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24 І EAE-KO HEZKUNTZA 
LEGEAREN AURREPROIEKTUA
Hezkuntzako grebak eta eragileen 
adierazpenak tarteko, entzun duzu 
Hezkuntza legearen eztabaidez, baina 
ez dakizu akordiotik abiatutako prozesu 
horretan zehazki eztabaida puntuak 
zein diren? Mikel Garciak ondutako 
erreportaje hau oso mapa ona duzu. 



Alferrikako azpiegitura suntsitzaile eta inposatuen nazioarteko sinboloa da elefante zuria. 
Horregatik, asteburuan, Iruñeko kaleetatik elefante bat pasearazi du Orain Ardura kolektiboak, 
AHTk “12.000 milioi euro xahutu baititu diru publikotik, enpresa-eliteei bakarrik mesede egiten 
diena eta herritarrok are gehiago zorpetzen gaituena”. 2023an 450 milioi euro baino gehiago 
bideratuko dira Hego Euskal Herrian tren hori eraikitzeko, bizitzaren garestitze, pribatizazio eta 
prekarizazio prozesu betean gaudela. Denok ordaindu baina gutxi batzuek erabiliko dituzten 
azpiegitura erraldoiak al dira behar duguna? Nahiz eta jakin, adibidez, AHT baino 1.954 milioi euro 
merkeagoa litzatekeela Burgos, Araba eta Nafarroa lotzen dituen tren soziala?

  Manifestari batzuk erromatarrez jantzita, paralelismoa eginez lehen 
azpiegiturak sortzeko esklaboak erabiltzen zituztela eta gaur egun AHTa 
eraikitzeko migratzaile prekarioak. JESUS DIGES / EFE    

   AXIER LOPEZ

Elefantearen zama
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Urte luzetako gainbeheraren adie-
razle da Osakidetzak azken egun 
eta asteotan bizi duen barne-ga-

tazka. Donostia Ospitalean lehertu da 
burbuila, eta bertan ireki da azken 
frontea: langileen iritziz, "azken tanta" 
izan da zentroko zuzendari nagusia eta 
medikuen zuzendaria kargutik kentzea. 
Edonola ere, ez Osakidetzak ezta Osa-
sun Sailak ere ez ditu kargugabetzeen 
arrazoiak behar bezala aletu kazetariek 
hainbatetan galdetuta ere; bada, Donos-
tia Ospitaleko zuzendari ohiak, Itziar Pé-
rezek, ohar bidez jakinarazi zien langi-
leei, zuzendaritza nagusiaren "ikuspegia 
ez partekatzeagatik" kendu dutela kar-
gutik. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlari-
tzako Osasun sailburuak hitzez hitz esan 
duena ere horixe da, zentroetako zuzen-
daritza-taldeen zeregina dela "itunduta 
datorkiena betetzea", eta halakorik egin 
ezean, aldaketak egingo ditu Osakide-
tzako zuzendaritzak. Beharrezko berre-
gituraketak, "zerbitzu eta sare osoaren 
mesederako". Horietxek dira sailburuak 
egin dituen azken adierazpenak, baina 
hitzeman du aste honetan bertan azal-
pen gehiago emateko agerraldia egingo 
duela Eusko Legebiltzarrean.

Egoera "oso kezkagarria" dela salatu 
dute Donostia Ospitaleko zerbitzuburu 
gehienek, eta baita profesionalek ere, ba-
tez ere, Lehen Arretan aritzen direnek. 
Kargugabetzeen iragarpenaren ondotik, 
manifestu bitartez, "politika suizidak" uz-
teko exijitu zioten Osakidetzari eta Osa-
sun Sailari, ez baitie langileei "entzun ere 
egiten". Adierazpen horiei ahotsa jarri 

die Felix Zubia Donostia Ospitaleko ZIUe-
tako buruak azken bi igande goizetan, 
Euskadi Irratian: "Osakidetzaren eredu 
bertikalak asko kezkatzen gaitu, aldatu 
beharra dago. Osasun Sailari erabakitze-
ko gaitasuna aitortzen diogu, arduradu-
nek agindu egin behar dute, noski, baina 
horrekin batera gure iritzia kontuan izan 
behar duela iruditzen zaigu, pazienteen 
alboan gaudenak gu garelako". 

BEHIN-BEHINEKO EGOERAN
Azken hamabost urteetan dezente aldatu 
da kudeaketarako eredua Osakidetza sa-
rean, eta kontratazio politikak koiunturari 
loturiko jardunbideetan finkatu dira. Hau 
da, desegonkortasuna areagotu egin da, 
eta horren adierazle, gaur egun, bi langi-
letik bat behin-behineko egoeran aritzea 
–Osakidetzak 45.000 langile baino gehia-
go ditu–. Esaterako, profesionalen arabe-
ra, lehen, egoilar zeuden mediku gazteei, 
praktikaldia amaitu eta urtebete kontra-
tua eskaintzen zitzaien bertan geratu zi-
tezeen; orain halakorik ez da kasik egiten.

Horregatik, "ezinbestean" eredu ho-
nekin "amaitzeko" eskatu dute Donostia 
Ospitaleko langileek bezala sindikatu guz-
tiek ere. Joan den igandean, honakoa zioen 
Zubia medikuak irratian: "Langileok tratu 
hobea behar dugu eta, hala ez bada, horrek 
ere pazienteen kalitateari kalte egiten dio". 

PROGRAMA ESPEZIALIZATUAK
Osakidetzak begiz jota du Gurutzetako 
Ospitalea; hura nahi du zentrorik espe-
zializatuena izatea, eta beraz, Osakide-
tzaren erietxe erreferentea ere bai. Ba-
surtuko kirurgia zerbitzua Gurutzetara 
mugitu nahi izatea da horren adibide –
gauzatzear zela, eten egin zen prozesua 
Gasteizko epaile baten aginduz, baina 
Jaurlaritzak berretsi du planarekin au-
rrera jarraitzeko konpromisioa–. 

Zerbitzuaren espezializazioa eta pri-
batizazioa aurrez aurre jarri ditu kasu 
honek. Donostia Ospitalean esaterako, 
Onkologia zerbitzuan "moldaketa tek-
nikoak" egiteko asmoa du Osakidetzak. 
Hain zuzen ere, Onkologikora jo behar 
duenak Osakidetzako medikuaren ohi-
ko kontsultatik pasa behar izatea ezarri 
nahi dute; gaur egun, Onkologikorako 
sarbidea azkarragoa da.

Horrez gain ere, peritonioko minbi-
zia artatzeko espezializazioa Donostian 
ez ezik, Gurutzetan ere jarri asmo du 
Osakidetzak, eta hori, Donostia Ospita-
leko zerbitzuburuek ez dute ongi ikusi, 
zerbitzuak zatituta kalitatea galduko 
lukeela argudiatuz. Zerbitzuburuek sa-
latu dute "iritzia ez zaiela entzuten"; 
dena den, Osasun sailburuak esan be-
zala, itunduta datorkiena bete besterik 
ez dute. 

