke azken 30-35 urte hauen 
inguruan? 
Hasieran, 90eko hamarkadan, internet 
ez zen soilik kode-idazketa, beste hain-
bat lekutan lantzen ari zen, eta ezta-
baida-foro ugari zeuden teknologiaren 
arloan, akademian eta baita artearen 
eremuan ere. Niri interesgarria irudi-
tzen zait hori, arteak oro har errazago 
onartzen dituelako kontraesanak, izatea 
eta aldi berean ez izatea. Eta foro horie-
tan bazegoen mundu hobe bat eraikitze-
ko presio sozial, kritiko eta teorikoa, eta 
horixe izan zen ni erakarri ninduena: 
internet mugarri bat zen gizateriaren 
historian, eta oso gauza positiboak ekar 

zitzakeen aldarrikapen batzuetan ari gi-
nenontzat. 

Eta gero? 
2000ko hamarkadatik aurrera oso 
erritmo bizian sozializatzen hasi zen 
internet, eta garai hartan zenbait to-
paketa enblematiko antolatu ziren, 
mundu-mailako erakunde batzuetan, 
internet nola lurraldetu, nola gobernatu 
eta nola kudeatu zehazteko. Nire ustez, 
eztabaida horietan gizateriak aukera 
handi bat galdu zuen, eta esango nuke 
berriro konkistatu beharko ditugu-
la halako aukerak: internet kudeaketa 
pribatuari laga zitzaion, herri-botereak 
kanpo utzita, eta gaur egun ezagutzen 
dugun online testuinguruaren bidea 
zabaldu zen, hau da, espazio publikoz 
mozorrotuta bizi dugun leku normali-
zatu hori, baina dena delako enpresaren 
arau, printzipio eta etikari jarraitzen 
diona. Enpresa horietako guruek, egiten 
dugunaren gaineko kontrola edukitzeaz 
aparte, egin dezakeguna kontrolatzen 
dute orobat, eta badirudi demokrazie-
tan beretan eragiten duten dinamikak 
ere beren esku dituztela. Oso auzi ga-
rrantzitsua dago jokoan. 

Amaitu aurretik, duela urte 
batzuk argitaratu zenuen liburuaz 
galdetu nahi nizuke: El entusiasmo. 
Precariedad y trabajo creativo en 
la era digital [Gogoberotasuna. 
Prekarietatea eta sormen-lana aro 
digitalean] (Anagrama, 2017). Nire 
inguruan kultur sortzaile mordoa 
dago, eta liburu hori irakurri 
zutenean sekulako inpaktua egin 
zien, beren egonezin bati izena jarri 
bazenio bezala. Zuri ere jende mordo 
batek idatzi dizu, oso identifikatuta 
sentitzen zela-eta. Nola bizi izan 
zenuen harrera hori?
Uste dut, neurri batean, zenbait liburu 
edo hitzalditan proposatzen dudana be-
rretsi zela. Kultura garaikidean, kultura 
digitalean, kopuruaren balorea lehenes-
ten da, matematikan, estatistikan, so-
ziologian eta zientzia jakin batzuetan 
oinarrituta, halako diziplinek zenbaki 
handiekin lan egiten dutelako. Badiru-
di, garaiari buruz mintzatzeko, zenbaki 
handiez eta estatistikaz jardun behar 
dugula. Nik, ordea, beste ikuspegi bat 
izan dut beti, beharbada antropologia 
ikasi nuelako eta literatura eta filosofia 
interesatzen zaizkidalako. Estatistika 
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eta soziologia funtsezkoak dira, noski, 
baina munduan eta akademian garatzen 
ari den hierarkia horren ondorioz, gu-
txiegi baloratzen ari gara begirada etno-
grafiko zein antropologikoaren ikuspegi 
zientifikoa eta kritikoa. El entusiasmo-
-k eta gerora Frágiles-ek [Hauskorrak] 
erakusten dute nola irits gaitezkeen al-
derdi biografikotik alderdi kulturalera. 
Normalean, kulturala den hori azter-
tzeko inkestak eta elkarrizketa egiten 
dizkigute, eta sailkatu egiten gaituzte; 
aldiz, jendeak bere kezkak aske adie-
raz baditzake kontakizun batean, edo 
baita lagunarteko intimitatean ere, hor 
aukera bat dago ulertzeko eta enpatia 
sortzeko, eta jendeak esateko: niri ere 
gertatzen zait hori. 

Horixe izan zen El entusiasmo-ren 
iturburua? Zuri eta zure ingurukoei 
gauza bera gertatzen zitzaizuela? 
Nire kideek, nire ikasleek, gu guztiok bi-
zitza bikoitz bat geneukala ikusten nuen. 
Sormenaren munduan ari ginen denok, 
eta kanpotik denbora guztian esaten 
ziguten pribilegiatuak ginela maite ge-
nuen horretan lan egiten genuelako. 
Guri, ordea, ez zitzaigun hala iruditzen, 
ez geneukalako denborarik gure ame-
tsetako liburuak edo proiektuak gauza-
tzeko. Sorkuntzan diharduten langileek 
edo akademiako ikertzaileek, bereziki 
azken denboretan, behin-behineko la-
nak kateatzen dituzte bata bestearen 
atzetik, bizi ahal izateko. Liburua idatzi 
aurretik, agian gutxi batzuon sentipe-
na izango zela uste nuen, baina liburua 
kaleratu ostean, jende mordo bat atera 
zen ostrazismo horretatik, feminismoa-
rekin ere gertatu den bezala. 

Eta une horretan iruditu zitzaidan 
abiapuntu bat izan zitekeela kolekti-
bitate politikoa sortzeko, kolektibitate 
sindikala edo kolektibitate politiko eral-

datzailea; iruditzen zait agian aprobe-
txatu egin genezakeela kontzientziaren 
egonezin hori. Azken batean, halako 
kontuetan gabiltzanok motibazio 
handia daukagu kulturare-
kiko, sormenarekiko edo 
idazketarekiko ,  eta 
ondo jarduten gare-
nean badakigu gau-
za baliotsuak eskain 
d i e z a z k i o k e g u l a 
gizarteari .  Baina 
mugatuta  gaude , 
neutralizatuta, ba-
t z u e t a n  b u r o k r a -
ziagatik eta beste ba-
tzuetan itxurakeriagatik. 
Nire ustez, blokeo horretan 
etengailu politiko bat dago; egon 
behar du. 

Ikusmen- eta entzumen-arazoak 
dituzu. Nola eragiten dizute? 
Nik zorte handia izan dut, eta ikusmen 
oso gutxi izan arren ikasteko eta lan 
egiteko modua izan dut, nire bizitza 
urritu gabe. Eskuineko begitik oso gu-
txi ikusten dut, eta ezkerreko begian 
ikusmen zentral oso gutxi daukat. Oso 

entzumen ona izan dut hala ere, bai-
na azken lau urteetan entzumenaren 
% 50 galdu dut gutxi gorabehera, eta 
horren ondorioz lana ere aldatu behar 

izan dut. Unibertsitatean, gutxi 
ikusi arren eskolak arazorik 

gabe eman nitzakeen, baina 
audifonoekin, aldiz, nahiz 
eta hitz egiteko eta uler-
tzeko gai izan, batzue-
tan hitz egiten zidate-
nean ez nituen zenbait 
hitz ulertzen. Ondorioz, 

nire bizitza birplanteatu 
behar izan nuen. 

Nolanahi ere, nire ka-
suan gehiago hausnartzen 

lagundu didala uste dut. Ikus-
menaren eta entzumenaren leiarra 

egunerokoan erabiltzen ditudan maki-
lak dira, eta, hori aintzat hartuta, mun-
dura proiektatzen ditut nire galderak. 
Algoritmoei buruz pentsatzen duda-
nean, audifonoei buruz pentsatzen dut. 
Audifonorik gabe entzuten dudan mun-
duan ez dago txoririk, eta nire pausoek 
ez dute hotsik; bada, halako zenbat leiar 
ez dago munduan, gauza batzuk itzali 
eta beste batzuk pizten dituztenak? 

Internet kudeaketa 
pribatuari laga zitzaion, 

herri-botereak kanpo 
utzita, eta gaur egun 

ezagutzen dugun online 
testuinguruaren bidea 

zabaldu zen”
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MALORES 
ETXEBERRIA ARRESE

Euskara administrazioan 
nola ahuldu are gehiago

2018ko azaroaren 13an argitara-
tu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofi-
zialean Andoaingo Udalak onartu 

berri zuen lanpostuen zerrenda. Lan-
postuak egonkortu eta behar berrietara 
egokitzeko prozesu baten emaitza zen, 
eta, hartaz baliatuz, hizkuntza eskakizu-
netan aldaketa garrantzitsuak onartuak 
zituen. Aurreko lanpostu zerrendare-
kin alderatuta, 36 lanpostutan egin zu-
ten behera hizkuntzazko exigentziek. 
Horietatik 15 lanpostutan 4. hizkuntza 
eskakizuna 3.a bihurtu zen, eta beste 
21 lanpostutan, berriz, 3. hizkuntza es-
kakizuna 2.a.

Hizkuntzarekin estuki lotutako lan-
postuetatik kanpo, goi eta erdi mailetako 
lanpostu bakarrari mantendu zioten 4. 
hizkuntza eskakizuna, idazkariaren lan-
postuari,  –epaitegien aurrean udala or-
dezkatu beharrak goragoko maila eska-
tzen omen zuelako–. 

Aldaketak arrazoitzeko txosten tek-
niko mamitsuan erabili zen argudio be-
rri eta nagusienetako bat zera izan zen, 
administrazioan eskatzen den hizkun-
tza mailak estuki lotua egon behar duela 
lanpostu horretan jarduteko eskatzen 
den titulazio akademikoarekin. Hau da, 
administrari izateko langile bati eskatzen 
zaion formazio akademikoa Batxilergoa 
edo Lanbide Heziketako ikasketak eginak 
izatea bada, eta formazio akademiko ho-
rren erdia edo gehiago euskaraz egitea-
gatik B2 mailako (administrazioko 2. hiz-
kuntza eskakizunaren pareko) gaitasuna 

aitortzen bazaio (eta hala aitortzen dio 
47/2012 Dekretuak), ez omen da logikoa 
maila hori baino goragokoa edo behera-
gokoa eskatzea administrazioan.

Logika bera erabiltzen da goi eta 
erdi mailetako lanpostu teknikoetako 
hizkuntza eskakizunak izendatzeko 
ere. Hau da, Zuzenbide ikasketak edota 
Ekonomiakoak edota Arkitektura edo 
Ingeniaritzakoak zati batean behintzat 
euskaraz egin baditu pertsona batek, eta 
ikasketa horiek amaitutakoan C1 agi-
ria (EGAren eta administrazioko 3. hiz-
kuntza eskakizunaren parekoa)  aitortu 
bazaio, nolatan eskatu hortik gorakoa 
administrazioan lan egiteko?

Begiratu batera logikoa ematen du 
arrazoiketak, hala izan liteke Burgosen 
edota Bordelen gaztelania edota fran-
tsesarekin, hurrenez hurren. Kontua da, 
hizkuntza bat gutxiagotuta dagoen ere-
mu soziolinguistiko batean, gurean kasu, 
eskolak tamainako lorpenak dituela hiz-
kuntza ezagutzaren arloan, eta tamaina 
kaskarragokoak oraindik, eskola hori ez 
denean murgiltze sistema gisa plantea-
tu. Azken urteotako ikerketa eta azterke-
ta askok frogatu dute emaitzak ez direla 
egokienak –Mikel Basabe irakasleak datu 
zehatzak ematen zituen urriaren 16ko 
ARGIAren zenbakian argitaratutako iritzi 
artikuluan–. Hezkuntza sistemaren hu-
tsuneei adarretatik heldu eta emaitzak 
hobetzeko neurriak eta baliabideak jarri 
beharrean, ordea, haiek normaltzat har-
tu eta administrazioaren euskalduntzeak 

daraman abiadura motela motelagotzeko 
modua da hori.

2018ko urratsaren ondotik, 2022an 
errebaja hotsak badatoz berriro ere, eta, 
hizkuntza politika bidezkoago baten ize-
nean, gehixeago erraztu nahi zaio admi-
nistraziorako sarbidea langile publikoa-
ri. “Euskara Denontzat, por un euskera 
sin barreras” plataformak kaleratu duen 
programak, hamabi neurriko proposa-
men teknikoz hornituak, administrazioko 
profilak eta horiek egiaztatzeko moduak 
birformulatu beharra jasotzen du, bes-
teak beste. Egiaztapenetan zer hobetua 
dagoela ez dut dudarik egiten, baina ho-
rrek ez du esan nahi gaitasun mailak jaitsi 
eta bere lana euskaraz egiteko gauza ez 
denari sarbidea eman behar zaionik.

Ez da ahaztu behar duela hogeita ha-
mar urte jarritako helburua ez dela soilik 
herritarra euskaraz atenditu ahal izatea –
oraindik ere lortu ez dena–,  baizik eta baita 
lana euskaraz egitea ere, zeina adminis-
trazio gutxi batzuek baino ez duten lortu. 
Baina, emaitzak kaskarrak badira, ez da 
plataforma berri horretako kideek diote-
nagatik, alegia, okerreko ikuspegiarekin 
eta exigentzia handiegiekin planteatu di-
relako gauzak, baizik eta juxtu alderantziz, 
legez bezala erabakiz eta planifikazioz ahul 
eta nagi eman ditugulako hogeita hamar 
urte. Aurrera egitekotan, zorrotzago jokatu 
behar da, eta ez soilik langile publiko izan 
nahi duenarekiko, baita oraingoz inolako 
betebehar linguistikorik ez duen arduradun 
politikoarekiko ere. Ereduak badaude. 

BABESLEA:
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ANTTON OLARIAGA

TERE MALDONADO
FILOSOFIA IRAKASLEA

Erresistentziarako deia

Filosofia irakasleoi Pentsamendu Kri-
tiko eta Autonomoa irakasgai berria 
ematea tokatu/ko zaigu. Honelako 

ikasgaia egotearen egokitasuna gogor 
kuestionatu dut artikulu batean orain 
gutxi. Arrazoiak ematen saiatu naiz. Ez, 
besterik gabe, “nire arrazoiak”, hor gera 
daitezen, besteen arrazoien ondoan, 
hodeiean betirako pdf batean izoztu-
ta. Arrazoiak ematearen helburua edo-
nork eztabaidatu ahal izatea da. Zailak, 
korapilatsuak baita itsusiak izanda ere, 
arrazoiak eskuragarriak izan behar dira. 
Bestela ez dira arrazoiak. Agian bizipe-
nak, eskarmentuak, emozioak edo sen-
timenduak bakarrak eta besterenezinak 
dira, psikologia eta pedagogia zakarre-
nek aurkezten dituzten bezala behintzat. 
Nahiz eta, hobeto pentsatuta, ezta haiek 
ere, Modernitatean nia jaio zenetik, mu-
sika edo poesia ikusi besterik ez dago, 
ustez bakarrak eta transferiezinak diren 
emozio eta sentimenduez gainezka bai-
taude, egiaz guztiok partekatzen ditugu-
nak (horixe da poema gustuko edukitzea 
ahalbidetzen duena).

Baina arrazoiek partekatuak izate-
ko berezko bokazioa dute, definizioz ia. 
Horrek ez du esan nahi gauzak ikusteko 
modu bakarra dagoenik, jakina (arra-
zoimenaren "begiekin", esan nahi dut). 
Baina bai euren zerizana ez dela eremu 

publikora ailegatzea bertan gelditzeko 
betirako, harri bihurtuta. Nik horrela 
ikusten dut; nik beste hau pentsatzen 
dut; bale; agur, bada. Arrazoiak plazara-
tzea ez litzateke elkarrizketaren amaiera 
izan beharko, hasiera baizik, izatekotan.

Batek esan dezake (eta ez arrazoi-
rik gabe), egiatan, aurka egiten gaituen 
norbaiten aurrean argudiatzen dugu-
nean, burua hausten dugula aldez aurre-
tik emozionalki atxikitzen gatzaizkion 
zerbaiti arrazoiak ad hoc bilatzeko. Ha-
bermas agure beneragarriak giza komu-
nikazioaren oinarri ikusten duen "arra-
zoiak eman eta jasotzeak" mugak ditu. 
Seguru asko, milaka arrazoi emanda ere, 
gotzainak ez ditugu inoiz konbentzituko 
haurdunaldia borondatez etetea ez dela 
errugabe bat hiltzea, baizik eta norbe-
raren gorputzean eskumena gauzatzea, 
eta, beraz, emakumeen eskubide. Agian 
gotzainak ez dira adibiderik onenak, 
moral bikoitza agertzen baitute sarriegi 
(azkar esateagatik); esan dezagun auke-
ra askearen kontrako fede oneko kris-
taua. Eta zintzoak izanik: onar dezagun 
ez dela oso probablea haiek feministarik 
konbentzitzea ere. 

Harira itzuliz: pentsamendu kritikoa, 
arrazoizko elkarrizketa eta eztabaida 
bultzatu nahi badugu, baita identitate 
gogoetatsu, arrazoizko eta arraziona-

len eraikuntza ere, Filosofia irakastea 
bilatu behar dugu, besterik ez, nire us-
tez. Bai modu sustantiboan, filosofiaren 
barruko atalak jorratzen (teoria etikoa, 
ezagutzaren teoria, etab.), bai filosofia 
modu adjektiboan ulertuta, Historiaren, 
Erlijioaren, Zientziaren, Musikaren, Psi-
kologiaren, Artearen eta abarraren fi-
losofia landuz. Beste trapura, ordea, ez 
dugu sartu behar, izen moloiak bilatuz, 
ustez sex appeal handikoak, hutsalke-
riaren lehian parte hartzeko, hezkuntza 
arautua suntsitzen ari dena. (Nafarroan 
Pentsamendu Kritiko eta Sortzailea dei-
tu diote, EAEn Pentsamendu Kritiko eta 
Autonomoa, nork ematen du gehiago?). 
Ez diezaiegun kasurik egin sirena kan-
tuei, ez gaitezen labirintoan gal, ez hai-
tzuloaren itzaletan geratu.

Modatik at gelditu eta eutsi gogor, 
hori da gaur filosofiaren ataza, zere-
gina eta betebeharra (utzi "erronkak" 
albo batera, faborez). Ez da esprinta, 
iraupen-lasterketa da, erresistentzia-
koa. Erresistentzia honako hauen au-
rrean: hiper-psikologizazio, emozioen 
zentraltasun akritiko, edozein preziotan 
zoriontasunaren diktadura, publizita-
tearen inperio, egozentrismo eta nartzi-
sismo jasanezin, azalkeria eta arinkeria-
ren aurrean. Zutik filosofia irakasleok! 
Eutsi goiari, kamaradak! 
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ARANTZA 
GUTIERREZ PAZ
EHU-KO IRAKASLEA

Energia eta lurraldea

Galtzen jakitearen dotorezia

Baliabide fosilak altxor energetikoa 
izan dira. Naturak pazientziaz apli-
katuriko indarren ondorioz, milioika 

urteetan landare eta mikro-organismoek 
eguzkitik jasotako energia ikatza, petro-
lio eta gas formatuetan kondentsatu eta 
metatu ziren. Garraiatzeko errazak, mol-
dakorrak, dentsitate energetiko altukoak, 
finean merkeak. Eskala ulertze aldera, ga-
solio litro bakarrak zaldi batek hamairu 
orduko lan-jardun jarraituan garatu deza-
ken potentzia bera du (edo pertsona heldu 
osasuntsu batek 100 orduko jardunean). 
Hori horrela, gure zibilizazioa erraldoi 
energetiko hauen gainean eraiki dugu, eta 
egun munduko energiaren %85 fosila da.

Gehiago esango nuke; fosilen erabilpen 
masiboak energia eta lurraldearen arteko 
lotura hautsi zuen. Baliabide fosilak siste-
ma energetikoaren jaun eta jabe bihurtu 
aurretik, gure arbasoek ongi ulertzen zu-
ten behar energetikoak asetzeko lurral-
dearen zati nagusi bat horretara bideratu 
behar zela. Izan sukaldatu edo beroa lor-
tzeko biomasa, animali-trakzioa elikatzeko 
landa eta soroak, aleak xehetzeko errotak 
edo siderurgia ahalbidetzeko ikazkintza 
begetala eta ur jauziak, lurraldea erabil-
pen energetikoei lotua zegoen. Gaur ez. 
Gaur egun mundu zabaletik datoz erregai 
fosilak (erabiltzen dugun energiaren lau 
bosten), eta iruditzen zaigu energia lortzea 
eta lurraldearen erabilpena ez daudela lo-
turik. Aldi baterako fikzioa da.

Aldi baterako diot, erregai fosilek ber-
tute asko badituzte ere, badirelako bi arra-
zoi nagusi hauek bertan behera uztera 
behartzen gaituztenak. Alde batean, izaera 
finitua. Komenigarria da guk fosilak aban-
donatzea beraiek gu utzi aurretik. Beste 
aldean, larrialdi klimatikoa. Fosilak erre-
tzen ditugunean askatzen dugun karbonoa 
da, luzez, kaos klimatikoaren erantzule 
nagusia eta, erabat ez badugu tronpatu 
nahi, ezinbestekoa da baliabide fosilen 
aroa ahalik eta azkarren gainditzea, ener-
gia berriztagarriak hedatuz.

Argi egonik fosilek eskaini diguten 
energia kopuru erraldoia ezingo dugula 
berriztagarriekin eskuratu eta orain arte-
ko xahuketak amaitu behar duela (ikerke-
ta onenen arabera, erdia lortzen badugu, 
konforme), Euskal Herrian bizi garen hiru 
milioi pertsonek bizitza duin bat izateko 
ditugun behar energetikoak asetzea ez da 
łan makala izango. Eta, derrigor, lurraldea-
ren beste funtsezko erabilpenekin uztar-
tzea eskatuko du, elikaduratik hasita. Hori 
bai, kontutan hartzen badugu eskala txi-
kian eta guztion gusturako instalazioekin 
gehienez ere erabiltzen dugun energiaren 
%10-15 lortu daitekela, nago ni ez zaigula 
komeni lurraldea marra gorriz betetzea 
blokeo-egoera batera iritsi nahi ez badugu. 
Egin behar ez dena argitzeaz gain, egin 
beharrekoa diseinatzea dagokigu. Eztabai-
da delikatua izango da, baina atzerapenik 
gabe eman beharrekoa. 

Seme-alabek saskibaloi partida ia guz-
tiak galtzen zituzten, eta irabazi izan 
balute bezala ospatzeko ohitura ge-

nuen; batek egindako pasea, besteak lortu-
riko hirukoa…

Politikan zailago ematen du. Odon Elor-
zak, alkategaitzarako primarioetan galdu 
eta gero, aparatuaren jokaera salatu du 
alderdiaren etika eta berme batzordea-
ren aurrean; Donald Trumpek iruzurraren 
susmoa bultzatu zuen; eta Bolsonaroren 
jarraitzaileek antzeko estrategia erabili 
nahi izan dute, horrek mantendutako isil-
tasunak xaxatuta. 

Hurbilago, ohiko jarrera da herri-mugi-

mendu eta erakunde batzuetan ere. Asan-
bladan edo erabaki-guneetan galdutako 
proposamena behin eta berriro eztabaide-
tara eraman, taldeak finkaturiko prozedura 
interesatzen zaionean erabili edo, bestela, 
aldatzeko eskatu… 

Jokaera hauek generoa dute. Ez da ka-
sualitatea. Emakumeak hezitu gaituzte po-
rrota edo frustrazioa bideratzeko.  Hala ere, 
gogaituta amore ematen duten edo bidean 
geratzen diren emakume politikariengan 
jokaera horrek duen eraginaren azterketa 
egiteke dago. Emakumeak zerrendetako 
lehenengo lerroetan jartzea ez da nahikoa, 
gizonezkoek galtzen ikasten ez badute. 
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ZIGOR ETXEBURUA URBIZU
ZINEGOTZIA

Herriak
egiten du
herria

Nafar hegoaldeko uzta 
euskarari puzka

errigora.eus

urriak 23 - azaroak 11

eskatu saskiak
eta eman hauspoa euskarari
Nafarroa hego eta erdialdean

Hitz totemikoak hizkuntza 
politika alferra estaltzeko

Lehenik “positibo” izan zen. Beltz ikus-
ten omen genuen guztia; antza, ez 
ginen behar beste baikor aritzen, ez 

baikenien aitortzen erakundeei euska-
raren ezagutza eta erabilera handitzen 
egindako ahalegina, eta “agonistak” dei-
tu zigun urtetan Eusko Jaurlaritzan hiz-
kuntza politikaren ardura izan zuenak; 
Donostiako Udaleko politikari batek ere 
euskalgintza agonikoa zela aipatu izan 
zuen inoiz. Nola diren gauzak, biek ala 
biek alderdi berean abiatu zuten boterea 
eskuratzeko bidea, baina sigla ezberdine-
tan iritsi ziren gerora urte luzez parteka-
tuko zuten agintera. 

Kontu zaharrak dira horiek, duela ho-
gei urte hasi eta, azkenekoz, duela hamar 
urte entzundakoak, baina hara non, iaz, 
horien gobernu koalizio bereko zinegotzi 
gazte batek ihardetsi zidan, Donostiako 
Udal Gobernua euskararen erabileran 
erakusten ari zen akatsak onartuta ere, 
erreparatzeko “beraien kudeaketaren al-
derdi positiboei”. Hara, hitz totemikoa 
berriz bueltan! Tira, inork zutabe hauek 
irakurtzeko tartea hartu badu, ohartuko 
zen izan dela eta badela kezkarako gairik, 
eta horregatik galdetu nion zer zuten po-

sitibotik hainbestetan salatu izan ditudan 
atzera urratsek eta urraketek; txintik ere 
ez zidan erantzun.

Bada, berriki beste hitz potolo bat 
erabili du Udal Gobernuaren kudeake-
ta zuritzeko: “egonkortzea”; euskararen 
ezagutza eta erabilera hazten joan omen 
dira urteotan, eta orain egonkortze fasean 
omen gaudenez, ulergarriak dira “akats” 
horiek. Ez omen da behar guk proposatu-
tako jarraipen sistematikorik, eta esker-
tzen ditu gure taldeak eta kalean geratzen 
dieten herritarrek egindako ohartarazpe-
nak, hobetzen laguntzen baitiete; beraiek 
ere hiritar gisa kalean dabiltzala ikusten 
omen dituzte akatsak. 

Beraz, hauxe da euskaltzaleok dugun 
pertzeptzio ezkorra, sarriegi enpirikoki 
frogatua, ukatzeko formula: larritasuna 
arinduko duen eta lasaitasuna hedatuko 
duen hitz totemikoaz janztea. Marketin 
hutsa. Niri horrek aditzera ematen didana 
ez da batere positiboa, aitzitik, utzikeria, 
ezaxola, eta okerragoa dena, euskararen 
erabilera bigarren mailan uzten duen jar-
duteko modu kontzientea erakusten diz-
kit. Hori bai, joera hori egonkortuta ikus-
ten dut PNV eta PSEko agintarien artean. 

Berriki beste hitz 
potolo bat erabili du 
Udal Gobernuaren 

kudeaketa zuritzeko: 
“egonkortzea”; 

euskararen ezagutza 
eta erabilera hazten 

joan omen dira 
urteotan, eta orain 
egonkortze fasean 
omen gaudenez, 
ulergarriak dira 
“akats” horiek



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

Prezioa 10,00 €

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 anitzak edo Euskal Herriko panorama politikoa 
astindu duten albisteak. Iraganareriko lotura gal ez dezagun eta 
burujabeak garenez, gure historia geuk idatzi dezagun. 

Egutegia 2023
Egunero efemeride bat

Neurria: 75 x 115 mm
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B iolur elkarteak eta Euskal He-
rriko Unibertsitateak (EHU) 
"Duina" ikerketa burutu dute, 
besteak beste, baratzegin-
tza ekologikoko lan orduak 
zehatz zenbatzeko eta baraz-

kien kostu prezioak kalkulatzeko. Ho-
rretarako, baratzegintza ekologikoko 
11 proiektuk 2021. urtean zehar lan 
bakoitzari eskainitako orduak erre-
gistratu dituzte: honela neurtu dute 
zenbat ordu eskaini dizkion baratze-
zain bakoitzak baratzeko lanari, sal-
mentari, gestio lanei, proiektua kolek-
tibizatzeari (bisitak hartzeari eta bere 
esperientzia azaltzeari, esaterako) eta 
zaintza lanei (formazioa jasotzeari, 

proiektuen balorazioari, esaterako). 
Horrekin batera, proiektu bakoitza-
ren sarrerak, gastuak, amortizazioak 
eta maileguak ere aztertu dituzte. Baita 
barazki bakoitzak baratzean okupatu 
duen azalera, jasotako uzta eta salduta-
ko kopuruak ere. Ikerketan parte hartu 
duten hamaika proiektuen arteko el-
karlana eta konfiantza handia izan da, 
bakoitzaren sukaldeko datu ekonomiko 
guztiak partekatu baitituzte besteekin 
gardentasun osoz. Datu hauek jaso eta 
interpretatzeko Biolurreko teknikarien 
eta EHUko ikerlarien (Mirene Begiris-
tain eta Aintzira Oñederra) laguntza eta 
gidaritza izan dute eta trukean, ikerketa 
kolektibo honi esker datutara eraman 

dute urteetako esperientziatik ezagun 
zaien eguneroko errealitatea: bakoi-
tzak proiektuari zenbat ordu eskaintzen 
dizkion, urtean ateratzen duten marjin 
garbia zenbatekoa den, merkaturatze 
bide bakoitzak zenbat lan eta nolako 
irabaziak ematen dizkion bakoitzari 
eta lantzen duten barazki bakoitzaren 
ekoizpen kostua zenbatekoa den. Iker-
ketan parte hartu duen proiektu bakoi-
tzak bere bideragarritasuna hobetzeko 
txosten teknikoa jaso du prozesuaren 
amaieran. Eta guztien datuekin ondo-
rioen txosten bateratua ere garatu dute. 
Jarraian azalduko dugu ikerketa honen 
datuek erakusten duten baratzegintza 
ekologikoaren panorama:

Elikatzen 
gaituztenek duin 
irabazten al dute?
Larunbata goiz batez oihalezko poltsa hartuta herriko 
azokara joan zara, eta baratzezainari zuzenean erosi 
diozu, superrarekin alderatuta “garesti”. Etxera itzuli 
zara ingurumenaren eta Euskal Herriaren elikadura 
burujabetzaren aldeko zure ekintzatxoaz harro. Bazkaria 
prestatzen ari zarela eztabaidatu duzu bizikideekin, ea 
ez ote den eskuraezina herritar prekarioentzat bertako, 
garaiko eta modu osasungarrian landutako barazkiak jatea. 
Lapikoratu berri dituzun barazkien hondarrak konpostera 
bidean daramatzazula, barazkien azal, pipita eta ertzek itzuli 
dizute galdera: zer dakizu azokan “garesti” saldu omen dizun 
baratzezainaren prekarietateaz? Ba al duzu aliatu hoberik 
baratzezain hori baino, mundu mailako espekulazioen eta 
gerren aurrean eguneroko elikadura bermatzeko?

  ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA       DANI BLANCO

BARAZKI EKOLOGIKOEN BENETAKO PREZIOAK
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ORDAINIK GABEKO LAN ORDU PILA
Ikerketak atera duen lehen ondorioa da, 
Eusko Jaurlaritzak urteko 1.800 orduan 
neurtua duen Nekazaritza Lan Unitatea 
(NELU) oso motz geratzen dela errea-
litatearekin: bataz beste, baratzezain 
ekologikoek 1.953 ordu sartzen dituzte 
urtean, hau da, Jaurlaritzak NELUko kal-
kulatutakoa baino %10 lanordu gehiago, 
eta hauen artean bada %53 gehiago sar-
tzen dituen proiekturik ere.

Urtean 251 laneguneko egutegia kon-
tuan hartzen bada, hau da, aisialdirako 
asteburuak eta jai egunak soilik gorriz 
markatuta (opor egunik gabe), bara-
tzean soilik egunero 7,24 ordu sartzen 
ditu baratzezain bakoitzak bataz beste, 
"Duina" ikerketaren datuen arabera. Bai-

na proiektu horri eskaini beharreko gai-
nerako lanak ere kontuan hartuz gero, 
lanegun bakoitzean 8,05 ordu sartzen du 
bataz beste bakoitzak. Eguneko sartuta-

ko lan orduek gora egiten dute urteko 
lan egutegia 229 lanegunekoa aurreiku-
siz gero, hau da, asteburuak, jai egunak 
eta 22 opor egun gorriz markatuta: kasu 
horretan, lanegun bakoitzeko baratzean 
7,94 ordu sartuko lituzke bataz beste 
baratzezain bakoitzak, eta proiektua-
ri lotutako lan guztiak egiteko lanegun 
bakoitzean 8,91 lanordu sartuko lituz-
ke. Ikerketak azpimarratu du lanordu 
horiek gutxien-gutxienekoak direla, 
ikerketa aurrera eramaterakoan oso lan 
zehatzak neurtu dituztelako, eta ez di-
tuztelako atseden momentuak zenbatu, 
eta aurreikusi gabeko beste hamaika lan 
ateratzen direlako egunerokoan. Beraz, 
nabarmena da baratzezain ekologikoek 
lankarga handia dutela.

Baratzegintza 
ekologikoko proiektuek 
bataz beste beren diru 

iturrien %5,42 soilik 
jasotzen dute 

diru-laguntzetatik
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SOLDATA PREKARIOA

LANORDUAK URTEKO
"Duina" ikerketako hamaika proiektuetako nekazariek batez beste 
2021. urtean lanean eman dituzten orduak, lan motetan zehaztuta

Guztira 1.953 lanordu 
egin ditu batez beste baratzezain 

bakoitzak bere proiektuan 2021. urtean.

“Duina” ikerketan parte hartu duten 
baratzezainek, urte osoko soldata batez 
beste 14.990 € kobratu dute 2021. urtean. 
1.810 euro gutxiago Eskubide Sozialen Kartak 
“duin” izendatutako 16.800 €-ko soldata 
baino eta erdira ere ez da iristen Espainiako 
Nekazaritza Ministeritzak erreferentziazko 
errentarekin alderatuta: 30.622,23 € urtean. 

Kolektibizatzea izena eman 
zaio proiektua zabaltzeko egiten 
diren ekimenak: auzolanak, 
bisitak, elkarte eta eragileetan 
parte-hartzea, formazioa 
ematea, zabaltze-pedagogia.

Zaintza izena eman zaie bai 
baratzezaina eta bai proiektua 
zaintzeko lanei: autozaintza, 
formazioa jasotzea eta 
proiektuen balorazioa egitea.