  GORKA PEÑAGARIKANO GOIKOETXEA

Osakidetza “agortuta” dagoela esatera 
iritsi dira osasun-langileak
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Osakidetzaren 
espezializazioa eta 
pribatizazioa aurrez aurre 
jarri dira; horrez gain, 
bi langiletik bat 
behin-behineko 
egoeran dago



Abenduak 18, 2022

PANORAMA І 7

EZ HANKA EZ BURU

UXUE APAOLAZA LARREA

MATERIALISMO HISTERIKOA

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.comGabonetako 

argiak

Lagun batek txio bat bidali zidan, txantxa tonuan, baz-
kalondoren batean edukitako gure eztabaidatxo baten 
jarraipena zirudielako, eta txiolariak nik erabilitakoen 

oso antzeko argudioak zerabiltzalako. Txioak hari bat zuen 
azpian, eta, tira, ezin osorik jarri, baina besteak beste, hauxe 
dio: “Urtero dago Gabonetako argien kontura kritika egiten 
duen eragileren bat”, eta “doakoak diren masa ikuskizun 
bakarretakoak dira”. Karla Pisanorenak dira hitzak. Pisanok 
horrela amaitzen du: “Den-dena nahi dugu: gure etxeak be-
rotuko dituen argindarra zein arte espresio bilakatuko dena”. 
Nik ez nioke arte esango, bai entretenimendu, bai aringarri… 
baina bai, dena nahi dugu, dena dagokigu.

Gastu batzuk mespretxatzea, igerileku irekiak kasu, ura 
falta denean igerileku publiko guztietakoak kasu, klase ertai-
neko snoben kontua izaten da, Hernanin, kale bat oinezkotu 
eta egoteko zurezko banku eta mahaiz bete zenean barre egin 
zuten listoena. Batzuen etxea, halabeharrez, kalean dago: ez 
kontzertuetan, ez zineman, ez Pirinioetara txangoetan. Askoz 
horteragoak gara. 

Egia da, kapitalismoak dena bilakatzen du kontsumorako 
amu, argiak zein kaleen oinezkotzeak. Baina begiratu ondo, 
kontsumitzaileen artean daude kalea zukutzeko pauso gel-
doan doazen familiak, haurren parkeetan aterpetzen diren 
nerabeak, Hernanin hainbeste grazia egin zuten banku eta 
mahaietan aspertzen direnak. Arte espresioak egonaldi ho-
rietan sortuko dituzte, goxo aspertzen diren unean, argiei 
begira. 

Turistifikazioa Etxebizitza Euskara
Erabilera turistikoko etxebizitzen (ETE) 
ugaltzea “geldiarazteko erreminta 
administratiboa” proposatu du Gasteizko 
Alde Zaharreko Gasteiz Txiki auzokideen 
elkarteak: atariko bizilagunen bileran 
ETErik ez dela onartzen erabaki, 
erabakia estatutuetan jaso, eta jabetza-
erregistroan aurkeztea.

25 eta 29 urte bitartean 
emantzipatzeko dirulaguntzak ematea 
aurreikusten du Eusko Jaurlaritzak. 
“Gazteen Emantzipazioa Laguntzeko 
2030 Euskal Estrategia” aurkeztu du, 
emantzipazio adina 28ra jaisteko eta 
soldatak 2010ko kopuruetara iristeko 
helburuz.

EAEko Lanbide Heziketako irakasle 
teknikoen kontsolidaziorako meritu-
lehiaketan, lanpostuen erdia euskara 
eskakizunik gabe atera du Eusko 
Jaurlaritzak, eta helegitea jarri du LAB 
sindikatuak, lanpostu denetan euskara 
eskatu dadin. “Irakasle euskaldunen 
bazterketa” salatu du sindikatuak.
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Eraikin bat gorputz bat bezala irudika-
tzea datsegit. Instalakuntza-hodite-
riak zainak bailiran, zutabeak eta ha-

beak hezurdura gisa, fatxada, azal-zuntza 
bat. Eta eraikinaren arima eta bizi-tau-
padak pertsonek eragiten dute, espazioa 
erabiltzen eta zaintzen duten bitartean. 

Abandonaturiko eraikin bat. Kanpo-
tik zein barnetik, espazioek rigor mortis 
bat helarazten dute, paretetako pintura 
altxatzea, ate-banden herdoilak eta beira 
hautsiak iraganaren izozketa leku dira, 
hunkitzea sorrarazten dute. Edo hotele-
ko logelak. Gehienak hilik daude, berdin 
du zenbat izar dituen. Gorputz-espazio 
hauetan ez da afektu-atxikimendurik ger-
tatu denboran edo bizitza galdu da, eta 
zoru, sapai eta objektuak apatiko ageri 
dira. Maila sentsiblean, hutsik dauden 
materiak eta lekuak dira, hezurdura soila.

Espazioa afektu askoren euskarri dela 
zinez dakigun arren, atsegin dut gaiak 
arrazoiketari eskapatzea eta misterio-
tsua izatea inguruaren izaera materialak 
nola eta zein modutan eragiten gaituen. 
Sentsazioen definizio-saiakeran, ematen 
du espazioaren diseinuarekin harrema-
nean diren gauzak gailentzen direla, eta 
egoera eta aspektu desberdinek elkar-
eragina dutela –ekologia bat dela–, ikus-
ten eta eraiki denaz harago. Horra hor 
honen guztiaren edertasuna.

Subjektibotasunaren eremu honetan, 
filosofiara jo behar dugu esateko gauza 
material guztiak, maila batean edo bes-
tean, “bizirik” daudela eta horregatik 
gugan efektuak sortzen dituztela, ma-
terial-efektuen eraginez (Spinoza, Tho-
reau, Bennett…). Harreman mota bat da 
material eta gizakien artean eta afektu 
hauek espazioan “geruza ikusezin” baten 
antzera presentzia hartzen dute.

Kontsumo handiko egunak datoz. Ob-
jektuak erosi eta akumulatzearen gula 
sumatzen dut, ez datsegit. Hain epe mo-
tzean baztertzen ditugu eskuraturiko 
gauzok, ezen beraiekin erlazionatzeko 
tartea asko murrizten den, materialek 
duten afektu potentziala baztertuz. 