NEKAZARITZAN EMANDAKO LANORDUAK
"Duina" ikerketako hamaika proiektuetako baratzezainek batez beste 

2021. urtean nekazaritza lan zehatzetan eman dituzten orduak

Uzta bilketa
%39,95

Azpiegitura eta 
makinaria mantenua

%12,98

Landatu
edo erein

%11,85 Kultiboen 
mantenua

%11,24

Belarraren
kudeaketa

 %9,39

Lurra 
prestatzea

%7,69

Ongarriketa
%3,41

Ureztatzea
%2,68

Tratamenduak
%0,82

Nekazaritza 
lanak 

%65,83

Komertzializazioa
% 22,9

Gestio orduak
% 5,57

Kolektibizatzea
%4,53

Zaintza orduak
%1,16

14.990 €

Soldata 
erreala

Karta 
Sozialaren 

soldata duina
16.800 €

30.622,23 €

Gobernuaren 
Erreferentziazko 

Errenta
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Azenarioa
4,8 €/kg
SP: 3-4,5 €

Biolur: 3,57 €

Piperra (Gernika)
13,17 €/kg

SP: 6-12 €
Biolur:  6,11 €

Brokolia
5,44 €/kg

SP: 3,5-4 €
Biolur:  3,57 €

Piperra (italiarra)
3,47 €/kg

SP: 3-5,5 €
Biolur:  3,06 €

Ilarra
11,43 €/kg

SP: 6-12 €
Biolur:  7,13 €

Porrua
5,38 €/kg
SP: 3,6-4,5 €

Biolur:  4,08 €

Kalabaza
2,33 €/kg

SP: 2-4 €
Biolur:  2,55 €

Tipula
4,87 €/kg

SP: 2-3,5 €
Biolur:  2,55 €

Leka
12,65 €/kg

SP: 4-7 €
Biolur: 4,08 €

Tomatea
4,07 €/kg

SP: 3-5,5 €
Biolur: 3,06 €

Letxuga
1,14  €/unitate

SP: 0,8-1,2 €
Biolur:  1,02 €

Zerba
2,32 €/kg

SP: 2-3,5 €
Biolur:  3,06 €

SALMENTA BIDEAK

PREZIOAK

Salmenta bide bakoitzetik zenbat diru eskuratzen du batez beste proiektu bakoitzak urtean?

Barazki ekologikoen zuzeneko salmenta prezioak askotan baxuagoak dira ekoizpen kostuak baino. 

Ekoizpen kostua kalkulatzeko, "Duina" ikerketak kontuan hartu ditu labore bakoitzaren salmenta kopuruak eta laborariek hauek lantzen 
emandako orduak, lanordu horiei Eskubide Sozialen Kartak estimatzen duen soldata duinaren prezioa jarrita (orduko 13,50 €).

Ekoizpen kostua (€/kg edo unitatea)
SP: "Duina" ikerketatik ebatzitako salmenta prezioa €-tan (minimoa eta maximoa)

Biolur: 2021 bitartean Biolurrek erabilitako erreferentziazko prezioak

Urteko bataz besteko marjina kalkulatzeko, kanal bakoitzak emandako diru sarrerari kendu zaio kanal bakoitzari 
nekazariak eskaini dion denbora, Karta Sozialaren soldata duinarekin biderkatuta (13,50 € orduko).

Kontsumo taldeak eta otarren salmenta

Komertzio txikia eta Horeka kanala

Aldiroko azokak eta azoka bereziak

Bestelako salmenta bideak
Kontserbak eta etxaldean bertan zuzenean saltzea

17.645,25 €

8.097,77 €

3.932,78 €

1.298,2 €

LABORANTZA EKOLOGIKOA І 27
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Lan egindako ordu horiek guztiak 
kobratuko balituzte, proiektu hauen 
urteko emaitza ekonomikoa negatiboa 
izango litzateke. Eskubide Sozialen Kar-
tak duintzat izendatzen duen soldataren 
arabera (16.800 euro urtean) kobra-
tuko balituzte lan ordu horiek guztiak 
baratzezainek, proiektuek bataz beste 
-2.440,69 euroko zorra egingo lukete 
urtean. Espainiako Nekazaritza Minis-
terioaren Erreferentziazko Errenta 
(30.662,23 euro urtean) kontuan har-
tuta kobratuko balituzte baratzezainek 
ordu guztiak, proiektuek bataz beste 
-13.943.06 euroko zuloa egingo lukete 
urtean. Kontuan hartu behar da, gainera, 
ikerketan parte hartu duten proiektu 
ia denetan baratzezainak direla lurren 
jabeak. Bideragarritasunari begira, lu-
rrak jabetzan izatea ezinbestekoa da, eta 
hala ere ordaindu gabe egindako lanor-
du pilari esker eusten diote proiektuek 
bizirik. Errealitatean, baratzezain eko-
logikoen bataz besteko urteko soldata 
14.990 eurokoa da.

Ikerketak agerian jarri du baratze-
zainek lanarekiko duten konstantzia eta 
lotura: baratzeko lan orduak ezin dira 
egin "nahi" direnean, aroek, eguraldiak 
eta eguzki orduek agintzen dute. Horri 
gehitu behar zaio proiektuek ez dutela 
marjinarik ematen ordezko langile bat 

kontratatzeko eta beraz, baratzezainek 
zailtasun handiak dituzte oporrak eta 
atseden egunak hartu ahal izateko.

Barazki bakoitzaren kostu prezioak 
zehatz kalkulatu ditu Duina ikerketak. 
Horretarako, kontuan hartu ditu ba-
razki bakoitzari urtean zehar eskaini 
zaizkion lanorduak (Karta Sozialaren 
soldata duina oinarri hartuta) eta ba-
razki bakoitzaren salmenta kopuruak. 
Emaitza larria da: orokorrean kostu 
prezioa baino merkeago saltzen dituzte 
barazkiak baratzezain ekologikoek, 27. 
orriko koadroan ikus daitekeenez. Edo-
zein azokatara joanda aurkitzen ditu-
gun prezioak zehazteko, bi erreferentzia 
ematen ditu ikerketak: bata, ikerketan 
parte hartu duten baratzezainek aurrez 
aurreko salmentan erabiltzen dituzten 
gutxieneko eta gehieneko prezioak dira. 
Eta bestetik, Biolur elkarteak 2021erako 
erreferentzia gisa eman zituen prezioak, 

baratzezaintza ekologikoan hasten di-
renek oso kontuan hartzen dituztenak, 
beren prezioak zehazterakoan. 

Txukun xamar ordaintzen diren ba-
razkiak kalabaza, letxua eta piper ita-
liarra dira: hauen ekoizpen kostuak 
Biolurrek ezarritako erreferentziazko 
prezioetatik hurbil daude eta baratze-
zainek azoketan erabiltzen dituzten gu-
txieneko eta gehieneko prezioen artean. 
Ilarra eta tomatearen kasuan, kostu pre-
zioa azoketako salmenta prezio minimo 
eta maximoen artean dago, baina Biolu-
rrek proposatutako prezioa baino han-
diagoa da. Eta azenario, brokoli, leka, 
Gernikako piper, porru eta tipularen ka-
suan, kostu prezioak handiagoak dira 
bai Biolurrek proposatutako prezioak 
baino, baita orokorrean azoketan ekoiz-
leek erabiltzen dituztenak baino.

SALMENTA BIDE ANITZAK ETA 
LABURRAK
Ikerketan parte hartu duten hamaika 
proiektuek erosleengana iristeko mer-
katuratze bide laburrak eta anitzak era-
biltzen dituzte. Proiektuen %40ak bi 
merkaturatze bide ditu, %50ak 3 mer-
katuratze kanal eta %30ak 4. Honek, 
noski, menpekotasunetik libratzen ditu 
eta prezioak negoziatu ahal izateko au-
kera ematen die.

Baratzezain ekologikoek 
batez beste 

1.953 lanordu sartzen 
dituzte urtean
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Kontsumo taldeak edo otarren sal-
menta dira, bataz beste, baratzezain 
ekologikoentzako bide emankorrena: 
salmenten erdia eskuratzen dute bide 
honetatik, bataz beste. Honen ondoren, 
herrietako denda txikiak dira bide esan-
guratsuenak: proiektuen %80ak saltzen 
du denda txikietan eta salmenten %22 
lortzen dute hauetatik. Azoketan saltzen 
dute proiektuen erdiek eta salmenten 
%11 eskuratzen dute hauetan.

KLIMA LARRIALDIAK ESKATZEN 
DUEN EREDUA DA, BAINA 
DIRU-LAGUNTZEK AHAZTUA
Ikerketak nabarmentzen du ortugintza 
ekologikoak eragin oso positiboak ditue-
la gizartean eta Lurrean, egungo klima 
larrialdiari begira garrantzitsuak dire-
nak: tokiko barietateen erabilera, tra-
tamendu naturalak erabiltzea, paisaia 
eta lurzorua zaintzea, ongarriketa eko-
logikoari esker hondakinak murrizteko 
estrategiak (plastikoa, adibidez)... Horri 
gehitu behar zaizkio, merkaturatze bide 
laburrak erabiltzeak gizarteari eta Lu-
rrari ekartzen dizkion onurak: garraioan 
murrizketa, tokiko ekonomian eragina... 
"Duina" ikerketaren arabera, "eragin po-
sitibo hauek ez dira islatzen ortugintzak 
jasotzen dituen laguntza publikoetan, 
ez zuzenekoetan (diru-laguntzak) ezta 

zeharkakoetan ere (adibidez, erosketa 
publikoan merkaturatze bide zuzenak 
lehenetsiz edota elikadura osasungarri-
rako irizpideetan kontuan hartuz). Ez 
dugu esan nahi ortugintza diru laguntzen 
menpeko eredua izan behar denik, baina 
ortugintza ekologikoak sortutako eragin 
positiboak konpentsatu behar dira, iku-
sirik ekarpenak duen garrantzia eta hi-
leko soldata duin batera iristeko dagoen 
zailtasuna". Izan ere, baratzegintza eko-
logikoko proiektuek, batez beste, beren 
diru sarreren %5,42 soilik jasotzen dute 
diru-laguntzetatik.

DATUETATIK ABIATUTA, 
SORTUTAKO GALDERAK
Nola erakarri ditzake baratzezaintza eko-
logikoak gazteak bertan hastera, ordainik 
gabeko lan zama horrekin? Nola lortuko 
dituzte Euskal Herriko administrazioek 

laborantza ekologikoaren kopuruetan 
2030erako ezarri dituzten helburuak, 
sektorearen prekarietate maila hau bada? 
–hidroponikoak eta erregai fosiletan zein 
kimikoetan oinarritutako ekoizpenak 
"ekologiko" izendatuta?–. Elikagaien pre-
zioen igoerak larritu gaituen honetan, eta 
elikagai eskasia ate-joka dugula ikusita, 
nekazal lurrak energia parke bihurtzeko 
bezain gutxi baloratzen al dugu herri gisa 
eguneroko janaria bertan ekoizteko ahal-
mena izatea? Munduko deforestazioen 
%90 elikadura industriak eragindakoa 
bada (hauetatik bi heren sojaren eta pal-
ma olioaren ekoizpenak), eta negutegi 
gasen %44-%57 artean agroindustriak 
eragindakoa badira, klima larrialdiari be-
gira zerk du tokiko laborantza ekologikoa 
eta salmenta bide laburrak bultzatzeak 
bezainbesteko urgentzia? Gobernuek he-
rritarrek erositako gasoilaren prezioaren 
zati bat zuzenean ordaindu duten bezala, 
ezin al dituzte antzeko neurriak hartu he-
rritar denek bertako elikagai ekologikoak 
erosteko ahalmena izan dezaten? Nola 
hartu dezakegu elkar laborari ekologi-
koek eta herritarrek, sistema kapitalistak 
prekarietatera bultzatu dituen gure bizi-
tzak beste era batera antolatzeko, elika-
dura osasuntsua guztiontzat bermatuta 
egon dadin, eta lan baldintza duinetan 
ekoiztuta? 

Baratzezain 
ekologikoen bataz 

besteko urteko soldata 
14.990 eurokoa da
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  ZIHARA JAINAGA LARRINAGA       FOKU

Urak tokian tokiko kudeaketa jasanga-
rria izan behar du, Europar Batasu-
neko uraren esparru-zuzentarauak 

eta Nazio Batuen Erakundeak adierazten 
dutenez. Horren arabera, harrotik ahalik 
eta gertuen kudeatu beharreko baliabidea 
da,  udal eskuduntzek kudeatu beharrekoa, 
alegia. Bizkaian, alta, aholkuei entzungor 
egin eta azken urteotan eskualdeek zituz-
ten ur partzuergoak desegin dituzte pixka-
naka. Hori horrela, egun, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak lurraldeko uraren %95etik 
gora kudeatzen du. Busturialdeko Ur Par-
tzuergoa (BUP) izan da desegiten azkena. 

Jon Bernat Zubiri Bermeoko GUZAN tal-
de munizipalistako kideak adierazi duenez, 
aspaldian hasi ziren eskualdeko agintari 
batzuk BUPen desinbertitzen: “2017. ur-
tetik ez dira beharrezko inbertsioak egin, 
aurreko plangintzetan udalerri guztiek 
adostuak zituzten konponbideak ez dira 
gauzatu”, dio. Desegitearen alde agertu zi-
ren eskualdeko udalerrietako EAJko alka-
teek, baliabide ekonomiko eta teknikoetan 
gabeziak daudela argudiatu izan dute. Es-
kualdea osatzen duten hamasei herrietatik 
bederatzik babestu zuten erabakia. 

Bilbao Bizkaia Partzuergora sartzearen 
aurka azaldu dira EH Bilduk eskualdean 
dituen alkateak. Ez dute gogoko egungo 
eredua, eta ura eskualdean kudeatzea de-
fendatzen dute. Desegin aurretiko legegin-
tzaldian (2011-2015) BUPen lehendakari 
izandako eta egun Ea udalerriko alkate 
den Iratxe Arriolak jeltzaleen argudioak 
gaitzetsi eta nabarmendu du Busturial-
dean ez dagoela baliabide ekonomiko fal-
tarik: “Milioi bat eurotik gorako sobera-
kina egon da, aurrekontuaren laurdena 
baino gehiago inbertsioetara bideratzeko 
moduan”. Urdaibaiko urak kudeatzen zi-
tuen partzuergoa desegitearen atzean, 
uraren kudeaketa multinazionalen esku 
utzi eta “negozioa” egiteko asmoa dagoe-
la uste du. 

Baliabide teknikoei dagokienean, par-
tzuergo aldaketa gorabehera, inguruko 
ura kontsumitzen dute Busturialdean. Sei 
sistema desberdin dituzte. Gaur egunean, 
eskualdeko sistema osoa kontuan hartu-
ta, udan defizit hidrikoa dagoela aitortu 
du Arriolak. Hain zuzen, adituen arabera 
ur falta egiturazko arazoa da Busturial-
dean eta baliabide propioekin sarritan 

ezin da bermatu, udako hilabeteetan na-
gusiki: Urdaibaiko uraren hornidurarako 
planak jasotzen duenez 70 eta 100 l/s 
arteko defizit hidrikoa dago. 

Defizit horren arrazoietako bat Gerni-
ka-Lumon dagoen La Vegako laugarren 
putzua industria garaian kontaminatu 
izana da Arriolaren esanetan. Bertan era-
biltzen ez diren 60 l/s-ko daude, baina 
egun saneamendu sarera doaz zuzenean. 
Industriarako, kaleak garbitzeko, lora-
tegiak ureztatzeko erabili daiteke, baina 
horren ordez edateko ura erabiltzen da. 
Bestalde, Busturialdeko enpresa handie-
nak, Maierrek, eskualdean erabiltzen di-
ren ur edangarriaren 12.000 litro metro 
kubotik 1.000 erabiltzen ditu egunero. 
Horrez gain, azken bi hamarkadetan ur 
harguneetatik gertu landatutako eukalip-
toen ondorioz ur gutxiago biltzen da. 56 
hornidura gune daude eskualdean zehar, 
baina gainazaleko uren %20 galdutzat 
ematen da. Era berean, Arriolak azpima-
rratu du urteetan ez direla egoki man-
tendu eskualdeko hornidura sareak, jario 
handiak dituztela eta ura galdu egiten 
dela. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzaren 

Busturialdeko Ur Partzuergoa desegin eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak hartu 
du bere gain Busturialdeko urak kudeatzearen ardura, urte hasieran. Erabaki 
horrekin, ura multinazionalen esku utzi eta pribatizatzeko dagoen arriskuaz 

ohartarazi dute hainbat talde politikok eta eragilek. Eskualdeak historikoki izan 
duen defizit hidrikoa konpontzeko, tokian tokiko kudeaketa defendatu dute, 

itsasontziz ura inportatzen aritu beharrean, udako sikatean gertatu bezala.

Emaria itxi ez dadin, 
hurbiletik kudeatzearen garrantzia

Ura Busturialdean
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URA agentziak, Bizkaiko Foru Aldun-
diak eta BUPeko udalerri denek 2020an 
aho batez onarturiko tokiko jarduna-
ren BAT diagnostiko planean azaltzen 
da sistemek %40 galtzen dutela batez 
beste eta zifra altua izanik berriztatzea 
beharrezkoa dela. Arriolaren hitzetan, 
baina, ez da inbertitu nahi izan eta so-
luzioa kanpotik ekarri nahi izan dute. 

ZADORRA SISTEMARA 
KONEKTATZEA 
“BAT planean ageri diren neurrien ar-
tean lehena zen hoditeria horiek kon-
pontzea”, dio Arriolak. Bilbao Bizkaia 
Ur Partzuergoak aldiz bestelako kon-
ponbideak aurreikusten ditu datozen 
urteetan. Horietako bat Mungia eta Ber-
meo artean hoditeria eraikitzea litzate-
ke, eskualdea Zadorrako ur kudeaketa 
sistemara lotzeko. Egun, Mungiaraino 
iristen dira Zadorrako urak. Eako alka-
teak nabarmendu duenez BAT planean 
zortzigarren eta azken irtenbidea da 
Zadorrakoa. Halaber, Zadorra siste-

mak bere arazoak ditu eta tokiko ba-
liabideak alboratu eta han zentratzeak 
Bizkaia osoa hornitzeko ondorioak 
dakartza bere esanetan. Janire Bri-
jueska Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko 
Lehendakaritzako eta Gerentziako Ka-
bineteko arduradunak azaldu duenez 
errekurtso propioak iristen ez direnean 
joko dute Zadorrako hargunera, Bus-
turialdea Bilbao Bizkaia Partzuergoko 
parte den heinean "beste eskualdeekin 
egiten duten bezala". 

Zubirik dioenez, azken asteetan Ger-
nikan Guggenheim berria eraikitzeko 
baldintza gisa planteatu da ura  Zadorra-
tik ekartzea, argudiatuz ezin dela turis-
moaren garapen sakonagoa egin eskual-
dean, ez bada edateko uraren ahalmena 
handitzen. Hain zuzen ere, turismoa bul-
tzatzeko 100 l/s-ko gehiago behar direla 
diote egungo agintariek, oposizioaren 
60-70 l/s-ko defizitaren aurrean.

Bai Zubirik eta bai Arriolak argi dute 
halako erabakiak herritarrei begira bai-
no turismoan oinarritutako garapen 

ekonomikoari erreparatuta hartu direla, 
baina ohartarazi dute Busturialdea ez 
dagoela masa turistiko handia jasotzeko 
prest: “Hainbat urtez abandonaturiko 
eskualdea izan da”. Hala, ura kanpotik 
ekarri arren gainerako defizit guztiek 
bertan jarraituko dutela uste dute.

ITSASONTZI BATEAN
Uda honetan Bizkaia osoan bezala, Bus-
turialdean ere ohi baino euri gutxia-
go egin du eta hornidura segurtatzeko 
hartu diren neurrietan nagusienak ze-
resana eman du: ura itsasontziz era-
man du Bilbao Bizkaia Partzuergoak. 
Urriaren erdira arte, Dutch Spirit itsa-
sontzia eskualdea ur edangarriz horni-
tzen aritu da: Bilbao Bizkaia Partzuer-
goak Santurtziko portuan dagoen ur 
hargune batetik hartu eta Bermeoko 
portuan deskargatu du ura, egunean 
2.000 metro kuboko ekarpena eginez. 
Brijueskak zehaztu du itsasontziaren 
bitartez 103.470 metro kubo sartu di-
rela sisteman, “dena edateko”.
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Busturialde osoko ur kontsumoa 
12.000 metro kubokoa da eguneko eta 
egunean 2.000 ekarrita, ez da %8ra 
iristen. Bermeok soilik egunean 4.000 
metro kubo erabiltzen ditu. Arriolak 
azpimarratu du barkuak aspaldian utzi 
ziola funtzionatzeari eta bere ustez 
efektu mediatikoa lortzea izan da hel-
buru nagusia –1,8 milioi euroko kos-
tua izan du–. Brijueskak zehaztu du 
itsasontzia beharrezkoa zela, baina ez 
dela mekanismo propioak ezeztatzeko 
neurririk hartu, “osagarriak dira ura 
bermatu eta fluxu ekologikoak ez kal-
tetzeko”. Hala, azaldu duenez, beste 
neurri batzuk ere aztertu ziren itsa-
sontziaren aurretik, ur gaziari gatza 
kentzea adibidez, baina ingurumenera-
ko ez zela komenigarria ondorioztatu 
zuten. Ura kamioietan eramatea ere 
planteatu zuten, eta horrez gainera, 
gauetan uraren presioa jaistea erabaki 
zuten, eta ura hainbat jardueratarako 
erabiltzea debekatu. 

Alternatibei erreparatuz, Gernika-
Lumoko La Vegako putzua berrerabil-
tzearen aukeraz hitz egin du Arriolak. 
Horrez gain, defizit hidrikoa hornitze-
ko Oiz menditik Ajangizera doan ho-
diteria konpontzea ere beharrezkoa 
dela uste du; kondukzioa "Francoren 
garaikoa denez, galerak ditu –20 l/s-ko 
dakartza egun eta jatorrian 70 l/s-ko 
behar luke–. Adabakiak egin baino ho-
diteria guztia berritu beharko litzake 
bere aburuz: “Horrekin soilik konpon 
daiteke Busturialdeko defizit hidrikoa-
ren arazoen %80”. Brijueskak, berriz, 
defendatu du hamar hilabetetan man-
tentze lanak egin dituztela eskualdean 
ura bermatzeko, hodiak konpondu, 
sistemara egokitu eta galerak aztertu 
dituztela. Hala, 78 l/s-ko berreskuratu 
dituztela lan horiekin.

MULTINAZIONALEN ESKU 
Kudeaketa ereduak alderatuz, Bilbao 
Bizkaia Partzuergoak etorkizuneko 
bere helburuak lortzeko uraren ingu-
ruko hainbat multinazional esangura-
tsu azpikontratatu ditu, eta langileen 
%60 multinazional horientzako ari 
dira. “Nahiz eta Bilbao Bizkaiko lan-
taldea publikoa izan eraikuntza lanak 
eta kudeaketarenak enpresa handiek 
egiten dituzte. Ez dauka bere langilerik 
horretarako”, salatu du Arriolak. 

Diru aldetik ere ez dago garbi kudea-
keta berria hobea denik. BUPek 6-7 mi-
lioi eurotako aurrekontua zuen urtean. 
Bilbao Bizkaiak aldiz 200dik gorakoa 

lurralde osorako. Biztanle bakoitzeko 
kopurua kalkulatuz gero, Busturialdeak 
Bizkaiko batez bestekoa baino gehiago 
zuen lehen. Horrez gain, BUPek langi-
le publiko egonkorrak izan ditu lantal-

dean, multinazionaletan azpikontratatu 
gabe. Halaber, hoditeria Udal Sarea SA-
ren bidez gestionatzen du Bilbao Biz-
kaiak eta ekonomia eskaletan azpiegi-
tura handiak darabiltza, azken urteotan 
150 milioi euro jaso ditu horietarako. 

Pribatizazioren atariko, publikoa 
kaskartzen dutela azpimarratu dute 
eredu horren kontrakoek: “Bilbao 
Bizkaiak modu deszentralizatuan eta 
arroen arabera funtzionatuko balu 
agian oso eraginkorra litzateke, bai-
na egungo eredua ez da jasangarria”, 
dio Arriolak. Ikusteke dago etorkizu-
nean emango diren pausuak pribatiza-
zioaren bidean ote diren; momentuz, 
duela zenbait urte Madrilen aurrekari 
izan zen Canal Isabel II-an emanda-
koak jarraitu direla ohartarazi dute. 
Eta horren aurrean, ezinbestekotzat 
jo dituzte hurbileko kudeaketa eta 
herritarren parte hartzea, oinarrizko 
baliabidea dugun bertako urik gabe ez 
gelditzeko. 

Ura kanpotik 
eramanda ere, 
Busturialdeak 

dituen gainerako 
defizit guztiek 

hor jarraituko dute

Uraren bertoko kudeaketaren alde eta “EAJren utzikeria” salatzeko, 
EH Bilduk elkarretaratzera deitu zuen Bermeon iraila hasieran.
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Oro har, jaio orduko, han-
kartean dakartenaren ara-
bera era batera edo bes-
tera sozializatu ohi dira 
pertsonak: emakume gisa 
aludunak, eta gizon gisa 

zakildunak. Hala ezartzen da binaris-
moan oinarritutako genero araua, da-
txekion indarkeria guztiarekin: saiatzen 
da bitasun horretara moldarazten bai 
genitalak –intersexualen kasuan– bai 
norbanakoak, gizon eta emakume bes-
terik existitu ez dadin. Genero-estereo-
tipoetan oinarritutako sozializazioa eta 
heziketa ezinbesteko pieza dira horre-
tan guztian, gizonak balio konkretu ba-
tzuetan eta emakumeak beste batzuetan 
heziz, bigarrenen azpirakuntza bultza-
tzen baita. Pierre Bourdieu soziologoak 
biolentzia sinbolikoa izendatu zuenaren 
adibide argia da: berez sinesmen ideo-
logikoak direnak ezaugarri propio gisa 
barneratu arazten zaizkio norbanakoari, 
rol eta estatus sozial konkretuen erre-
produkzioa bultzatuz, “berezkoa” hori 

dela sinetsirik –kirolerako iaiotasuna 
izatea gizonek eta sukalderakoa emaku-
meek, edota lehenek autoak eta bigarre-
nek haurrak izatea gustuko, adibidez–. 
Bere horretan eusteko, desparekotasu-
netan eta zapalkuntzetan oinarritutako 
egitura sozialak ezinbestekoa du indar-
keria horren naturalizazioa.

Horretan guztian daukan pisuagatik 
da, hein handi batean, kontraesan eta 
gatazka iturri amatasuna feminismoa-
rentzat. Izan ere, genero estereotipoetan 
oinarritutako emakume rolean zentrala 
da amatasuna: uteroarekin jaiotzeagatik 
aurresuposatzen zaien erreprodukzio 
gaitasunak determinatuko balitu be-
zala, txiki-txikitatik barnearazten zaie 
emakumeei ama izatea eta zaintza lanez 
arduratzea dela haien patua. Izan ere, 
biziaren sorburu izanik, patriarkatuaren 
sorrera eta kapitalismoaren nagusitzea 
baino askoz atzeragotik existitzen bada 
ere amatasuna, sistemak jakin du berau 
baliatzen bere interes propioen mesede-
tan: besteak beste, ama izatea emakume 

ororen patu “naturala” den ideiarekin, 
ezinbestekoa zaion eskulana bermatzen 
du –lan egingo duten pertsonen etenga-
beko jarioa, beste era batean esanda–; 
emakumeok besteak zaintzeko duten 
ustezko bokazioa darabil pertsona ho-
riek zaintzeko, hezteko edota elikatze-
ko egiten dena lana ez dela iradokitze-
ko, eta hortaz, ordainsaririk ez lukeela 
behar ulertarazteko; eta familia eredu 
nuklearra sustatu du, bertan erreprodu-
zitu dadin biharko lan-indarra, lan hori 
ikusezin bilakaturik etxeko lau pareten 
arteko pribatutasunean. Hala, ohikoa 
izan ohi da ama bilakatzen denak bere 
burua aurkitzea lanaldi bikoitzak –or-
dainpekoa eta doakoa– ito beharrean, 
edo bata eta beste uztartzeko zailtasun 
edota ezintasunekin, edo alor pertsonala 
bizitzako beste eremuekin kontziliatu 
ezinik…

Hori guztia jakiteak, baina, ez du zer-
tan ezereztatu ama izateko emakume as-
koren nahia. Bestalde, hori guztia jakinik 
ere, eta gauzak bestelako moldez egiteko 

  AMAIA LEKUNBERRI ANSOLA

(Ez) amatasunak ikuspegi feministatik: desegin, egin, berregin lelopean, azaroaren 
11n eta 12an Donostiako Tabakaleran biltzeko deia egin die Euskal Herriko 

feministei Emagin Elkarteak. Amatasunaren espektro zabalari erreparatu nahi diote, 
ikuspegi feministatik aztertzeko amatasun eredu askotarikoak, baita ez amatasunak 
ere. Besteak beste, instituzio gisa amatasunak gaur egun eta gurean betetzen duen 

paperaz gogoetatu nahi dute. Alabaina, ez da hori jardunaldiak egiteko arrazoi 
bakarra, eta badituzte helburu gehiago ere. Emagin Elkarteko Ainara Santamaria 

eta Miren Arangurenekin bildu gara jardunaldiei buruz gehiago jakiteko.

“Nabarmena da amatasunaz 
kolektiboki berba 

egiteko beharrizana”
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erabakimenez zenbait kasutan, ama iza-
tea erabakiko du beste hainbestek. Ama 
izateko presio sozialak gehiago ala gu-
txiago baldintzatuta, ondorengoak izan 
eta hezteko nahi eta desira daukatelako 
edo ez daukatelako, batzuek erabakiko 
baitute ama izatea, eta kontrakoa beste 
batzuek. Ama izan ala ez izan, erabaki 
horren aurrean zirt edo zart egin beha-
rrak, ordea, denak igaroarazten ditu 
bidegurutze beretik, eta hortaz, amata-
sunak den-denak zeharkatzen ditu. Ikus-
pegi horretatik heldu diete konplexua 
den gaiari Emagin Elkartekoek, ulerturik 
amatasunak baduela esangura konkretu 
bat emakume ororentzat, izan “aukera, 
esperientzia, erabakia, ezintasuna edota 
uko egiten zaion zerbait”. Arrazoi ho-
rregatik izendatu dituzte jardunaldiak 
izendatu dituzten moduan: amatasunari 
erreferentzia egitean plurala erabiliz eta 
ukoari ere tokia eginez.

(Ez) amatasunak ikuspegi feminista-
tik: desegin, egin, berregin. Izen horren 
pean bilduko dira hainbat emakume 

azaroaren 11n eta 12an Donostiako Ta-
bakaleran. Jardunaldiei jarritako izena-
ren gainean honela mintzatu da Miren 
Aranguren: “Nire iritziz amatasunaren 
irudia estatikoa izaten da sarri, eta guk 
nahi genuen iruditeria hori pixka bat za-
baldu, aldatzeko. Horregatik egin dugu 

saiakera ahots ezberdinei espazioa es-
kaintzeko. Uste dut badagoela askoren 
bizitzetan ama izatearekiko ukazio bat, 
edo desio eza, edo dena delakoa; eta ho-
rrek berekin dakartza ondorio, ondoez, 
tentsio, presio eta abar konkretu batzuk. 
Horiek kontutan hartu nahi genituen, 
baita amatasun eredu askotarikoak ere”. 
Kideak esandakoari ondokoa gehitu dio 
Ainara Santamariak: “Bakoitzak eraba-
kiko du ama izan, ez izan, edo nola izan. 
Baina erabakia edozein dela ere, bat ez 
da sekula problematika horretatik kan-
po geratzen; toki batean edo bestean 
posizionatuko da, baina gaiak zeharka-
tzen ditu denak. Zilegitasuna eman nahi 
genion horri, gainera iruditzen zaigu ez-
tabaida asko aberastu ahal duela”.

Gaia perspektiba horretatik plantea-
tzea feminista oro amatasunaz hausnar-
tzera deitzeko modua ere badela azal-
du du Arangurenek. Beharra ikusten 
dute “izaera guztiz politikoa duen talde 
esperientziaren” bueltan hitz egin eta 
hausnartzeko. Amatasunaz hitz egin, 
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“Bakoitzak erabakiko du 
ama izan, ez izan, edo nola 

izan. Baina erabakia edozein 
dela ere, bat ez da sekula 
problematika horretatik 

kanpo geratzen; toki batean 
edo bestean posizionatuko 

da, baina gaiak 
zeharkatzen ditu denak”

Ainara Santamaria
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eztabaida feminista sustatu, amatasu-
naren gaineko diskurtso feminista egu-
neratu, eta gaia agenda feministan ko-
katzeko premia somatu dute. Gainera, 
behar horien adierazle iruditu zaizkie 
hainbat kontu: batetik, Emagineko jardu-
nean maiz gerturatu ohi zaizkio zaintza-
ren gaiari, eta gerturatze horietan geroz 
eta agerikoagoa egin zaie amatasunaren 
gaiari heltzeko beharra; bestetik, tokian 
toki sortutako amatasunaren inguruko 
egitasmo, eztabaida, talde eta abarren be-
rri izaten joan dira; eta horrez gain, Eus-
kal Herriko V. Jardunaldi Feministetan 
amatasunari toki urria eskaini zitzaiola 
adierazi zuten zenbait emakumek. Fakto-
re horiek guztiak aintzat hartuta erabaki 
zuten jardunaldien antolakuntza beren 
gain hartzea.

MATAZA BAT ABIAPUNTU GISA
Ez diote erronka makala jarri beren bu-
ruei. Kontziente dira amatasunarena ertz 
asko dituen gai konplexua dela, maila 
pertsonaletik harago eramaten ez diren 
hainbat kontuk zeharkatuta dagoela eta 
“min, zauri, ulermen, epai, errebeldia, 
kulpa, zalantza, esperientzia, iruditeria, 
armairu” eta abarren sorrarazle dela. 
Hori jakinik, jardunaldietan amatasuna-
ren ertz orori arreta jartzea ezinezkotzat 
jotzen dute, baina ahal bezainbeste kontu 
jorratzeko saiakeran, ahalik eta korapilo 
gehien identifikatzen saiatu dira jardu-
naldiak prestatzen hasi aurreko proze-
suan. Horretarako “amatasun eredu ez-
berdinak dituzten edo ama izateari uko 
egin dieten” gertuko kideengana jo dute, 
jakiteko nola bizi (izan) duten gaia. “Fi-
nean, kafe baten bueltan jendearekin el-
kartzea izan da kontua, ezagutzeko beren 
esperientzia amatasunarekin, jakiteko 
zein izan diren aurkitu dituzten korapilo 
nagusiak”, azaldu du Santamariak. 

Modu informalean egindako informa-
zio bilketatik jasotakoa hain iruditzen 
zitzaien interesgarri, hausnarketarako 
eta eztabaidarako taldeak osatu eta au-
rrez aurreko hitzordu bat egin zutela. 
“Bilkura horretan bi galderen bueltan 
aritu ginen. Batetik: gaur egun patriar-
katuak eta kapitalismoak amatasunare-
kiko ezartzen diguten mandatua zein da? 
Eta bestetik: jardunaldietara begira, zer 
nahiko genuke jorratu?”, dio Santama-
riak. Prozesu horrek berretsi egin ditu 
amatasunaren gaia jorratzeko beharra 
dagoen ustean: “Jendea oso eskertuta 
agertu da, hasieratik inplikatu da ezta-
baida taldeetara. Nabarmena da gaiaz 
kolektiboki berba egiteko beharrizana”.

“Prozesuak ez digu eman aukerarik 
existitzen diren korapilo guztiei buruz 
hitz egiteko, are gutxiago askatzeko”, 
ñabartu du Arangurenek. “Lan dezente 
daukagu askatu nahi ditugun korapiloak 
zein diren identifikatzen, eta hein handi 
batean hori da jardunaldien helburua”, 
gehitu du. Egiteke dagoen lana dezente-
koa izanik ere, nondik jo beharko litza-
tekeen adieraztera datozen “intuizio ba-
tzuk” badituztela azaldu du, korapiloak 
identifikatzeko egindako prozesuan as-
pektu batzuk “etengabe mahai gaineratu 
direlako”. Bildutako korapiloekin egin-
dako mataza askatzen hasteko pistak 
izan daitezke.