Afektuen 
ekologia

Gabriel Boric Txileko presidenteak agintaldi hasieratik izan duen auzi 
nagusietako bat izan da hegoaldeko Araucania lurraldeko gatazka. Azken 
urteetan areagotu egin da maputxeen eta Txileko Estatuaren arteko borroka, 

besteak beste, lurren jabetzari lotutakoa. Boricek, orain arteko presidenterik 
gazteenak, martxoan hartu zuen agintea, eta mezu esperantzagarriak eta 
aurrerakoiak zabaldu ziren ezkerrarentzat, baita jatorrizko herrientzat ere; 
baina dena ez da dirudiena. Kritika gogorrak jaso ditu lurren defentsan ari diren 
maputxeen aldetik, eta egotzi diote “enpresen eta eskuinaren interesei men 
egiten” ari dela. Ezkerra maputxeen eskakizunei baino kasu handiagoa egiten ari 
da eskuinarenei? Bada, Araucaniara azaroan egindako azken bisitan, jatorrizko 
herrien kritikak jaso ditu, eta, era berean, parlamentuko eskuindarrek txalotu 
egin dituzte bisita horretan emandako “pausoak”.

Esanguratsua izan da presidentearen jarrera aldaketa agintera heldu aurretik 
eta gero. Hauteskundeetarako kanpaina betean zegoela, Boric Araucanian 
salbuespen egoera ezartzearen aurka agertu zen, baina boterera iritsi eta bi 
hilabetera horixe dekretatu zuen, indarkeriari aurre egiteko “beharrezko” neurri 
gisa. Hortaz, maiatzetik Araucaniako herritarrek eskubide murritzagoak dituzte, 
salbuespen egoerak baldintzatuta. “Terrorismoa” argudiatuta, militarizazioa 
nabarmena izan da, eta carabineroz bete dituzte maputxeen jatorrizko lur horiek.

Boricek irmo defendatu du neurria, eta hitz gogorrak izan zituen lurrak 
berreskuratzeko borrokan ari direnentzat, Araucaniako bisitaldian. “Terrorista” 
gisa deskribatu zituen, eta “arduratuta” agertu zen: “Egurra lapurtzen dutenek 
eta narkoek maputxeen borroka hartzen dute aitzakiatzat eta erasoak egiten 
dituzte”. Ordea, Arauco-Malleco Koordinakundeko (CAM) erakunde indigenistak 
salatu zuen weichafe-ak (CAMeko borrokalariak) kriminalizatzen ari dela 
Boricen gobernua: “Guretzat ez da ezer aldatu. Kontrara, orain kolonialismoa eta 
kapitalismoa aurkezten ari dira progresismo zantzuekin”. Alegia, boteredunak 
eskuin zein ezkerrekoak izan, maputxeak zapaltzen segitzen dutela.

Gatazka konpondu nahian, presidenteak agindu du jatorrizko herriei kendutako 
lurrak itzuliko dizkietela. Bakerako eta Elkar Ulertzeko Batzordea eratu eta aktore 
sozial oro gonbidatu du parte hartzera. Dena dela, maputxeen eta gobernuaren 
arteko elkarrizketen bidea itxita dagoela dirudi. Batetik, CAMek dio ez dela 
elkarrizketarik egongo “maputxe preso politikoak eta militarizazioa existitzen 
diren bitartean”. Bestetik, gobernu berriak ere jarrera aldakorra izan du: hasieran, 
CAMekin ere elkarrizketa irekitzeko prest agertu ziren, baina abuztuan kargutik 
kendu zuten Gizarte Garapeneko ministro Jeanette Vega, Héctor Llaitul CAMeko 
buruarekin harremanetan jartzen saiatu zelako. Llaitul abuztuan atxilotu zuten, 
Sebastián Piñera presidente ohiak irekitako epaiketa baten harira, lurrak indarrez 
kentzea leporatuta, besteren artean. Gobernuaren kontraesanak, berriro ere. 

Txileko ezkerraren 
kontraesanak

  LEIRE ARTOLA ARIN
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“OSPATZEKO URTEA 
IZAN DA, ETA GIRO HORI 
SUMATU DUGU AZOKAN”

“Galindo onena zen 
borroka antiterroristan.
Bere metodoak ziren 
gaizki egiten zuen 
gauza bakarra”

6

50

urteko kartzela zigorra eta 
behin betiko inabilitazio 

politikoa ezarri dizkiote Cristina 
Fernández Kirchner Argentinako 

presidenteordeari. Ustelkeria 
egotzi diote Fernándezi, bere 

presidente garaian (2007-2015) 
eta bere senar zendu Nestor 
Kirchnerrenean (2003-2007). 

urte bete ditu Ataramiñe 
argitaletxeak, euskal 

errepresaliatu politikoek 
idatzitakoak argitaratuz. 
Antologia bat ondu du 

urteotako hainbat lanekin.
GEREDIAGA ELKARTEA 

Durangoko Azokaren antolatzailea
2022-12-11

JUAN ALBERTO BELLOCH
Espainiako Barne eta Justizia ministroa 
Felipe Gonzálezen agintaldiko azken 
urteetan. Aitortu du euskal herritarrak 
torturatzeko Espainiako Barne 
Ministerioaren baimena zuela Galindok.

EL ESPAÑOL (2022-12-04)

apaiz italiarrek 
homosexualak direla adierazi 
eta beren lekua aldarrikatu 

dute Eliza Katolikoaren 
barruan. Seminarioetatik 

homosexualitatearen 
aurkako gorrotoa bultzatzen 

dela salatu dute.

“Borroka politiko 
gisa ere ulertu 
behar da borroka 
kulturala”

GARAZI NAVARRO 
Bertsolaria
2022-12-08

20
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GHK-k isunez 
zigortuko du 
Ekondakin

GHK partzuergoak 160.000 euroko isu-
na ezarriko dio Ekondakin enpresari, 
Arkaitzerrekako isuriari erantzuteko 

Eusko Jaurlaritzak agindutakoa ez betetzea-
gatik. Bestela esanda, Zubietako errauste-
giaren jabeak, GHK-k, isunez zigortuko du 
erraustegiaren gestioa daraman konpainia.

GHKren batzarrak abenduaren 13an 
erabaki hori hartu du José Ignacio Asensio 
lehendakariak proposatuta. ARGIAk ikusi 
ahal izan duen proposamenean, Asensiok 
dio Ekondakinek hutsegite larria egin duela 
GHKrekin daukan kontratuan. Ekondakin 
enpresa elkartearen bazkideak dira: Me-
ridiam Investsment funtsa, Urbaser multi-
nazionala eta Euskal Herriko Altuna y Uria, 
Murias, Moyua eta LKS kooperatiba.

Agi denean, joan den irailaren 2an –he-
rritarrek Arkaitzerrekan isuri kutsagarria 
gertatzen ari zela salatu eta hilabeteeta-
ra– Jaurlaritzako Ingurumen sailak GHKri 
eskatu zion konpondu zezala erraustegi 
azpiko urak biltzen dituen drainatzeko ho-
dian agertutako kutsatzea, eta honek Ekon-
dakini jakinarazi zion agindua. Alabaina, 
asteak pasa eta neurri zuzentzaileok hartu 
gabe jarraitzen zuten, eta, gainera, gauza 
bitxia dirudiena, Ekondakinek erantzun 
zion ez zeukala neurriok zertan ezarri.