Identifikatu dituzten korapiloez gal-
detutakoan, mordoilo handiena izan 

daitekeena aipatu du Arangurenek: 
“Oraindik ez dugu gaurkotu amatasu-
nak, instituzio gisa, zein funtzio bete-
tzen duen gaur egun sistema patriar-
kalean; ezta zein den mandatua XXI. 
mendean eta Euskal Herrian amatasu-
nari dagokionez. Amatasun eredu he-
gemonikoa zein den, uste dut hori dela 
lurreratu behar dugun aspektuetako 
bat”.  Emagineko kideen arabera, bizi-
tza eta zaintza erdigunean jartzeaz hitz 
egiten den garaiotan ezinbestekoa da 
amatasuna gizarte erakunde gisa az-
tertzea, lan erreproduktiboen zati han-
dia amatasunari hertsiki lotua baitago. 
Halaber, ondoko ñabardura egin dute: 
“XXI. mendeak dituen ezaugarriekin ba-
tera aztertu behar da (ez) amatasunez 
afera. Aldatu egin baita emakumeok 
lan merkatuan dugun presentzia, arlo 
produktibo-publikoak gure bizitzetan 
duen lehentasuna, harremanak eraiki-
tzeko erak, sare sozialak… Horrek guz-
tiak eguneratzea eskatzen du”.

Hori esanda, gaiaren bueltan dauden 
tentsio puntuak zerrendatzeari ekin 
diote. “Amatasunak, alde batetik, badu 
instituzio izaera hori; baina, era berean, 
desioa ere bada. Eta ikusten ari gara 
badela tentsioa desioaren eta ama gisa 
erabateko dedikazioaren artean. Askok 
bakardadeaz hitz egin digute tentsioa 
hizpide izan dugunean”, adierazi du 
Arangurenek. Bestelako tentsiorik ere 
azpimarratu du: “Ama egiten denaren 
paperak duen garrantziaren gainekoa” 
edo “belaunaldi feministen artekoa”, 
adibidez. “70eko hamarkadako feminis-
tek aldarrikatu zutenaren eta gaur egun 
aldarrikatzen denaren artean saltoak 
daude, eta dagoeneko ez digu balio soilik 
iraganean garatu zen diskurtsoak”.

Zaintza lanen orekan ere tentsioa 
dagoela azpimarratu du Santamariak; 
zaintzailea nork zaintzen duen, itaun 
horrek duen pisua seinalatu du. Horrez 
gain, azaldu du amatasunaren gainean 
hausnartzen bada, gehienbat etapa kon-
kretu bati begira egiten dela –haurraren 
hasierako urteei lotuta–, eta albo batera 
utzi beste hainbat etapa: “Amatasuna 
bizi guztirako zerbait dela jakin arren, 
hainbat emakumek adierazi digute se-
kulako aldea dagoela bizitzako etapa 
ezberdinetan amatasunari eskaintzen 
zaion arretari dagokionez; aipatu digute 
momentu batetik aurrera amatasunaz 
hitz egiteko betarik gabe aurkitu direla 
eta oso bakarrik sentitu. Adibide modu-
ra aipatu dituzte nerabezaroa edo alaba 
bere amaren ama bilakatzen den unea”.

“Amatasunak, alde batetik, 
badu instituzio izaera hori; 

baina, era berean, desioa ere 
bada. Eta ikusten ari gara 
badela tentsioa desioaren 

eta ama gisa erabateko 
dedikazioaren artean”

Miren Aranguren

“Emakume gisa nola 
zeharkatzen gaituen 
amatasunak, hori da 

guk planteatzen dugun 
eztabaidarako abiapuntua. 
Erraz joan ohi da eztabaida 

hezieraren aferara, baina guk 
nahi duguna da debatea 

emakume eta feminista gisa 
eman, ez hainbeste umeen 

beharrei lotuta”
Ainara Santamaria
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Antolatzaile izan arren, beraiek ere 
badute jardunaldietan landu nahiko 
luketen korapilorik. “Gustatuko li-
tzaiguke arreta eskaintzea amatasu-
naren eta eremu publikoaren arteko 
loturari, eta hausnartzea zer eskatu 
nahi diogun administrazio publikoari, 
zer komunitateari”, dio Arangurenek. 
“Askotan zaintzari buruz hitz egiten 
denean zaintzailearengan jartzen da 
arreta, baina zaintzaren ardurez min-
tzatuko bagara, seinalatu behar da 
kolektiboari, erakunde ezberdinei, 
gobernuei dagokien ardura”, gehitu 
du Santamariak. Hausnarketarako 
abiapuntua bota du Arangurenek: 
“Azken urteetan feminismotik asko 
hitz egin dugu zaintzaren inguruan, 
eta ari gara sistema publiko-komuni-
tarioaren ideiari bueltaka. Bada, nola 
gurutzatzen da amatasuna hor?”.

LEHEN HURBILKETA BAT
“Badaude amatasunaren esperien-
tziari uko egin behar diogula defen-
datzen dutenak; badira amatasuna 
positiboki pentsatzeko erronkan ari 
direnik; badira estatuengan hazkun-
tzaren zama kokatu nahi dutenak; 
edota askotariko iruditeriak zein ama 
izateko esperientziak balioan jartzen 
dituztenak”. Horiek denak bildu gura 
ditu Emaginek, jardunaldiak asko-
tariko esperientzia eta ikuspuntuak 
amankomunean jartzeko plaza izatea 
nahi baitute. Asmoa ez da amatasu-
naren inguruko diskurtso eta prakti-
ka ezberdinak artikulatzea, baizik eta 
ikuspuntu ezberdinei aterki aman-
komun bat eskaintzea, gaia ikuspegi 
feministatik abordatzeko eta politi-
zatzeko. Erronka errealista jarri dute: 
gaiari lehen hurbilketa kolektibo bat 
egitea, eta gerturatze horren bidez 
(ez) amatasunen gaineko hausnarke-
ta feminista sustatzea.

Aipatutakoez gain, badute iharde-
tsi gura duten bestelako helbururik 
ere. Arestian esan bezala, gaur gaur-
koz eta gurean amatasunak institu-
zio gisa betetzen duen papera begiz-
tatzea gustatuko litzaieke. Horrez 
gain, amatasunak berekin ekarri ohi 
dituen indarkeriak identifikatzeko 
eginkizunari ere eskaini nahi diote 
arreta, baita indarkeria horiei aurre 
egiteko estrategiak adosteari. “Iden-
tifikatu nahi ditugu ondoezak, zein 
indarkeria motek gurutzatzen dituz-
ten hainbat emakumeren hautuak, 
nola lotzen diren egitura sozialarekin 

eta zer egin behar dugun horiek osa-
tzeko”. Azken urteetan amatasunaren 
gainean sortu diren teoria, diskurtso 
eta estrategia feministen ezagutzari 
ere eskaini nahi diote tartea. Eta ho-
rretaz guztiaz aparte, begirada ama-
tasun eredu heteropatriarkaletik ha-
rago ere jarri nahi dute, alternatibak 
zizelkatuz; zehazki, “gurasotasun ko-
munitariora salto egiteko praktikez” 
eta horien saretzeaz mintzatu dira.

Gune erosoa eta emankorra sor-
tzea espero dute antolatzaileek, 
parte-hartzaileen artean errespe-
tua, ahizpatasuna eta gaur egungo 
egoera aldatzeko konbentzimendua 
gailentzea. Eztabaidak “emakume 
eta feminista” posiziotik eman dai-
tezen nahiko lukete, eta ez hainbeste 
umeen beharrei lotuta. Ideia horre-
tan sakondu du Santamariak: “Ema-
kume gisa nola zeharkatzen gaituen 
amatasunak, hori da guk planteatzen 
dugun eztabaidarako abiapuntua. 
Erraz joan ohi da eztabaida heziera-
ren aferara, baina guk nahi duguna 
da debatea emakume eta feminista 
gisa eman, ez hainbeste umeen beha-
rrei lotuta”. “Zalantzarik gabe, horiek 
badira tira egin beharko diegun beste 
hari batzuk. Baina momentuotan bes-
te puntu batean gaude”, ñabartu du 
Arangurenek.

Parte hartzaileen arteko har-
tu-emana eta eztabaida erraza eta 
emankorra izatera begira antolatu 
dituzte jardunaldiak. Ideien eremutik 
bakarrik ez, gorputza ere barnebil-
tzen duen osotasunetik ekiteko ezta-
baidari, egitarauan tartekatu egin di-
tuzte hitzaldi eta mahai-inguruak, eta 
bestelako formatuak: erakusketak, 
musika emanaldiak, performanceak, 
zine-foruma… Hitz egingo dena maila 
teorikoan gera ez dadin eta “diskur-
tsoa beste era batzuetara entzuteko 
eta gorpuzteko aukera emateko” egin 
dute formatu askotarikoak barnebil-
tzen dituen egitarauaren alde. 

Horrez gain, Santamariak azaldu 
du ahalegina egin dutela bizipen per-
tsonalei ere tokia egiteko, “ez dadin 
izan soilik maila kolektiboan hitz egi-
teko edota mugimenduari begirako 
erronka eta eman beharreko aldake-
tez jarduteko eremua”. Zentzu horre-
tan, helburu bikoitza dutela azaldu 
du: “Maila pertsonalean jardunaldie-
tan landutakoak arrastoa uztea, eta 
mugimenduari begira erronka be-
rriak zehaztea”. 
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L anbroa da nagusi Amezketara-
ko bidean. Behe-lainoak bazter 
guztiak bete eta gure ikusme-
naren sakontasuna mugatu du. 
Zeruan, lainoen atzean, esfera 
borobil bat ageri da. Distira lau-

soa du eta ezin daiteke zehaztu eguzkia 
edo ilargia den. Herrira heldu garenera-
ko ateri egin du eta goizeko hamaikak jo 
behar dutenean jendea pilatzen hasi da 
herriko San Bartolome elizaren atarian 
zein barneko bankuetan. Eliza horretan, 
baina, banakako aulkiek beraien lekua 
dute erdiko habeartearen zati handi bat 
beteaz. Aulkien aurrean ohiz kanpoko 
elementu bat dago: argizaiolak. Herritar 
batzuk banku luzeetan kokatu badira 

ere, beste batzuk, guztiak emakumeak, 
argizaiolak piztu eta banakako aulkie-
tan jarri dira. Orain bai, joan direnen 
oroimenaren sua piztu eta gero, mezari 
kantari ekin zaio, ez direnen ohoretan.

ETXEA ETA HILOBIAREN 
ARTEKO LOTURA
“Eman hildakoei betiko argia”. Hori dio 
Eliza kristauaren otoi zahar batek. Argia 
eta sua beti egon dira hildakoen kultuari 
lotuta, baita gurean ere, kristautasuna 
heldu baino lehenagotik. Sua da hilda-
koak eta bizidunak lotzen dituen ele-
mentua, eta argia hildakoen arimaren 
gorpuztea dela uste izan da Euskal He-
rriko txoko askotan. 

Argizaiolen tradizioaren jatorria his-
toriaren lur azpiko bideetan gordeta 
dago eta oso zaila da, ia ezinezkoa, gu-
rera nondik eta nola iritsi zen jakitea. 
Gaur egun erabiltzen diren argizaiolen 
artean zaharrenak XVI. mendekoak dira, 
baina baliteke lehenagoko ohitura iza-
tea. Hildakoak elizetako zoru azpian 
hilobiratzeko tradizioa mende batzuk 
lehenago, Erdi Aro berantiarrean, hasi 
zela mantendu du Juan Madariaga Orbea 
ikerlariak. Garai hartan Euskal Herriko 
leku askotan erabiltzen ziren argizaio-
lak, baina XX. mendetik aurrera euren 
erabilera desagertuz joan da eta gaur 
egun soilik Amezketako San Bartolome 
elizan mantentzen da. 

 IÑIGO BASAGUREN-DUARTE     EIDER ITURRIAGA

Argizaiolak, joan zirenen 
gogoa kiskali ez dadin
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Hildakoak gogoratzea, horien 
memoria bizirik mantendu eta 
gurtzea, mundu osoko gizakien 
ohitura da. Historiaurreko 
trikuharrietatik gaur egungo 
ospakizunetara, ezaugarri 
kultural honek forma ugari 
hartu ditu munduko txoko 
desberdinetan. Bada gurean 
oraindik bizirik mantentzen 
den ohitura propio bat, galtze 
bidean den bertako errito 
bat, hildakoen oroimenarekin 
lotura duena: argizaiolak.

Argizaiolak baserriaren eta hildakoaren 
arteko lotura dira. Argizariz inguratutako 
egurrezko oholtza horiek –hortik datorkio 
izena– erabiltzen dira etxeko sua, argia eta 
beroa elizaraino eraman eta hildako seni-
deen oroimenari eusteko, igande eta ospa-
kizun berezietako mezetan. Argia eta sua 
hildakoen oroitzapenarekin lotuta dauden 
bi elementu dira, ez soilik Euskal Herrian, 
baizik eta mundu osoan. Historiaurrean, 
etxea bizitoki eta hilobi ere bazen. Gero 
hilerriak agertu ziren, eta baliteke horien 
agerpenarekin sortu izana argizaiolen tra-
dizioa, antzinako lotura mantentzeko eta 
etxe barneko sua hildakoenganaino era-
mateko. Hilerrietan kandelak piztearen 
tradizioa ere hortik sortua izan daiteke. 

Amezketako baserri bakoitzak, sendi 
bakoitzak, eliza azpian bere hilobia zeu-
kan Karlos III.aren 1787ko lege baten 
ondorioz hildakoak kanpora atera behar 
izan ziren arte. Guztira 160 hilobi bai-
no gehiago daude Amezketako elizaren 
erdiko korridorearen bi aldeetan. Fami-
lia bakoitzak bere hilobia zuen bezala, 
beraien argizaiola uzteko toki propioa 
ere bazuten hilobi horien gainean. Ar-
gizaiolaren parean aulki bat kokatzen 
zen meza egin bitartean etxe bakoitzeko 
ordezkaria jar zedin. Jatorria, esan be-
zala, ez dago argi; baina arbasoen kul-
tuarekin lotuta dagoen erritoa tradizio 
paganoaren eta kristauaren arteko sin-
kretismoaren emaitza izan daiteke. 

Argia eta sua beti 
egon dira hildakoen 

kultuari lotuta, 
baita gurean ere, 

kristautasuna heldu 
baino lehenagotik
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Argizaiolen forma ez da nolanahikoa, 
antropomorfoa baita: hots, lau hanka eta 
nabarmentzen den buru batez osatuta 
daude. Ekialdeari begira dagoen eliza 
honetan dauden argizaiolen artean oso 
gutxik dituzte elementu kristauak apain-
garri bezala. Ez gurutzerik, ez iltzerik, 
ez bihotz sakraturik. 1985ean Antxon 
Agirre Sorondok egindako ikerketan 
adierazten den bezala, argizaiola guztien 
artean soilik hamazortzik izango dute gu-
rutze bat apaingarritzat. Gainerakoetan 
naturarekin lotutako elementuak agertu-
ko dira, bereziki eguzki itxurakoak. Kon-
trara, aulkietan bai ageri dira gurutzeak. 

Euskal Herriko hileta-tradizioan ema-
kumeen papera oso garrantzitsua izan 
da beti, heriotzari lotutako erritoan pro-
tagonista nagusiak baitziren. Hala bada, 
argizaiolena emakumeei estuki lotutako 
ohitura da, etxeetako amandreak baitzi-
ren sua piztuta mantentzearen ardura-
dunak. Etxe bateko emakume guztiak 
hiltzen baziren, ohitura horren testigua 
seme nagusiaren emazteak, hots, etxe-
ko amandrearen errainak hartzen zuen. 
Inoiz ez gizon batek. Emakumeak buruko 
zapi batekin jantzita hurbiltzen ziren eli-
zara; zuria jaunartzea egin gabe bazeuka-
ten, beltza jaunartzea egin eta gero. 

Argizariak hainbat bira ematen ditu 
oholaren inguruan. Badirudi amaigabea 
dela, egurraren inguruan etengabe biraka 
egongo dela. Baina ez da horrela. Behin 
argizaria erreta, argizaiolaren gerriari bil-
kari berria ipini beharra dago. Horretan 

ere emakume bat arduratzen zen orain 
dela gutxi arte Amezketan. Eustasia Sa-
gastume izeneko andreak, etxebizitza 
eliza alboan duenak, urte luzeetan hartu 
zuen argizaria eskuz berotu, forma eman 
eta oholtzan jartzearen ardura.

Argizaiolak, objektuak eurak, herrie-
tan ematen zen banaketa sozialaren 
adierazle ziren. Garai batean familia di-
rudunak eliza barruan aldaretik gertuen 
jartzen ziren, pribilegiozko lekuetan. 
Familia haien argizaiolek ere apainga-
rri landuagoak omen zituzten, familia 
pobreenen argizaiolak askoz lauagoak 
ziren bitartean. Aurretik aipatutako 
1985eko ikerketak ondorioztatu beza-
la, apaingarriek bere goia jo zuten XVII. 
eta XVIII. mendeetan, Barroko garaian. 
Ordutik argizaiolen apaingarriak sin-
pleagoak eta egur merkekoak izan dira.

DESAGERTZE BIDEAN EGON 
DAITEKEEN SUA
Amezketako bizilaguna den Agurtzane 
Garmendia Arteagak mantelina beltz 
bat eta opil bat utzi ditu hilobi baten 
gainean, pizturik dagoen argizaiola 
baten alboan. Santu Guztien Eguna da 
eta meza berezia ospatu berri da. Orain 
gertatzen ari dena simulakro bat da, in-
terpretazio bat. Jada inork ez du opilik 
uzten hilobien gainean eta amandreek 
ez dute mantelina beltzik janzten. Gal-
tzen ari den ohitura bat da. Amezketa-
rra gidari dugu Santu Guztien Eguneko 
meza honetan eta berak azaldu dizkigu 

Arbasoen kultuarekin 
lotuta dagoen erritoa 
tradizio paganoaren 

eta kristauaren arteko 
sinkretismoaren 

emaitza izan daiteke
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ohitura horren ezaugarri nagusiak, bai-
ta gaur egungo egoera ere: “Igandero 
soilik hamabi-hamahiru amandre datoz 
elizara argizaiolak piztu eta sua zain-
tzera”. Tristura puntu batekin esan du. 
Hala ere, aulki hutsak egon arren, argi-
zaiola gehienak piztuta egon dira San 
Guztien Eguneko mezak iraun bitar-
tean. “Etorri ezin direnek besteei eska-
tzen diete, mesedez, beraien argizaiola 
piztu eta itzaltzeaz arduratu daitezela”. 
Garai batean Euskal Herrian barrena 
zabalduta egon zen ohitura bizirik man-
tentzen den leku bakarrean ere desa-
gertze bidean egon daiteke. “Herriko 
andre zaharrak izan dira ohitura hau 
bizirik mantentzeaz arduratu direnak”, 
azaldu digu Agurtzanek. “Asko jada ezin 
dira elizaraino etorri, beste asko hil 
dira eta badira jende pilaketei beldurra 
hartu diotenak ere”. 