Administrazioaren eta kontratatzaileen 
aginduak ez betetze hori hutsegite larri-
tzat jo du orain GHK-ko zuzendaritzak, eta 
Ekondakini ezarriko dio agindua betetzeke 
eduki zuen egun bakoitzeko 20.000 euroko 
isuna. Proposamenean ez da garbi azaltzen 
zertan oinarritzen den GHK ez obeditzea 
zortzi egunetara mugatzeko; zortzi egune-
ko epe horri esker isuna azkenean 160.000 
eurokoa da eta ez handiagoa. Bestalde, dei-
garri egiten da GHK-k, Ekondakinen jokabi-
de oztopatzailea hutsegite larritzat salatu 
ostean –larritzat jo behar dira “administra-
zioaren ikuskapenari aurre egitea eta bero-
ri oztopatzea” eta administrazioak “idatziz 
emandako aginduak ez betetzea” –, hala ere 
kontratuan ezarritako zigorren artean ari-
nena ezartzen diola egun bakoitzeko, hots, 
20.000 eta 30.000 euro artean baxuena.

Asensiok sinatutako proposamenak 
frogatutzat ematen du Arkaitzerrekako 
ur zikinen iturburua datzala erraustegiak 
hondakinak pilatzen dituen bi biltegitan 
gertatutako suteetan. 

  ZERO ZABOR

  AXIER LOPEZ

Peru kolpe artean

Peruko presidente ohi Pedro Casti-
llo kartzelan dago asteazkenetik, 
salbuespen-egoera deklaratu eta 

Kongresua desegingo zuela adierazi 
ostean, beste neurri batzuen artean. 
Ordu batzuk geroago, Kongresuaren 
gehiengoak Castillo kargutik kendu 
zuen. Bera gobernutik aterarazteko 
hirugarren saiakera zen, baina orain-
goan gehiengoa lortu zuten –130 
biltzarkideetatik 101 alde–. Borroka 
exekutibo vs legegile honen irabazlea 
indar armatuek ebatzi dute: Castillo 
bere eskoltak atxilotu zuen Mexikoko 
enbaxadara bidean, asilo eske zihoa-
la. Dina Boluarte presidenteordea da 
Errepublikako presidente berria.

Milaka pertsona atera dira kalera 
protesta egitera krisi politiko berri 
honen aurrean – Boluarte bosgarren 
presidentea da bi urtean–. Hautes-
kundeak, konstituzio berria eta Pedro 
Castillo libre uztea eskatu dituzte ma-
nifestariek. Bi pertsona hil ditu Poli-
ziak istiluetan.

Castillo 2021eko uztailetik izan 
da presidente. Keiko Fujimori buru 
zuen (oso) eskuineko alderdia iraba-
zi zuen oso alde txikiarekin: 44.058 
boto. Hastapenetan ilusioa piztu zuen 
ezkerreko sektoreen artean hainbat 
promesari esker, tartean Alberto 
Fujimori presidente ohi neoliberal, 
ustel eta kolpistaren neurrira egin-
dako 1993ko konstituzioa ordezteko 
batzar konstituziogilea antolatzekoa. 
Gaur egun Fujimori eta Castillo espe-
txe berean daude. 

Gobernura iritsi zenetik, Castilloren 
aurkako jazarpena eta presioa etenga-
bea izan dira. Eta emaitzak izan ditu: 
gizarte-mugimendu askok eta ezkerre-
ko mugimendu politiko batzuek salatu 
izan dute Castillok bizkarra eman die-
la boterera eraman zuten promesei. 
Gehiengoa fujimorista eta oligopolio 
mediatikoen babesa duen parlamen-
tuaren aurrean, Castillok uko egin zion 
herrialdea eraldatzeari mugimendu 
sozialetan babes harturik. Politika neo-
liberalekin jarraitu du, eskuineko kar-
gu garrantzitsuak ardura postuan jarri 
ditu, bere alderdiarekin, Peru Librea, 
harremanak hautsi zituen, eta bizkarra 
eman zien nazioarteko aliatu posible 
bakarrei: ardatz bolivartarreko he-
rrialdeei. Gero eta isolatuago aritu da. 

Peru errepublika presidentzialista 
da, eta presidenteak parlamentua dese-
gin dezake, 134. artikuluaren arabera. 
Baina, normala denez, hedabide guztiek 
esan dute Castilloren erabakia estatu-
kolpea dela. Horri emandako erantzun 
politiko-militarrak eragin du egiazko 
aldaketa bakarra: herritarrek aukera-
tutako presidentea kargutik kentzea. 
Peruko elite oligarkikoen konspirazioaz 
hitz egin dute Mexiko, Kuba eta Bolivia-
ko gobernuek, eta ez arrazoirik gabe.

Castilloren noraezak eta akatsek 
haren ibilbide politikoa hondoratu 
dute, baina horrek nekez justifikatzen 
du gobernu berria, Baluartek “2026ra 
arte” zin egiteak eta hauteskunde be-
rriak ez aipatzeak susmo txarrak era-
gin ditu herritar askoren artean. 
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Herritarren pobretzeaz, sistemaren 
porrotaz eta bizi dugun paradig-
ma aldaketaz hitz egin digu Jose-

txo Etxeberriak. Bikotekidearekin eta 
3 urteko umearekin bizi da Hernanin, 
eta negu atarian ez dute berogailua or-
daintzeko dirurik. Egoera globala dela 
eta aurre egiteko mekanismoak aktiba-
tu behar ditugula dio: “Komunitateen 
defentsa, kontsumo taldeak, kooperati-
bak… Bestela pikutara goaz”.

Pobrezia energetikoa gogorra dela 
kontatu digu Etxeberriak, gainera galda-
ra komunitarioa daukate eta piztu gabe 
ere 120-140 euro ordaindu behar dituz-
te hilean. Duela lauzpabost urte lana zu-
ten bikotekideak eta berak, “bikotekidea 
kalean gelditu zen foru aldundiaren mu-
rrizketekin, ni ere langabezian geratu 
nintzen pandemia tarteko, eta han-he-
menka lan solteak lortzen joan gara or-
dutik, baina juxtuan bizitzen. Gaur egun, 
biak gaude langabezian, eta aurrezkiak 
agortzen joan zaizkigu urte hauetan”. 
Hotzaren aurrean, etxean tapakiekin-eta 
gehiago estali beharko dutela dio. “Pena 
handiena umeak ematen dit, txikia iza-
nik bera jabetzen ez den arren zuk ahal 
den guztia eman nahi diozulako, eta ezin 
duzu. Egoera ez da samurra, eta etorki-
zunari begirako perspektiba ere nahi-
ko txarra da. Gainera ez gara bakarrak, 
inguruko lagunak ere antzeko egoera 

pairatzen ari dira. Zorionez, gure kasuan 
nahiko berria den babes ofizialeko etxe 
batean bizi gara eta ongi isolatuta dago, 
askoz okerrago egongo dira etxe zahar 
batean daudenak, eta kale gorrian dau-
denak zer esanik ez”.

Pobrezia energetikoa jasateak ba-
tzuetan dakar kontraesanak kudeatzea, 
azaldu digu. “Adibidez, Goiener ener-
gia berriztagarrien kooperatiba dugu 
etxean kontratatua, baina momentu ho-
netan pentsatzen ari gara beste konpai-
niaren batera jo behar ote dugun bonu 
soziala lortzeko, oso deserosoa da, baina 
egoerak tesitura horretan jartzen zaitu 
eta beste kontu batzuekin ere hala gerta-
tzen da, lehentasunak jarri behar dira”.

“EZ DUT ARRAINA NAHI, 
KANABERA NAHI DUT”
“Erosketa egitera zoaz eta prezioak 
nola igo diren ikustea izugarria da, eta 
izebergaren punta baino ez da. EAEn 

EAJren estrategia izan da arlo sozialean 
diru pixka bat inbertitzea bake soziala 
erosteko, baina pribatizazioa nagusitzen 
ari da eta gero eta gutxiago inbertitzen 
da arlo sozialean. Benetako inbertsio so-
ziala behar da, ez bakarrik ekonomikoa, 
filosofiko eta politikoa ere bai, integra-
la. Dena den, laguntza soziala eskatzera 
joan eta burumakur nahi zaituzte, baina 
duintasuna ere badugu; esaerak dioen 
bezala, nik ez dut arraina nahi, nik kana-
bera nahi dut”.

“Sakrifizioak eskatzen zaizkigu herri-
tarroi, aspalditik. Macronek solemneki 
esan zuen aberastasunen garaia buka-
tu zela; hori bai astakeria, berarentzat 
behintzat ez da bukatu, ala ikusi dugu 
murrizketaren bat militar eta polizia 
gastuetan, politikarien dietetan, soldate-
tan? Ez, inpunitate erabatekoa dutelako, 
eta gainera beti herriaren gain jartzen 
dute ardura. Sakrifizioak beti egon dira 
langileon gain, enpresa handiek, ener-
getikoek, bankuek… etekinak pilatzen 
dituzten bitartean. Izugarria da, argi 
daukat sistemak porrot egin duela, kapi-
talismoaren gabeziak garbi ikusi ditugu 
pandemian, baina anestesiatuta gaude”.

PARADIGMA ALDAKETA
Etxeberriaren hitzetan, paradigma alda-
keta bizi dugu: “Marko geoestrategikoan 
lehia handia dago AEB eta Txinaren ar-
tean, eta Ukrainan gertatzen ari dena ere 
AEB-NATO-Txina-Errusia eskemaren 
baitan ulertu behar dugu. Hirugarren 
mundu gerran gaudela esan ohi dut eta 
jendeak esaten dit, ‘baina zer diozu?’, 
buruan ditugulako aurreko bi mundu 
gerrak eta irudikatzen dugulako kon-
tingentzia militar bat, baina hirugarren 
mundu gerrak elementu ugari ditu, eko-
nomikoak, sozialak, autoritarismoari lo-
turikoak (ikusi dugu nola baliatu duten 
pandemia herritarrak kontrolatzeko)… 
eta horretan gaude murgilduta”.

Arazoa globala dela dio, eta mekanis-
moak jarri behar ditugula martxan egoe-
rari aurre egiteko: “Komunitateen defen-
tsa, kontsumo taldeak, kooperatibak… 
Hori da bidea, bestela pikutara goaz”. 

  MIKEL GARCIA IDIAKEZ

“Ez dugu berogailua ordaintzeko dirurik, 
sakrifizioak beti daude langileon gain”

“Hirugarren mundu 
gerran gaudela esan 
ohi dut, elementu ugari 
dituena: ekonomikoak, 
sozialak, autoritarioak”



Abenduak 18, 2022

12 І NET HURBIL

Aurpegi ezagutzaren esparrua gara-
tuz doa, herritarrok gehiegi jakin 
gabe, eta seguruenik zure eta nire 

bisaiei esker gainera. Bai... hori ezin liteke, 
eta ezin daiteke gertatu, baina gertatzen 
ari da. New Yorkeko enpresa Clearview 
AI-k jasotako azken zigorrari esker egu-
neratu dugu errealitate horretaz genuen 
informazioa: 20 milioi euroko isuna jarri 
dio informatikari askatasunen esparrutik 
begiratzen dion Frantziako Cnil egitura 
independenteak. Hain zuzen, baimenik 
gabe dabil interneten kausituriko argaz-
kiak bereganatzen, guztira 20.000 milioi 
aurpegiko datu-basea osatuz.  Webgu-
neetatik zein sare sozialetatik lapurtzen 
ditu argazkiak. Gehiengo zabalak ez daki 
datu-base horretan dagoela –zurea bertan 
dagoen jakin dezakezu, ordea, Clearview 
AIri eskaera bidaliz; honek erantzuteko 
betebeharra dauka, eta denbora hartu 
arren, erantzun, erantzunen dizu–.

Konpainiak irudi-baserako sarbidea 
merkaturatzen du, pertsonak argazki bi-
dez aurkitzeko bidea irekiz poliziei, insti-
tuzioei zein enpresa pribatuei. Nextinpact 
webgunean irakurri daiteke 3.100 bezero 
dituela enpresak: FBI, AEBetako Barne 
Defentsarako Departamendua; Walmart 
enpresa ezin kapitalistagoa; Bank of Ame-
rica bankua; Macy´s zentro komertzial 
katea; baita beste hainbat herritako Po-
liziak eta mugazainek ere. Duela bi urte 
BuzzFeed komunikabideak bideratu iker-

ketaren arabera 27 herritan presente zen.
Europan dugun Datuen Babeserako 

Araudi Orokorreko seigarren artikuluak 
bermatu behar liguke herritarron baime-
na ala eskaera esku artean, edota nor-
beraren eskubideak zein interesak zan-
gopilatu gabe erabiltzen dituela datuak. 
Erabiltzaileak –kasu honetan Clearview 
AIk– interes legitimo bati tiraka erabili 
behar ditu, beti ere herritarron eskubide 
eta interesen gainetik pasa gabe, eta argi 
utziz helburua betetzeko ez dagoela hain 
intrusiboa ez den beste biderik. 