Bitartean, memoria eta ohitura be-
rreskuratzen saiatzen ari dira. Momen-
tuz, elizako zoru azpiko hilobi bakoi-
tzean nor ehortzita egon daitekeen 
ikertzen aritu dira, zerrenda bat egite-
ko eta hilobiak sailkatzeko. “Amandreei 
galdezka ibili gara, banan-banan, nor 
esertzen zen non, zein sendikoa zuen 
alboan, eta abar. Horrela mapa modu-

ko bat egiteko gai izan gara”. Hilobi ho-
rietako bat ireki digu barruan oraindik 
aspaldi hildakoen hezurrak mantentzen 
direla eta gorpuen gainean ibili garela 
erakusteko. 

OTOI BAT, ETA GERO ARTE
Amezketako elizako argizaiola guztiak 
itzali dira. Agurtzaneren azalpenak bu-
katu eta elizaren ateak itxi dira gure 
atzean. Igandean berriro su emango dio-
te argizariari Amezketako bizilagunek, 
gutxi batzuek. Horrela, arbaso zaharren 
ohitura errepikatuz, etxeko sua beraien 
senideengana eramango dute, haien 
oroimenak bizirik dirauela eta beraien 
ondorengoekin duten haria eten ez dela 
jakin dezaten.

Heriotzaren gau amaigabea helduko 
denean, argiak betirako itzaliko dire-
nean, gure gorputza lurrera itzuli, zeru-
ko erreinuan sartu edo unibertsoaren 
hutsune infinituan betirako galduko de-
nean, gure jendearen oroimenean bai-
no ez gara bizirik mantenduko. Gu bizi 
bitartean, joan zirenen baina gugan 
daudenen oroitzapenaren sua pizturik 
mantentzeko ardura dugu, erretako ar-
gizaria aldatu eta eternal bihurtu, euren 
gogoa kiskaldu ez dadin. 

Euskal Herriko 
hileta-tradizioan 

emakumeen papera 
oso garrantzitsua izan 

da beti, heriotzari 
lotutako erritoan 

protagonista nagusiak 
baitziren. Hala 

bada, argizaiolena 
emakumeei estuki 

lotutako ohitura da, 
etxeetako amandreak 
baitziren sua piztuta 

mantentzearen 
arduradunak
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EGUTEGIA 2023

Horixe da 2023ko ARGIAren 
Egutegiaren helburua. Lau-
garren urtez efemerideek 
hartuko dute protagonismoa 

Euskal Herriko hamaika sukaldetan, 
goizero, eguna argitzearekin batera 
egutegiari orrialdetxo bat kendu eta 
historiaren dosi txiki bat dastatuz.

Datorren urtean badira urteu-
rren borobil pila. 50 urte beteko dira 
Allenderen kontrako estatu kolpea 
eman zenetik Txilen, AEBetako az-
ken soldaduek alde egin zutela Viet-
namdik edo ETAk Carrero Blanco 
frankista airean bota zuela Madrilen. 
Mendeurrena beteko da Pantxo Vi-
lla mexikarra hil zutela. Erraz esaten 
da, baina hogeita bost urte beteko 
dira Lizarra-Garaziko akordioa si-
natu zela, Egin itxi zutela eta Aitor 
Zabaleta hil zutela. Hogei, berriz, AE-
Ben Irakeko inbasiotik edo Euskal-
dunon Egunkaria itxi zutenetik. Eta 
hamarkada oso bat pasa da bizardun 
batzuek Sanferminetako txupinazoan 
irribarre bat atera zigutenetik.

Urtero bezala, efemeride gehienak 
berriak dira eta eguneroko historia 
bat topatu, laburrean erredaktatu eta 

argazkia bilatzeak lan handia eska-
tzen badu ere, emaitzak merezi du. 
Xabier Burgaña ibili da lan horretan. 
Lau urte hauetan egindako lana argia.
eus/efemerideen-kanala helbidean 
dago jasota eta eskuragarri dago nahi 
duenarentzat.

Egutegia aspaldiko produktua da 
ARGIAn, ia klasiko bat, esango nuke; 
ondo funtzionatzen du eta baditu 
jarraitzaile fidelak. Zahar eta gazte. 
“Gure amonaren sukaldea eta gure 
alaba lotzen dituen tresna”, irakur-
tzen genion abuztuan Hedoi Etxarteri 
Twitterren. Etxe batzuetan balio du 
belaunaldi desberdinetako kideak ba-
tzeko eta haurrekin erabili daiteke 
jolas modura ikasteko ere.

Historia edo gizartea bezalako ira-
kasgaiak ingelesez irakasteko moda 
absurdo horri izkin egiteak geroz eta 
zailagoa dirudien garaiotan –histo-
riarik eta ingelesik txukun ikasi gabe 
bukatzeko, azkenean– ARGIAk herri 
memoria elikatzen jarraitzeko hautua 
egiten du, etxe giroan, modu errazean 
eta euskaraz. Historia guk kontatzeak 
eta gure hizkuntzan kontatzeak asko 
esan nahi baitu. 

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Herri memoria elikatzen 
jarrai dezagun

Arrazoi hauek eman dituzte egun 
hauetan ARGIA Jende egin diren kide 

berrietako batzuek, komunikabide 
independente hau ekonomikoki 

babestu eta proiektua bultzatzeko.  
Ongi etorri denei, komunitatera!

“Azken urteetako gertaerak 
modu zabalenean, kritikotasunez 

eta ikuspegi objetiboenetik 
plazaratzen dituzuelako. 

Telebistetan agertzen den 
masmediatik bestelako gauzez 

jabetzeko aldizkaria dela iruditu 
zaigulako”

Barakaldoko Naiara

“Euskal prentsari babesa emateko”
Donostiako  Jexux

“Albisteak hedatu ahal izateko. 
Nire iritziz komunikabide kritiko, 

euskaldun eta duina da ARGIA, 
eta ez da geldirik egoten. 

Bere baitan askatasun haizeak 
usaintzen ditudalako, eta gaur 

egun ez da erraza hori topatzen”
Tolosako Maria Pilar

“Ingurumenaren arloan eduki 
interesgarri asko argitaratzen 

duzuelako”
Gasteizko Aitor

“Egoera sozial eta politikoaren 
irakurketan emandako iritziarekin 

eta egindako lanketarekin bat 
egiten dudan komunikabide 

bakarra delako. Zorionak!”
Hendaiako Julen

“Euskaraz irakurri nahi dudalako”
Bristolgo Charlotte Louise
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Arrazoi hauek eman dituzte egun 
hauetan ARGIA Jende egin diren kide 

berrietako batzuek, komunikabide 
independente hau ekonomikoki 

babestu eta proiektua bultzatzeko.  
Ongi etorri denei komunitatera!

Ongi etorri
komunitatera!
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Anatolia, duela 9.100 urte. Nekaza-
ritzaren asmakuntzak ekarri zi-
tuen aldaketak baliatuta, biztanle 

askoko nukleo bat sortu zen penintsula-
ren hegoaldean; bestela esanda, hiri bat 
jaio zen: Çatal Hüyük. Hiria 1.150 urte 
inguru egon zen bizirik eta 13 hektarea 
zabal eta 25 metro sakon den aztarna-
tegi aberatsa utzi zigun. Arkeologoek 
25 urte baino gehiago eman dituzte az-
tarnategia ikertzen, eta, 2019an, Clark 
Spencer Larsen bioantropologo esta-
tubatuarrak mende laurdenean bildu-
tako datuak erabili  zituen populazioa-
ren ezaugarriak aztertzeko; emaitzak 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences aldizkarian daude argitaratuta.

725 gizakiren nahiz animalia eta lan-
dareen arrastoei erreparatuta, lehen hi-
rikume haien dieta jakin ahal izan dute: 
zerealak kontsumitzen zituzten nagu-
siki, eta ardietatik lortzen zituzten pro-
teina gutxi batzuk ere bai. Nekazaritzak 
elikagaiak pilatu eta gordetzeko aukera 
ekarri zuen, baina baita eskasia garaiak 
ere. Gainera, etengabe hazten ari zen 
biztanle kopuruari jaten emateko aha-
legin geroz eta handiagoa egin behar 
zuten; hirian lan gehiago egin behar zen. 
Eta elikadura aldaketak beste arazo bat 
ere ekarri zuen: txantxarrak. Ordurar-
teko gizaki nomadek ez zuten kariesik 
izaten,  baina zerealetan aberatsa den 
dietak gaixotasun horren arriskua area-
gotzen du: Çatal Hüyükeko biztanleen 

%10-13 inguruk hortz-haginak zulatuta 
zeuzkan.

Oro har, jendea pilatzeak eta higiene 
faltak infekzioak ugaritzea eragin zuen. 
Populazio hazkundeari tokia egiteko 
etxeak elkarrengandik geroz eta ger-
tuago eraikitzen zituzten, ukuiluak eta 
putzu beltzak tartean zirela. Eraikinak 
buztinez estaltzen zituzten eta estaldura 
horietan animalia nahiz giza gorotzen 
arrastoak aurkitu dituzte.

Aztarnategiko 93 garezur aztertu-
ta,  25etan haustura orbainduak topa-
tu zituzten, eta erdiek objektu sendoek 

eragindako haustura bat baino gehia-
go zuten. Hiriko bizimoduak indarke-
ria hauspotzen zuen, nonbait. Gainera, 
genero indarkeriaz hitz egitea ez diru-
di guztiz zentzugabea, eraso egindako 
garezur gehienak emakumeenak baitira.

Azken finean, gaur egungo hirietan 
bezala, orain dela 9.000 urteko hirietan 
ere estresa, indarkeria, pilaketa eta gai-
xotasunak jasan behar izaten zituzten 
edo, Larsenek dioen bezala, “jende asko 
eremu txiki batean eta luzaroan pilatzen 
duzunean gertatzen dena probatzen 
hasi ziren”. 

Duela 9.000 urteko 
hirikumeak
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Apaingarria eta hilgarria
Ezkerreko argazkian, jadezko koilara 
olmeka bat ageri da, ebakiduretan orain-
dik zinabrio arrasto gorrixkak dituena. 
Zinabrioaren pigmentua balio handi-
koa eta sakratua zen maientzat eta ob-
jektuak nahiz hormak apaintzeko era-
biltzen zuten. Baina zinabrioa %85ean 
merkurioz osatutako minerala da eta, 
beraz, oso toxikoa. Gaur egun, aztarna-

tegietako geruza batzuetan merkurio 
maila arriskutsuak topatu dituzte arkeo-
logoek eta, Frontiers of Environmental 
Science aldizkarian jakinarazi dutenez, 
ziur daude maien osasunean eragina 
izan zuela horrek. Baina ikusteke dago 
Aro Klasikoaren amaierako aldaketa so-
ziokulturaletan faktore nagusietako bat 
izan zen ala ez. 

2D
F

NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

Egun argia mozteak udazkena da-
karren bezala, hotzak dakar ne-
gua. Eta hotzak, ia beti, galtzajario 
harrapatzen gaitu. Sasoi honetako 

hego haizearen kolpe beroak txoratuta, 
datorkiguna burutik joaten zaigu. Gero 
gerokoak, baina gero hori negua da. Ne-
gurako baratzea jende askorentzako 
baratzea bere horretan uztea da. Udaz-
kenerako nahiko etekin kendu diogu 
eta nahikoa da; astungarri da, gaine-
ra, neguan lokatzetan eta esku bustiak 
hoztuta aritu beharra dagoela. Baina 
neguko baratzea ederra da; ederrena? 
Neguzko gero hori atzo hasi zenez, au-
rrea hartzea hobe. Horretarako, gaur 
bertatik atzera ekin.

Hasi baratzea garbitzen. Jaso udan 
izandako uzten hondarrak: heldu ga-
beko azken tomate (Solanum lyco-
persicum), piper (Capsicum annuum), 
kuiatxo (Cucurbita pepo var. pepo)… Su-
kaldean ederki helduko dira eta hala ez 
bada, bere horretan baliatu. Ihartutako 
landareak ipurditik atera, lekak ematen 
dituztenak izan ezik: ilar (Pisum sati-
vum), leka eta babarrun (Phaseolus vul-
garis); horiek moztu eta utzi sustraiak 
lurrean bertan, ongarriz beteta baitau-
de. Zarba iharrak luartokira, baldin eta 
gaixotasun arrastorik ez badute, izan 
ere etxeko luaertokietan zaila baita gai-
xotasunak garbitzeko behar den tenpe-
ratura iristea. 

Kendu txartzat dituzun belarrak, ha-
zitik ugaldu ez daitezen eta, iraunko-
rrak badira, atera sustrai eta guzti. 

Miatu  ezkaia  (Thymus  comun-
nis), erromeroa (Rosmarinus officina-
lis), asentxio-belarra (Artemisia ab-
sinthium), oreganoa (Origanum vulgare) 
eta salbia (Salvia spp.) bezalako landa-
re laguntzaile iraunkorren egoera eta 
beharrik bada moztu eta egokia bada 
baliatu. 

Landatu eta erein neguko barazkiak: 
ilarra, baba (Vicia fava), baratxuria 
(Allium sativum), tipula (Allium cepa 
var. cepa), udaberriko aza (Brassica ole-
racea var. capitata), kale aza (Brassica 
oleracea var. acephala edo var. viridis) 
eta abar. 

Ongarritzeko sasoia da. Ongarritu 
soil dauden sailak. Behar izanez gero, 
egin aurrez lurraren egoera zehatza ja-
kiteko azterketa. Erabili ongarri organi-
koak; utzi lurraren gainean; nahi izatera 
aratu lurra arin-arin eskuarearekin; ez 
irauli lurra, pobretu besterik ez duzu 
egingo. Ongarriak lur azala estaltzen ez 
badu, osatu edozein inaurkinekin: orbe-
la, soropileko belar moztua...

Lurraren emankortasunari eusteko 
beste era bat ongarri berdea ereitea da. 

Lurrari heze eutsiko dio, eta ongarri-
tu eta sakonean landuko du. Adibidez, 
oloa (Avena sativa) eta txirta (Vicia sati-
va) nahasketa oso egokia da. Neguaren 
amaieran moztu eta nahasi lurrarekin, 
utzi gainean edota eman aziendari, gero 
simaur bihurtuta bueltan ekartzeko. 

Baratzeko taulenak, negutegiak eta 
gainontzeko egiturak txukuntzeko eta 
mantentzeko lanak egiteko sasoia da. 
Gogoratu gero, udaberritik udazkene-
ra, ez duzula horrelakoetarako tarterik 
izango. Era berean, garbitu tresnak eta 
lanabesak, kendu herdoilak eta abar. 

Oraindik gogoan dituzun artean, 
berraztertu egindako lanak eta haien 
emaitzak, horretarako bereziki erabil-
tzen duzun agenda edo kaieran… Ikasi 
eta ikasi. 

NEGU OSO BAT BARATZE
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

AGENDA

Sendabelar baratzea
Garbiñe Larreak argitalpen berria 
aurkeztuko du azaroaren 26an, 
larunbata, 11:00etan Hernaniko 
Kulturarteko Plaza Feministan. 
Sendabelar baratzea landatuko du, eta 
dastaketak biribilduko du goiza.

 Azaroak 26  11:00etan
 Hernani Kulturarteko Plaza Feminista

ANTTON OLARIAGA, “ILARGIA ETA LANDAREAK” AGENDAZ

“TESTUAREN ESKLABU IZAN GABE, AGENDARI 
NIRE EKARPENA EGITEN SAIATU NAIZ”

Ilargia eta Landareak agendan Jakoba 
Errekondoren aspaldiko konplizea 
da Antton Olariaga marrazkilaria. 
2023ko aleari ere berak jarri diz-

kio irudiak, eta sortze prozesuaren in-
guruan gehiago jakiteko, elkarrizketa 
egin diogu komikigile usurbildarrari. 
Baratzerik ez omen du, baina agenda-
ren kontrazalak dioenez, uzta ederra 
sortu du honezkero urteotako hartu-
emanean. 

Animalia laguntzaileak dira 
aurtengo agendako gaia. Barazkiak 
baino errazago egin zaizu horiek 
marraztea? 
Tira, lehenbiziko deian esan zidate-
nean xomorroak, intsektuak eta piz-
tiak egin behar genituela, susto txiki 
bat hartu nuen. Pentsatu nuen, “agen-
da osoa intsektuz josia egin behar al 
dugu?”. Baina gero, Jakobarekin hitz 
eginda eta hilabete bakoitzeko ilustra-
zio bat izanen zela argituta, esan nuen, 
“ongi tratatu beharko ditugu, bada, ani-
malia horiek”. 

Eta, lehen susto hori eta gero, nondik 
jo zenuen? 
Beti izan ditut gustuko Erdi Aroko piztia-
rioak, animaliak eta testuak azaltzen zi-
ren horiek, eta horrek eman zidan pista. 
Piztiarioetan animaliak azaltzen ziren, 
bakoitza bere nortasunarekin, ekintza 
bat egiten, lagunekin nahiz etsaiekin, 
landarez inguratuta… hortik jotzea era-
baki nuen, animalia bakoitzari zein nor-
tasun emango nion eta nortasun horri 
lotutako ekintza eta tokia pentsatzen. 