Baldintza horiek ez dituelako betetzen 
zigortu zuten Clearview AI urrian, 2020ko 
maiatzaz geroztik hainbat herritarrek 
Cnil-rengana jorik. Enpresaz hitz egiten 
entzunik, kuriositatez haien identitateari 
buruzko daturik ba ote zuten eskatu eta 
beraien harridurarako, argazki bat baino 
gehiago jaso zituzten hainbatek. Bizitza 
pribatuaren errespetuaren bermeari be-
giratzen dion Privacy International Go-
bernuz Kanpoko Erakundeak ere jo zuen 
Cnil-rengana iazko maiatzean. 

Hastapen batean lapurketa horiekin 
bukatzeko eta argazkiak datu-basetik 
kentzeko eskatu zion Cnil-ek, baina Clear-
view AIk ez zion inolako segidarik eman. 
Hori horrela, isuna jarri eta abenduaren 
20 arte dauka Frantziako herritar guztien 
datuak ezabatzeko –hori ezean, egunero 
100.000 euroko zigorra gehituko dio–. 
Cnil-aren partetik sekulan ikusi ez den 

zigorrik gogorrena da Clearview AIri bi-
deraturikoa.

Baina berdin zaio Hoan Ton-That en-
presaburuari: “Interneten publiko den 
argazki batek ez digu erraten pertsona 
frantsesa den; hori horrela, ezinezkoa 
zaigu frantses herritarren datuak ezaba-
tzea”. Argudio bera erabili ohi du beste 
salaketentzat ere. Hain zuzen, Frantzia ez 
delako Clearview AI zigortzen duen baka-
rra: Erresuma Batua –8,85 milioi euroko 
isuna–, Italia –20 milioi eurokoa–, Sue-
dia –250.000 eurokoa–, Kanada, Austria, 
ala beste, herri anitzek arrazoi beragatik 
zigorturikoa da. Ilegalitate osoan dabil 
Clearview AI gure bizi pribatua lapurtzen, 
eta gehienetan isunei bizkarra erakusten 
die gainera.

Cnil-ren zigorraren biharamunean Le 
Monde-n plazaratu zuen irakurketa abo-
katu Alexandre Lazarèguek: “Lanjerra” 
ikusten dio gaur egungo koadro juridi-
koari, hain justu, bere horretan Europako 
Datuen Babeserako Araudi Orokorrak ez 
duelako debekatzen “profilatzea” –herri-
tar baten jarrera aurreikusteko edo ana-
lizatzeko egin daitekeen datu pertsona-
len erabilpena; adibidez, begibistakoena 
dugu gure kontsumoen segipena...–. Hori 
egin ahal izateko arrazoien artean dago 
“interes orokorrarena”, abokatuaren us-
tez “guztia sartu daitekeen nozioa”.  Are 
gehiago, Europak datuak “informazio sin-
ple” gisa definitzen dituela deitoratzen 

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Ikusirik ia 8.000 milioi herritar garela eta New-Yorken kokaturiko Clearview 
AI-k 20.000 milioi argazkiz gora dituela, baliteke, irakurle, zure aurpegia 
ere izatea datu base horretan. Horrela atera zen eskandalua: fama handirik 
gabeko herritar xumeak oharturik haien bisaiak ere daudela bertan. 
Aurpegi ezagutzarako altxorra, polizia, mugazain, enpresa pribatu baita 
norbanako batzuk erabilitako datu basea da. Azken datuen arabera, 3.100 
bezeroz gora ditu. Baimena eskatu gabe ari da datuak pilatzen, eta geroz 
eta herri gehiagotan isunak jaso arren, berdin-berdin segitzen du.

20.000 MILIOI AURPEGIKO DATU BASEA 
BAIMENIK GABE OSATZEN ARITU DA 
CLEARVIEW AI ENPRESA
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du; eta horrek dakarren “insegurtasun 
juridikoarekin” bukatu beharra ikusten 
du. Aterabidea baluke: datu pertsonalak 
“ondasun” gisa ikusia balira, zailagoa lu-
kete baimenik gabeko erabilpena.

OINARRIA, ESKUIN MUTURREAN
33 urte ditu enpresaburuak, Hoan Ton-
That izenekoak. 21 urte zituela sortu 
zuen bere lehen konpainia, informati-
karen sektorean, posta elektronikoak 
pirateatzeko. Ondotik espezializatu zen 
aurpegi ezagupenean. Eskuin muturrean 
kokatzen da, eta jakina da ikuspegi ho-
rren zabalpenaren alde ari dela. Donald 
Trumpen hautagaitzaren alde jardun 
zuen, eta azken horren garaipena ospa-
tzeko festan ere egon zen.

Mike Cernovich maskulinista eta konspi-
razionista edota Andrew ‘Weev’ Auernhei-
mer hacker neo-nazia ditu lagunen artean, 
Korii komunikabidearen Les liaisons dan-
gereuses de Clearview avec l’extrême droite 
[“Clearview-ek eskuin muturrarekin dauz-
kan harreman arriskutsuak”] erreporta-
jean ageri denez. Clearview AI sortzeko 
orduan ere alde horretakoen laguntza jaso 
zuen. Tartean, Tyler Bass supremazista zu-
ria, Marko Jukic faxista ospetsua eta Char-
les C. Johnson eskuin muturreko aktibista. 
Diputatu zein prokuradore kontserbado-
reak ere ondoan zituen –eta ditu, oraindik 
ere–. Izen guztiak atxikitzea zaila izanik, 
borobildu daiteke erranez Johnson horrek 
sorturiko WeSearchr plataforman elkartu 
ohi zirela guztiak –eskuin muturreko egi-

tasmoak diruztatzeko crowdfunding gunea 
zen eta 2015 itxi zieten–.

Hoan Ton-That bera NRx edo Argi Ilu-
nak izeneko mugimendu neofaxistaren 
zale litzateke, Korii-ren arabera. Huffing-
ton Post egunkariak azaltzen duenez, 
“Silicon Valleyko zirkulu libertarioetan 
hamarkada bat baino gehiagoan eragin 
duen eskuin arrazista eta misoginoaren 
geek multzoa da NRx. [...] Haren kideek 
Peter Thiel laudatzen dute, LSDa mikro-
dosifikatzen dute, eta ideia totalitarioak 
edertzen dituzte, demokrazia zapuzte-
ko aitzakia morala ematen dien sasi-in-
telektual izaeraren bidez”. Erreportajea 
bukaturik, Clearview AIri datu eskaera 
eta ezabatze manua bidaltzeko tartetxoa 
hartzeak merezi luke... 
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20.000 MILIOI 
Datu-base erraldoia 
ilegalki osatu duelako, 
20 milioi euroko isuna jaso 
du Frantziako Estatuan. Beste 
herri anitzek ere zigortu dute, 
datu pertsonalak baimenik 
gabe eskuratzeagatik.
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Xavier Queipo
GALEGOA BERDIN EMIGRATZAILEA