Nola izaten da sortze prozesuko 
elkarlana, testuen eta irudien osatze 
hori? 
Mamia beti Jakobak ematen du, berak 
daki hortaz, ni ignorante hutsa naiz. Be-
raz, hilabete bakoitzeko protagonistak 
berak eman dizkit, eta azaldu zer egiten 
duen animalia bakoitzak, zein ezaugarri 
dituen, eta abar. Datu horiekin guztiekin 
eszena bat montatu dut nik, bakoitzaren 
nortasunari lotuta. Adibidez, armiar-
mak sarea du lagun, eta gaur egun sarea 
interneta da. Bada, hor jarri dut armiar-

ma bere beso guztiekin, ordenagailue-
tan xomorroen bila. Adarjotze puntu bat 
beti izan behar da, bestela aspergarria 
izan daiteke, eta pentsatzen dut irakur-
leak ere eskertuko duela. Beraz, agen-
dako mamia duintasunez apaintzen eta 
dotoretzen saiatzen naiz ni, baina ez 
testuaren esklabu izanez, baizik ekar-
penak eginez eta nire ikuspegiarekin 
osatuz, nolabait. 

Baratzerik ez duzula esan izan duzu, 
baina urte mordoxka daramatzazu 
baratzeari lotutako agenda honetan 
lanean. Zer jaso duzu lanketa 
horretatik? 
Alde batetik, harremana, Jakobarekin 
dudan hartu-eman pertsonal hori. Gus-
tatzen zait berarekin eztabaidatzea, “zer 
iruditzen zaizu hau, eta beste hori…?”. 
Horrela aritzen gara. Hala ere, nire abia-
puntua ignorantzia da, baratzeaz ez bai-
takit ezer. Beraz, ikastera noa, eta formu-
la egokiak bilatzera. Azkenean, lagunak 
izateaz aparte, honezkero konplize ere 
egin gara Jakoba eta biok. 

www.argia.eus/multimedia kanalean dago ikusgai “Ilargia eta landareak” agenda aurkeztu zeneko bideoa: Alegian egin zen hitzaldi berezia. 
Bertan daude Jakoba Errekondo eta Antton Olariagaren hitzartzeak, Iñaki Sanz Azkue biologoaren azalpenak eta Unai eta Eñaut Agirre bertsolariek 
kantatutako bertso zaharrak.  
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Nire azken hitza jarri nahi izan 
diot bertsoaren indarrari

Saio bat etxe ondoan zuretzat. Nola 
sentitu zinen oholtza gainean?
Hendaian bizi naiz muga ondoan. Nire-
tzat polita zen. Hurbil sentitu nuen saioa. 
Hala ere, barne gora beherak izan nituen, 
fisikoki ez nintzen arras ongi. Horrek 
eraman ninduen psikologikoki presioa 
sentitzera. Nire maila onena ez erakus-
tearen beldur nintzen. Ez zen pertsonal-
ki ene saiorik atseginena izan oholtzan. 
Ganbarako lanean arnasa hartuta hobeto 
sentitu nintzen.

Mugari kantatu zenioten. 
Garrantzitsua da gaia jorratzea 
mugako herrietan?
Mugan bertan izan zen saioa, garrantzi-
tsua zen sinbolikoki. Ezinbestekoa zen 
gaia azaleratzea. Bertsozaleei gaia gertu 
sentiarazi nahi nien. Miren Artetxere-
kin gaia tokatu zitzaigun. Bizi izan du-
dan errealitatea da jendea pasa beharra 
eta pasatzeko nahia. Sustrai Colinaren 
agurra entzutean, pentsatu nuen nik ere 
ezagutu nituela mugako etxolak. Bai ala 

  ELIXABET ETXANDI

Irun
azaroak 5

Saioko 
puntuaketa
Sustrai Colina 
Acordarrementeria
710 puntu

Nerea Ibarzabal Salegi
673 puntu

Jone Uria Albizuri
660,5 puntu

Miren Artetxe Sarasola
644,5 puntu

Maddalen Arzallus Antia
635 puntu

Ane Labaka Mayoz
631,5 puntu

Ficoba erakustazoka
2.510 entzule
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Maddalen Arzallus Antia
Etxetik hurbil kantatu zuen Maddalenek ibiakoitzean, 
gai intimo eta sozietalen artean jauzi eginez.
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Gora-behera asko izaten dira
bizitzaren erliebean
inoiz edo behin ahanzteraino
jende garela jendean.
Keinu bat egin didazunez zuk,
kartoi artean ikusi zaitut
hotzak harturik mendean...
Garai batean klasekideak
aprobatzeko xedean,
orain bizitzak kokatu gaitu
bakoitza bere fedean
klasekideak ginenak lehen
orain hor zaude, eta ni hemen
zu zurean, ni nirean
baina ez klase berean.

Sustrai Colina ganbarako gaian: Kalean zoazela, 
haren ahotsa entzun duzu. Hunkitu egin zara. 

Doinua: Izarren hautsa egun batean.

Saioko bertsoaldi puntuatuena

BERTSOLARI
TXAPELKETA
NAGUSIA 2022

www.ber tsoza le .eus
www.ber tsosar rerak .eus

Anto l a t za i l ea : Lagun tza i l ea :

F INALAURREKOA

DURANGO
A z a r o a k  1 2 ,  l a r u n b at a ,  1 7 : 0 0
L a n d a ko  G u n e a

A i to r
B i z ka r ra
Ru i z
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M e n d i l u z e
G o n z a l e z

Beñat
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A ra n d i a
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bai geldituak ginen eta isilik egon 
behar genuen. Oso barnean ditu-
dan momentuak dira, ia normal 
bizitzera arte.

Bost emakume, hiru lapurtar… 
Saio berezia izan da?
Banekien bost emakumerekin 
saioa berezia izango zela. Egia 
erran, hiru lapurtar ginela egu-
nean berean ohartu nintzen. Gai-
nera, denak Hendaiako bertso es-
kolakoak. Nahi nuen niretzat ere 
saio berezia izatea, pertsonalki 
begiratuta nire saioarekin gustu-
ra egoteko. Bertsoan kolektibo-
ki badira gauza garrantzitsuak, 
baina pertsonalki pentsatuta ere 
badira beste helburu batzuk. Nik 
bereziki hori nuen buruan.

Ganbarako pertsonala egin 
zenuen, zendutako amari. Nola 
bizi izan zenuen momentua?
Argi nuen hasi aitzin burura eto-
rriko zitzaidan lehen gaia har-
tzea, Donostian denbora galdu 
nuelako bat aukeratzen. Ama-
rena bururatu zitzaidan. Duda-
tu nuen, ez delako bereziki nire 
gustukoa bizitza pertsonala ai-
patzea edo sentsazionalismoan 
erortzea. Ez da sinple horrela-
ko gai bati heltzea. Nik barnean 
nuenari kantatu nion. Askotan 
saiatzen gara ustez nehork pen-
tsatuko ez dituzten ideiak bota-
tzen. Ordea, gauzarik sinplee-
netan dira egiazko altxorrak, 
barnean ditugunetan. Saiatu nin-
tzen hotzean kantatzen barnean 
nuen gai bero bati.

Zure saioarekiko, 
zer zaporerekin gelditu zara?
Aho zapore onarekin. Helburua saioari eustea 
izan da. Uste dut lortu dudala. Jendeari zerbait 
gogoangarria utzi nahi nion. Hori da bertsoa-
ren helburua txapelketan zein plazan. Hori 
lortu badut pozik naiz. Beste bertso saio bat 
kantatuko dut txapelketan. Orain ez dut ezer 
jokoan izanen. Presiorik gabe gozatzera noa.

“Isilarazi nahi dutenean 
kantatzen du libre”. Berriki 
jasan duzun zentsura ere salatu 
duzu.
Esango nuke zerbaiten salaketa 
egitea baino bertsoaren goraipa-
men bat egitea zela nire lehen pre-
misa. Bertsoen ondotik izandako 
egunak ez ziren goxoak izan. Eraba-
ki kontzientez nahiago izan dut ez 
nahastu, isilik egon eta olatua pa-
satzen utzi. Banekien noizbait zer-
bait esan beharko nuela. Nire azken 
hitza jarri nahi izan diot bertsoaren 
indarrari eta askatasunari. 

II
Matematikan trebea zinen
beti moldatzen zinen fin
orain kapelan dauzkazun sosak
halere zenbatu ezin!
Nahiz zu ondotik hizketan jardun,
entzuten senti ohi naiz errudun
eta noski, erruek min...
Zure ondora joan nintekeen
eta esan: Kaixo Fermin!
Baina malkoei eusteko egin
dut horrenbeste ahalegin
ta zuk hizketan babestu nauzu
ta besarkada eman didazu
zugana hurbildu nendin
baina ez dut jakin zer egin.

III
Azala oskol bilakatu zait
ta trikutu zait sabela
nire barnean pentsatzeraino:
"Hustu behar nuke sakela".
Ezin direnak inolaz bete
zoritxarrean ez al zarete
zu eta zure kapela?
Igual pintxo bat ordain nezakeen
edo ordaindu hotela...
Zure ahotsa gogoratzean
ume garaian bezela, 
hurbildu ondoren zure ertzera
buru makurka joan naiz etxera
gaur badakit dena dela
ni ere izan nintekeela.
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 LIBURUA

Ereinek argitaratu berri duen Lui-
sa Carnésen Hamairu ipuin libu-
rua irakurri dut egunotan. Carnés 
1905ean jaio zen Madrilen. His-

toriako paradigma aldaketa handia bizi 
izan zuen autoreak bere bizitzak iraun 
zuen bitartean: abangoardiaren goraka-
da, bigarren errepublikaren lorpenak, 
gerra zibila eta gerraostea besteak beste.

Uxue Razquin Olazaran editoreak ida-
tzitako sarreran lau atal aipatzen ditu. 
Ez dugu ipuin guztiak aipatzeko lerro 
nahikorik hemen, beraz, atal bakoitzetik 
bana aipatuko dugu  eta horrela besteen 
gosez utziko zuek.  

Liburua irekitzen duen ipuina Tran-
bian da. Ipuinik motzenak abangoardia-
ko ezaugarrietako bat erakusten digu: 
garraio modernoa den tranbian koka-
tzen ditu pertsonaiak, hiriak eta azkarta-
sunak bat egiten duten espazio horretan. 
Tradizioa eta modu zaharrak irudika-
tzen dituen moja eta modernotasuna, 
grina eta askatasuna irudikatzen duen 
bikote gaztea “bi Espainiak” irudikatze-

ko erabiltzen dira, gertatuko denaren 
esperoan irakurlea intrigaz mantentzea 
lortzen duena. 

Errepublika garaiko ipuinen artean 
Emakume itsusia da aipatu nahiko nu-
keena. Maitasun erromantikoaren adi-
bide bat da, desorekan dagoen bikote 
harreman baten kontakizuna. Beste bizi 
proiektu batzuen aurretik bikote eta fa-
milia proiektua lehenesten du Benitak –
zeina itsusia den eta senarrik ere merezi 
ez duela sinetsi duen– eta horrek ema-
ten dion botereaz baliatzen da Faustino, 
harekin erosotasunagatik ezkontzeko. 
Bikote eredu hegemonikoaren kontrako 
salaketa egiten du Carnések narrazioan, 
luma fina eta kontakizun deskribatzailea 
eginez. 

Hurrengo atala gerra eta gerraos-
te garaian idatzitako testuek osatzen 
dute. Bereziena Salataria iruditu zait. 
“Nor zen?” galderarekin hasten du kon-
takizuna. Kartzelan dagoen pertsonaia 
salatariaren bila dabil eta intriga ondo 
maneiatzen du autoreak. Elkarrizketak 

eta barne bakarrizketek osatutako testu 
biribila da.  

Familiako albuma Mexikoko garaikoa 
da, erbestekoa. Luistxori autobusean 
gustatu zaion emakumea bere etxera 
doala konturatzen denean abiatzen da 
kontakizuna. Behin etxean ama eta an-
drea familiako albuma ikusten ari dira; 
konplizitatez eta intimitatez betetako 
eszena ekartzen digu autoreak. Nera-
beak lotsa eta deserosotasuna sentitzen 
ditu, tonua in crescendo doalarik.

Nazioarteko gaiak lantzen dituzte-
nen artean, eta bukatzeko, Ama ereilea-
ren unea azpimarratuko nuke. Oraindik 
gaurkotasun handiegia duen kontaki-
zuna da. Ezohikoa den ahots narratiboa 
darabil, lehenengo pertsona plurala era-
biltzen baitu. Ipuinak manifestu forma 
hartzen du, bakearen aldeko amen ize-
nean idatzita baitago. 

Sarriugarteren itzulpen bikaina da. 
Gustuz eta mimoz egina eta autoreare-
kiko miresmenez josia. Ezagutu eta ira-
kurtzekoa. 

Askotarikoak

  AINHOA ALDAZABAL GALLASTEGUI

HAMAHIRU IPUIN
LUISA CARNÉS (ITZ.: 
DANELE SARRIUGARTE)
EREIN, 2022
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 MUSIKA

Ez diot inolaz ere gureari bakarrik 
distira eman nahi, ezta I puritani 
ekoizpen eder honetako gainon-
tzeko bakarlarien aktuazioa gu-

txietsi nahi ere, baina, egia esan, etxean 
kilate askoko tenorea dugu, eta merezi 
duen lekua eman behar zaio.

Uda honetan Xabier Anduagak txun-
dituta utzi gintuen Donostiako Musika 
Hamabostaldian La fille du régiment 
operan egindako interpretazio bikai-
narekin. Horregatik, jakin-min handia 
genuen ikusteko (eta entzuteko) obra 
honetan, I puritani operan hain zuzen 
ere, lehen erakutsitako ezaugarri horiek 
guztiak oraingo honetan frogatuko ote 
ziren jakiteko. Esan daiteke I puritani-ko 
Arturoen papera zailenetakoa dela teno-
re batentzat. Berez, bakarlariaren kali-
tate-neurria ematen digun rola da. Eta, 
kasu honetan, neurria bikaina izan zen.

Dena den, ez ziren Anduagaren 
dohainak bakarrik izan emanaldi hau 
azken aldian ikusi dugun onenetakoa 
egin zutenak. Puntu positibo asko izan 
zituen Euskalduna jauregiko jardunak. 
Alde batetik, eszenografia oso ederra 
izan zen. Zuriaren ugaritasunarekin eta 
kolore beltz ukituekin, Daniel Bianco-
ren eszenografiak ametsezko mundu 
batera eraman gintuen, obraren atzeal-
de historikoa desitxuratu gabe, guztiari 
aura zinematografiko bat ematen ziona. 

Gainera, Euskadiko Orkestra, Giaco-
mo Sagripantik gidatuta, dotore aritu 
zen. Nabarmendu gabe azpimarratzen 
jakin zuen, une oro ahotsekin oreka 
ona mantenduz. Emanaldi honen beste 
puntu oso positibo bat Bilboko Ope-
ra Abesbatzaren aktuazio bikaina izan 
zen, opera honetan lan batere erraza 
ez zuena.

Xabier Anduaga abeslariarengana 
itzuliz, bere kristalezko agudoek eta 
bere erregistro ertain ederrak distira 
egin zuten. A te o cara arian eta Fini mi 
lassa duoan, gaueko beste izarra izan 
zen Jessica Pratt sopranoarekin batera, 
entzuleak maitemindu zituen.

Bakarlarien arloan, ez zuen Anduagak 
soilik distira egin. Esan dudan bezala, 
Jessica Prattek Elvira zoragarria egin 
zuen. Pertsonaia honek ahotserako di-
tuen zailtasun guztiak erraz eta ederta-
sun tinbriko handiz konpondu zituen. 
Gozotasuna eta adierazkortasuna eraku-
tsi zituen erdi bana. 

Gainerako bakarlariek protagonisten 
mailan egoten jakin zuten. Bai Andrzej 
Filonczykek, Riccardoren paperean, bai 
Manuel Fuentesek, Sir Giorgio Valtone-
nean, eraginkortasunez bete zituzten 
beren interpretazioak. 

Anduaga txapeldun

  MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR
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OLBE-k antolatutako Belliniren I Puritani 
opera. Euskadiko Orkestra. Zuzendaria: 
Giacomo Sagripanti. Bilboko Opera Abesbatza. 
Zuzendaria: Boris Dujin. Eszena zuzendaria: 
Emilio Sagi. Eszenografia: Daniel Bianco. 
Bakarlariak: Jessica Pratt (sopranoa), Xabier 
Anduaga (tenorea), Andrzej Filonczyk (baritonoa), 
Manuel Fuentes (baxua), Alejandro López (baxua), 
Josu Cabrero (tenorea), Laura Vila (mezzoa). 
Lekua: Euskalduna Jauregia. Data: urriaren 15a.
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L arhun gailurrean, etxean, hartu di-
tuzte Itziar, Dani eta Xanek hamaika 
musikari. Helburu argi batekin el-

kartu ziren bakarlari eta talde diferen-
teetako kideak: urriaren 30ean emanal-
di bateratu bat eskainiko zuten Sarako 
Lur Berri aretoan, Mapa Galduak festi-
balari itxiera emanen ziona. Ez zekitena 
zen askoz ere harago joanen zela afera; 
musikari gisa sartu eta familia gisa ate-
ra dira egonalditik Peio, Nahia, Gartxot, 
Paxkal, Maia, Alan, Kamille, Jonas, Felix, 
Anne-Lise eta Xabi astebetez teilatua 
konpartitu ondotik. 

Igande arrats horretan bertan aritu 
dira Tarta Relena eta Herman Düne ere. 
Hiru emanaldi, elkarrengandik nahiko 
urrun estilo aldetik. Ez dakit Ipar/Hego 
Euskal Herria bereizketa den egokiena, 
baina pauso batzuk aurrerago ikusten 
ditut ezagutzen ditudan Iparraldeko 
festibalak musika eskaintzari dagokio-
nez. Ea Hegoaldeko zein festibal au-
sartzen den hiru talde hauek bezain 

desberdinak arratsalde berean progra-
matzen. Eta ea zein hiri edo herritara 
hurbiltzen den jendea hirurak ikustera, 
ezagutu ala ez.

Egunak ilundu du Saran lehenengo bi 
emanaldiak bukatzerako eta lepo dago 
kalea baino dexente beroago dagoen 
gela, eserita geundenok ere zutitu behar 
izan dugu denak sar gintezen. Nabari da 
irrika bat oholtza gainekoek astebetean 
prestatu dutena aditzeko. Lehenagotik 
ezagututa, jakina zen kalitatea bermatua 
egonen zela, baina hasiera-hasieratik 
asmatu dute atmosfera magikoa sortzen, 
soinu eta argi teknikariak lagun. Ederra 
da mundu musikal desberdinetakoen 
arteko bidegurutzeak ezagutzea eta are 
ederragoa bidegurutze horietan bakoi-
tzaren bereizgarri den hori ere antze-
man ahal izatea. Bakoitzaren aletxoak 
bere lekua duela ikustea. Izan euskaraz, 
ingelesez ala instrumentalean. Izan ber-
tsioetan ala kantu originaletan. 

Maite ditut partaide denak (edo 

gehienak) kantuan jartzen dituzten tal-
deak. Eta, kantatzeaz gain, sinteekin, 
baxuan, baterian, teklatuan, gitarran, sa-
xoan, biolan, biolontxeloan edo haietako 
hiruzpalautan badabiltza, ba, zer esanik 
ez. Baina badakit Paxkal Irigoyen asko 
ere ezin dela izan munduan. Ona beti 
kantitate mugatuan.

Aitortu behar dut kantu batzuk gus-
tatu zaizkidala interpreteak zirenak zi-
relako, beste batzuek jo izan balituzte 
ez litzaizkidakeela beste munduko ezer 
irudituko. Baina egon dira beste batzuk, 
bat bereziki, baimenik eskatu gabe sartu 
zaidana barruraino. Oso aspaldi ez zi-
tzaidan pasatzen. Ikusten duzu goizean 
kantaren bertsioak obsesionatua utzi 
nau. Hor nago oraindik.

Nik ere nahi dut Lur Berri gela bat 
nire hirian. Nik ere nahi ditut Usopop-
eko antolatzaileak bezalako batzuk hur-
bil. Eta inoiz seme-alabarik badut, jende 
hau guztia nahiko nuke haien sehaska 
inguruan kantari. Eta nork ez? 

 AMETS ARANGUREN     USOPOP

Gela bat denondako MUGARRI 25 
(MAPA GALDUAK)
NOIZ: urriak 30
NON:  Lur Berri (Sara)
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Ibiltzeko 
lagungarri 
den makila

-----------
Lau, ikol

Hamalau 
eta bat
-----------
3,1416

Xumea, 
xehea

Likido 
bihurtu
-----------

Gesal

Jario, 
jariatu
-----------
Ebatzi, 
epaitu

Oreinaren 
familiako 
ugaztuna
-----------

Asurantza

Adarraren 
muturra
-----------
Dauka

Elkarte 
finantzario

-----------
Kirol 

japoniar

Urrearen 
ikurra

-----------
Kantari

Etorri
-----------
Berako 
auzoa 

(Nafarroa)

Pertso-
naiaren 
abizena
-----------
Setatsu

  
          

Luberritu
-----------

Hexaedro

Bizkaiko 
IGEen 

federazioa
-----------

Leitu

Odol 
ahulezia
-----------

Kide izatera 
heldu

Azken 
eta lehen 
bokalak
-----------

Ohartzaile

Pertso-
naiaren 

izena

Botere, 
aginpide
-----------

Emakume 
zaharra

Hordi
-----------
Luzaro

Tartea, 
bitartea

Garrasia
-----------

Deus

Talioaren 
ikurra

-----------
Esakune

Ezerez, 
ezdeus

-----------
Tik-..., 

erlojua

Suitzako 
ibaia

-----------
Landare 

mota

Oztopo, 
eragozpen

-----------
Alde!, ospa!

Tenpera-
tura

-----------
Zinkaren 

ikurra

Atzemana
-----------

Kaiku handi

Erlauntz
-----------

Anperearen 
ikurra

Euskarria

Hitz gezidunak

5x5
ZEHARRETARA ETA GOITIK BEHERA, 

HITZ BERA.

1. Argazki-koaderno.
2. Bizkaiko hondartza.

3. Unekoaren hurrengo egunean.
4. Madari.
5. Itsasaldi.

Sudokua
BETE ITZAZU GELAXKAK 1ETIK 9RAKO 

ZENBAKIAK IDATZIZ, ZUTABE, LERRO ETA 3X3 
KOADRO BAKOITZEAN ERREPIKATU GABE.

4 7 1 9

6 3 5 7

7 8 6 1 4

2 5 3 8 4 6

5 8 4

8 2 5 7

4 5 7

5 7 2 6 4

4 1 7 9 6 5

EBAZPENAK

5X5:
1. ALBUM

2. LAIDA

3. BIHAR

4. UDARE

5. MAREA 

485671392
613942578
729358614
192537846
578164923
364829157
236415789
957286431
841793265

MHUIA

ZAPALKRESAL

KIMATRUST

DUAUJSUAREZ

LABAKITUBIGE

KUBOANEMIAUA

ESKUMOZKOR

CASTILLOOIHUA

TLDEUSEZAAR

ESATEZOZTORT

ORATUAEULTZE

KAIKUTZAROINA

D
A

N
I B

LA
N

C
O



Azaroak 13, 2022

52 І ARGI-KONTRA

Zein da makillajearen inguruan 
daukazun lehenengo oroitzapena?
Nire amari potea lapurtzea. 14 ur-
terekin ezpainetako margoak eta 
basea kentzen nizkion. Gerora nirea 
erosten hasi nintzen. Gustuko nuen 
jendea makillatzea, baina zerbait lan-
duagoa eta artistikoagoa egitea ere 
bai. Itzalekin jolastuz urteak kendu 
edo gehitu daitezke.

Aurpegia mihise bat da? 
Bai, marraztea gustuko dut, baina 
aurpegia koadro bat baino gehiago. 
Erronka bat da, aurpegi bakoitza be-
rezia delako.

Zeure buruarekin praktikatzen 
duzu?
Noski. Asko lantzen dut contouring-
-a; hau da, argiak eta itzalak erabilita, 
argitasuna ematea, bolumena jarri 
edo kentzeko. Neure burua feminiza-
tzea zailagoa da, baina saiatzen naiz 
karratuagoa egiten edo obalo forma-
koa. Saiatzean eta kale egitean datza.

Zure lehenengo feminizazioa 
lagun batekin izan zen; nola 
gogoratzen duzu momentu hura?

Mutila den lagun batek esan zidan 
makillatu nahi zuela, baina ondo 
ikusi nahi zuela bere burua. Izugarri 
gustatu zitzaidan, eta horrek piztu 
zidan gogoa. Hortik sortu da Luna 
Femme.

Nola definituko zenuke Luna 
Femme?
Amets eta zaletasun bat zen, eta 
gaur egun amets hori egi bihurtu da. 
Bere burua nahi duen bezala ikus-
teko aukerarik izan ez duen jendea 
zoriontsu egin nahi dut. Zerbait 
alternatiboa da, baina nik nahiko 
nuke arrunta izatea eta normaliza-
tzea. Ez nuke nahi normatiboa iza-
tea; zer da norma edo araua?

Non hasten da feminizazio bat?
Gona bat jantzi, ezpainak edota be-
giak margotzearekin hasten da. Fe-
minitatearekin lotzen den horrekin; 
beti ere kakotxen artean.

Desinfomazio handia dago? Nola 
azaltzen duzu zer egiten duzun?
Bai, desinformazio handia dago, 
eta jendeak gauzak nahasten ditu. 
Irribarre batekin esaten diet egi-

Itzalekin jolasten du Amaya Sanz Montesek (Iruñea, 
1984). Aurpegiak mihiseak direla dio, eta Luna Femme 
proiektuaren bidez feminizazioak egiten ditu: “Bere 
burua nahi duen bezala ikusteko aukerarik izan ez duen 
jendea zoriontsu egin nahi dut”. Harrotuk, Iruñeko 
LGTBI udal zerbitzuak antolatuta, feminizazioak egingo 
ditu azaroaren 19an Harrotuko armairuan. 

“Pertsona arrunt bat 
diva bihurtu nahi dut”

MAKILLATZAILEA

Amaya Sanz Montes

  OLAIA L. GARAIALDE      JOSU SANTESTEBAN

AMETSA ERREALITATE
“Amaren partetik denak artistak dira; 

uste nuen nik ez neukala esentzia 

hori”. Gerora ikusi du bera ere artis-

ta dela. Ile-apainketa ikasi du, eta 

askotan pixka bat makillatzeko es-

katzen ziotenez arreta ematen zion 

makillajearekin zer egin zitekeen. 

Hortaz, Youtubeko bideoei esker 

ikasten hasi zen, eta lagun batek 

eskatutako feminizazio bati esker 

gaur egun makillatzailea da. Amayu-

ki Luna Femmen izenez ezagutzen 

dute gehienek: “Amets bat bete dut”.
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ten dudana zera dela: generoa edozein 
dela, feminizatu nahi duen orori lagun-
du. Jendea ondo sentitzea eta momentu 
horretaz gozatzea nahi dut. Hor dago 
gakoa. 

Feminizazioetan gertatzen dena, 
feminizazioetan geratzen dela 
diozu. Zergatik da garrantzitsua 
konfidentzialtasuna?
Seguru sentitzeko; feminizatzen direnen 
lagunekin kalera ateratzen naizenean, 
ikusten dut oraindik jendeak aurreiritzi 
eta estigma asko dituela. Kontzientziatu 
beharra dago. 

Nola?
Hitzadiak eman nahiko nituzke, adibi-
dez, eskoletan. Nire seme-alabek gal-
detzen didatenean: "Ama atera naiteke 
honekin?" Esaten diet: "Honekin atera-
tzen bazara jendeak begiratuko zaitu, 
baina ez du inporta, zuk eramaten duzu-
na gustuko duzulako, eta zoriontsu zara 
jantzi duzunarekin". 

Zure seme-alabek feminizizazioak 
eskatzen dizkizute?
Feminizazioa ez hainbeste; batez ere, 
azazkalak margotzeko eta eyeliner-a 

egiteko eskatzen didate. 

Nola eragiten diote feminizazioek 
generoaren iruditegi sozialari?
Pertsona bakoitza modu batean edo 
bestean sentitzen da, batzuk genero ba-
tekin konektatzen dute, beste batzuek 
ezta batekin, edo batzuekin besteekin 
baino gehiago. Feminizazioek dena al-
datzen dute, eta jendeak ez du hori plan-
teatzen. Kanpoko begiradatik jendearen 
arabera aldatzen da, eta beti egonen da 
norbait diskordian.

Feminizazioekin genero 
estereotipoak sustatzen dituzula 
atxikitzeko joera dago?
Beti galdetzen diet zer nahi duten eta 
nola sentitu nahi duten. Askotan esaten 
didate sentitu nahi dutela glamourosa, 
sexy eta guapa. Beste batzuetan maki-
llaje neutroagoak eskatzen dizkidate, 
edo bizarra eta ileorde luzea. Badira 
ere, itxura ez-binarioa bilatzen dute-
nak. Hortaz, horren arabera lan egiten 
dut. Gerta liteke batzuk estereotipoeta-
ra hurbiltzea, baina jendeak eskatzen 
duenaren araberakoa da. 

Hortaz, beharrak entzutea 

garrantzitsua da? Entzule ona zara?
Bai, ni oso enpatikoa nahiz, eta asko en-
tzuten dut, jendea gustura egotea nahi 
dudalako. Gustuko dut jendeak senti-
tzea gustura egon dela, eta ondo ikusi 
duela bere burua. Pertsona arrunt bat 
diva bihurtu nahi dut. Gainera, sortzen 
den energia ikaragarria da.

Zer-nolako jendea ezagutu duzu?
Jende jatorra; bizitza elkarri konta-
tzen diogu. Galdetzen diet gazteleraz-
ko zein izenondo nahi duten erabiltzea, 
noiz nahi duten erabiltzea, ea NANean 
agertzen ez den izenik duten. Askok ez 
daukate izena, eta momentuan solasten 
dugu horren inguruan. Ez esan arren, 
izen batekin amesten dute denek. Asko-
tan amaieran esaten didate.

Horietako asko Harrotuko 
armairuan ezagutu dituzu; zein da 
gehien gozatzen duzun momentua?
Azkenean ez da soilik makillatzea, jen-
deak ileordeak eta arropa probatzen 
ditu. Oso polita da jendea etortzen de-
nean, eta gauza pila bat probatzen di-
tuenean, eta nahiz eta gauza bat mila 
aldiz probatu besteak ere probatzera 
animatzen dituenean. 

"Feminizazioa zerbait alternatiboa da, baina nik nahiko nuke arrunta izatea eta normalizatzea".
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G
urpila zulatuta daraman 
autoa bezala, iceberga jo 
duen transatlantikoa beza-
la, hegaleko turbina sutan 

daukan hegazkina bezala, problema 
handi samarretan sartuta dabil Twit-
ter azkenaldian. Zuek erabaki zein den 
konparazio aproposena egoerarentzat, 
urriaren 26ko Reutersen berria leitu 
ondoren: txiolari aktiboenak hanka 
egiten ari omen dira. Plataforma dara-
bilten pertsonen %10 besterik ez izan 
arren, publikatzen diren hamar txiota-
tik bederatzi beraiek idatzi izan dituzte 
orain arte. Haiek ospa, eta haiekin ba-
tera albiste, kirol-informazio eta entre-
tenimendu mordoak. Trukean, kripto-
txanponen propaganda eta pornografia 
ari da nagusitzen AEBetako txiosferan 
–eta laster zuen pantailetan–.  

Polita izaten ari da egunero Twit-
terren sartzea, bakarrik ikusteko fun-
tzionatzen segitzen ote duen ala da-
goeneko Elon Muskek –uf, izena idazte 
hutsak hozkia ematen du– pikutara 
bidali duen. 

Baina, bestalde, Twitter desagertzen 
denean, zer? Non hasiko gara gauzen 
%90ean ados gaudenak desados gau-
den %10ari buruzko eztabaida amaie-
zin, antzu eta kaindarretan? Twitter 
desagertuko balitz, non antolatuko 
genituzke bullying saio digitalak? Non 
aurkituko ditugu itxuraz hain beha-
rrezko ditugun fakzioak? Twitter de-
sagertzen bada, non ospatuko ditugu 
ezagutu ere egiten ez genituen pertso-
nen heriotzak, gure trending topika-
zo partikularren arabera hori egitea 
delako cool? Nola jakingo dugu nori 
ukatu agurra kalean, gure iritziren bati 
bainaren bat jarri diolako? 

Gauza franko gal liteke Twitter gal-
tzen bada, gauza inportanteak inondik 

ere: “zaska”-ren kultura, adibidez, zei-
nak lortu duen edozein eztabaida po-
sibleren aurrean bost urteko ume za-
puztua bezala porta gaitezen –gezurra: 
bost urteko ume zapuztuak ere ez dira 
horrela portatzen–. Gal liteke, halaber, 
sofatik mugitu gabe aktibista nekaezin 
baten itxura emateko posibilitatea, jen-
de listoaren dekretuz Twitter disposi-
tibo politikoa omen delako, eta bertan 
galderak egite hutsa posizionamendu 
bat hartzearen pareko zerbait –zer diot 
galderak: Twitterren zerbait ez komen-
tatzea ere posizionatzea bihurtu da. 
Denari buruzko iritzi gogor bat eduki 
behar, beraz, sospetxarik ez pizteko–.

Twitter galduko bagenu, galduko li-
rateke, noski, euskaldunen txio pila bat 
erdaraz –en Madrid no podrán vivir sin 
conocer la situación de Euskal Herria–; 
eta galduko, betirako, urteetan sare ho-
rretan metatutako kapital sinbolikoak, 
jarraitzaileak, bertxioak, ikustaldiak, 

inpaktuak eta Monopolyko beste hain-
bat billete. 

Baina horrekin batera, igual, sare 
txoripitiflautikoenera engantxatuta 
egon garen guztiok konturatuko gi-
nateke zenbat denbora galdu dugun, 
zenbat liburu irakurri gabe utzi, zen-
bat ostitxar akumulatu, zenbat jenderi 
buruzko aurreiritziak pilatu, zenbat 
aurkikuntza posible pasa zaizkigun 
inork txiokatu ez dituelako, zenbat 
baldintzatu duen gure funtzionatze-
ko modua katxarro horrek azken ha-
markada luzean. Eta horretaz jabetzen 
garenean, begien aurrean zabalduko 
zaizkigu zumardi handiak, zeinetatik 
pasako diren pertsona libreak gizarte 
hobea eraikitzeko. 

Bueno, hori Mastodonera joango ga-
renon kasuan, agian. Beste batzuek, 
espero dut, sortuko dituzte beraien ro-
lloko Forocoches estiloko gauzak beha-
zuna botatzeko. 

Twitter desagertzen denean
  GORKA BEREZIARTUA MITXELENA
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Jatea da egunean hirutan egiten dugun iraultza: jaten 
dugunaren arabera herri eredu bat bultzatzen ari gara. 
Eta plazerretik! Osasuntsu jatea herritarron eskubidea da 
eta bere janariaren jabe den herria libreago da. Elikadura 
burujabetzarako eskubidea.

Larrialdi klimatikoa dela, lurra zementuzko azpiegiturez 
josten dutela, agroindustriak-kimikek-farmazeutikek 
kutsatzen dutela... garrasika ari zaigu lurra herriari deika!

Kamiseta hau erosita, ekarpen ekonomikoa egingo 
diozu Euskal Herriko Agroekologia mugimenduari, baita 
ARGIA kazetaritza proiektu independenteari ere.

%100 kotoi organikoa

Lurra herriari deika
Euskal Herriko Agroekologia Mugimendua 
eta ARGIA elkarlanean
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