GALEGOZ HITZ EGITEKO 
JARRERA INDARTU BESTERIK 
EZ ZEN EGIN BRUSELARA 

JOAN NINTZENEAN

Lanaldiarekin batera, bizialdia 
egin duzu Bruselan. ‘Galego’ esatea 
‘emigratzaile’ esatea omen da. 
Baina nirea urrezko emigrazioa izan zen. 
Alegia, Galiziatik alde egin nueneko, lana 
nuen erbestean. 1989an ari naiz. Hargatik 
idatzi nuen saiakera hura, (H)emigración, 
((H)emigrazioa), “hemi”-k horixe esan 
nahi baitu, erdia, adieraziz niri egokitu zi-
tzaidana emigrazioa izanagatik ere, erdiz-
kakoa besterik ez zela izan, ni etxekoekin 
harremanetan bainintzen, telefonoz bazen 
ere. Egia da garai hartan ez zela oraingo 
teknologiarik, ez aplikaziorik, baina bazen 

urrutizkina, eta, hortaz, nik (h)emigratu 
egin nuen. Jakina, harrezkero, paradig-
ma komunikatiboa ikaragarri aldatu da. 
Oraingo egunean, munduan urrutiko le-
kuan izanda ere, zeure herriko egunkariak 
irakurri ezinik ez duzu, zu zauden tokitik 
ehunka kilometrotara dagoen maitearekin 
zuzenean hitz egin Skype bidez, eztabai-
detan parte hartu, eta Pasai Donibaneko 
Hugoenean egonik ere, Compostelako ka-
leetan gertatzen ari dena zuzenean ikusi.

Hargatik esan duzu “urrezko 
emigrazioa”.

Bai, bada! Itsasoz bestaldeko emigrazio 
noizbaiteko harekin ikustekorik ez zuen 
izan nik bizi izandakoak. Garai batean, 
emigratzailea itzuliko zen, edo ez zen itzu-
liko, ez zegoen jakiterik. Joan zirenen eta 
tokian jaio zirenen arteko harremana pos-
ta bidezkoa zen, onenean ere, eta nekezian 
heltzen ziren batzuen eta besteen gutu-
nak. Onenean ere, emigratzaileak hainbat 
urtean behin itzuliko ziren herrira, bisitan, 
eta dirua zutela erakutsiko zuten, edo auto 
ederrean ibiliko ziren herrixkako kale 
meharretan, erbestean ongi baino hobeto 
bizi zirela erakutsiko zuten, harro… 

Galizian jaioa, Bruselan egin du kasik laneko aldi guztia. 
Biologia eta Medikuntza ikasketak eginagatik ere, gisako lanik 

ez herrialdean bertan, eta bakailao-ontzi batean itsasoratu 
zen, noizbait, biologo. Europako arrantza ikuskaritzan zen 

lanean laster. Idazle aipu eta sona handikoa, Euskal Herrian 
izan dugu berrikitan Euskal Idazleen Elkartearen bidez, eta, 

ezinbestean, emigrazioaz hasi gara solasean.
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Orduko eta oraingo emigrazioak…
Garai bateko emigrazioari buruzko 
diskurtsoak hutsaren hurrena balio 
du oraingo egunean, nahiz eta orain 
ere inork ez duen bere gogoz alde egi-
ten herrialdetik. Beti dago premiaren 
bat, ekonomikoa, edo soziala. Haatik, 
oraingo emigratzailearen sufrimen-
dua, urruntasuna, eta erdiesklabotza 
ez dira ordukoak. Emigrazio masibo 
hura klase menderatzaileek egiten 
zuten baliabideen gestio txarrari zor 
zitzaion, goseari, eta lanezari; esplo-
tazio-txanponaren bi aldeei, alegia. 
Inditexek nahiko balu, inork ez luke 
emigratu beharko, adibidez.

Bi lizentziaturaren jabe zinela 
emigratu zenuen: Biologia, batetik, 
eta Medikuntza eta Zirujia, bestetik.
Oso ume zintzoa izan bainintzen beti, 
ongi hazi eta hezia! Kar, kar... Aitak, 
nik Medikuntza ikastea nahi zuen. Nik, 
aldiz, Biologia ikasi nahi nuen. Eta ho-
rra aitak esan zidana: “Nik Medikun-
tza ikasketak ordainduko dizkizut”. 
Eta nik: “Ados. Nire kontu Biologia-
koak ordaintzea”. Eta halaxe egin ge-
nuen. Biak egin nituen. Medikuntza 
gustatzen zitzaidan, baina ez pazien-
tea atenditzeari dagokionean, gorpu-
tzean zer gorabehera gertatzen diren 
jakite aldera baizik. Nik Medikuntza 
gustuko, eta kontent, eta aita bera ere 
pozik, gai guztiak gainditzen baini-
tuen. Berdin, Biologiakoak.

Eta mediku hasi zinen, lanean.
Bi lan ere egin nituen garai hartan, 
bata ordaindua, bestea boluntarioa. 
1984an mediku mordoa zegoen la-
nezan. Astebete toki batean egiten 
genuen lan, beharbada, eta, hurrena, 
bi egun, baja bat betetzen, beste non-
bait. Oso gauza desatsegina zen, bate-
tik bestera beti, mediku-plaza gabe. 
Horretan, behin, adiskide batek esan 
zidan: “Zer habil hor?! Hi biologoa ere 
bahaiz, eta itsasontzietan baduk aski 
lan. Behatzaile zientifiko lana, hi!”. De-
lako lagunak lan hartara bidea egin 
zidan. Departamentu-zuzendaria bil-
botarra zen, baina gaueko adorazio-
koa, hortxe-hortxe Opus Deikoa! Garai 
hartan, hark Pinochet zuen gobernari-
rik behinena, kutunena! Hortik atera 
kontuak! 

Lanpostuaren jabe egin zinen, hala 
ere.
Bai, nahi besteko sapientzia erlijiosoa 

neukan, etxekoa, eta aise limurtu nuen 
bilbotar hura. Hartu ninduten, eta Te-
rranovara bidali ninduten. 1984a zen. 
Hilean 300.000 pezeta [1.830 euro] 
ordaintzen ziguten, diru mordoa! Me-
diku batek baino askoz gehiago ira-
bazten nuen, baina lana ere heavy-a 
zen: lau eta sei hilabete artean itsa-
soan eman behar zenituen, eta ontzi-
ko itsasturiek egiten zuten bizimodua 
egin. Eta, hasteko, Terranovara eta 
Norvegiara joaten hasi nintzen itsa-
sontzi haietan. 

Zein lan egiten zenuen bakailao-
ontzian?
Arraina ontzira zetorrenero, neurtu 
egin behar nuen, pisatu, sexatu, zein 
eta zein espezie jaso genituen azter-
tu… Lan gogorra zen, eta ni, berriz, 
kalekumea nintzen! Hiru hilabete in-
guru egiten genuen inongo porturik 
jo gabe. Hortaz, zer egin nuen?, libu-
ru mordoa eraman, eta garai bateko 
kaseteak, eta asko ikasi. Eta, bestal-
de, mediku ere banintzen, eta, behin, 
berriketan, esan egin nion kapitaina-
ri; mediku nintzela, alegia. “Bikain!”, 
esan zion bere buruari, zeren, sasoi 
hartan, ontzietan, inor gaixotzen ze-
nean, edo min hartzean, itsas-irra-
tiak baliatzen zituzten, zaintzaldiko 
medikuari kontsultatzeko, eta gaitz 
arinenak, bederen, osatzeko. Medi-
ku nintzela esan nuenetik, ordea, neu 
hasi nintzen gaixoak artatzen, gure 
ontzikoak eta gainerakoetakoak, egun 
batean peritonitis bat diagnostikatu 
nuen arte, irratiz. Orduantxe kontuak!

Irratiz diagnostikatu zenuen 
peritonitisa? 
Bai. Ontzietako kapitainek esku-li-
buru moduko bat zuten, gorputzeko 
irudiz beteak. Irudi horiek laukietan 
banatuta zeuden, eta ontzi bateko ka-
pitainak halako orrialdea esan, halako 
laukitxoko irudia aipatu, eta zaintza-
ko medikuak, beste itsasontzi batetik, 
zenbait orientabide emango zizkion, 
irratiz beti! Kasu hartan, irratiz nik, 
arrantzale hura nahitaez ebakuatu 
behar zela esan nion harako ontziko 
kapitainari. 

Itsasontzitik itsasontzira ari 
zineten, bateko kapitaina, hura, eta 
besteko medikua, zu…
Halaxe! Arrantzale hura artatzeko 
orientabideak eman nizkion, kapi-
tainak nik esaten nituenak bete, eta, 

Xavier Queipo du idazle izena. Lite-

ratura genero guztiak ditu landuak, 

eta hainbat sari irabaziak. Galiziako 

egilerik ospe handieneko bat ge-

nukeen, ez balu bizialdia herrialde-

tik urrun egin, Bruselan. Oraindik 

orain, Pasai Donibanen izan dugu, 

Hugoenea idazle-etxean. Hizkun-

tzaz, politikaz eta, oro har, bizitzaz 

jardun du elkarrizketan.

Francisko 
Xavier 

Vázquez 
Alvárez

 SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
GALIZIA, 1957
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azkenean, hura peritonitisa zela esan 
nion, eta gaixoa ebakuatu beharra ze-
goela. Orduan, kapitainak, harako bere 
ontzitik: “Baina ez daukagu portura joa-
terik, lau egun galduko genituzke”. Eta 
erantzun nion: “Hori zeuk erabaki behar 
duzu, zeu zara kapitaina, baina gaixoa 
portura eramaten ez baduzu, zure kon-
trako salaketa jarri beharko dut”. Hara-
ko kapitain hark eta gure ontzikoek hitz 
egin zuten, eta nola edo hala helikopte-
ro bat etortzea lortu zuten. Kanadakoa. 
Halaxe libratu zen arrantzale hura. Eta 
orduantxe kontuak berriz ere!

“Berriz ere?” Egin beharrekoa egin 
zenuen, ala?
Bai, baina, hotsa zabaldu zen, eta, ha-
rrezkero, egunero kontsulta irekitzen 
hasi nintzen, itsasontzian bertan, goi-
zeko zortzietan. “Hemen Virgen de la 
Barcatik… Hemen Menxueirotik…”, ba-
teko eta besteko ontzietatik hots egi-
ten hasi zitzaizkidan, eta kanpainaren 
amaieran hainbat telegrama jaso nituen, 
ontzi-enpresetakoak, Espainiako Esta-
tuko Itsasoko Institutu Nazionalari es-
katuz ni medikutzat hartzeko. Mediku 
baimena nuen, baina garai hartan artean 
hatzez egiten ziren izendapen asko, eta 
beste bati hots egin zioten. Eta kito nire 
bakailao-ontzietako lana. Telegramak 
gorde nituen, bederen. Poz handia egin 
zidaten: 27 gutun, 27 opari iruditu zi-
tzaizkidanak. Batzuek, diru-txekea ere 
bidali zidaten. Harako itsasontzi 
hari portura bidaia galarazi 
nion, hiru-lau eguneko bi-
daia, eta banekien nire 
diru-txeke hura txiki 
edo handi izan, haien-
tzat ez zela askorik, 
askoz gehiago galduko 
zuketela egun haie-
tan arrainik harrapatu 
gabe egonda.

Ez zintuzten mediku 
lanean hartu, eta, 
dakigunez, Bruselan lan egin 
duzu zeure aldian, Europako 
Arrantzako Zuzendaritza Nagusian, 
ikuskatzailetzan. Nola heldu zinen lan 
horretara?
Artean bakailao-ontzietako lanean, bai-
na ez mediku lanean, 1986tik 1989ra 
[Vigo, Galizia] Mariñaseko Ikerketa 
Institutuan lan egin nuen: Espainiako 
Estatuaren ordezkaria izan nintzen Ar-
tikoko arrantzari buruzko lantaldean. 
Plaza espezifikoak zirenez, ez zen lehia-

keta irekirik, halako ezagutza jakin bat 
erakutsi behar zen, beste gabe. Behin, 
Vigotik Kopenhagera itsasontzian gin-
doazen batean, iragarki bat ikusi nuen 
El País egunkarian, bi ikuskatzaile-postu 
betetzeko, Bruselan, eta neure burua 
aurkeztu nuen.

Eta horrelaxe etorri zen Bruselako 
lana…
Baina ez unean bertan, zeren gu itsa-

soan baikinen, Kopenhagera bi-
dean, hantxe jo behar genuen 

portua. Haraxe heldu arte 
ezin izan nuen laneko 
elkarrizketarik egin. 
Bost elkarrizketa ere 
bai! Batean ingelesez, 
bestean portugesez, 
hurrena gaztelaniaz… 
garaian hitz egiten ni-

tuen hizkuntzak ibili 
behar izan nituen; ge-

roztik, beste hizkuntzarik 
ere ikasi dut. 1988ko irailaren 

amaieran, urriaren hasieran izan 
zen hori. Gabonetan, telegrama bat jaso 
nuen, galdetuz ea urtarrilean bertan la-
nean hasteko moduan nintzen. “Arraioa, 
badut aurretik konpondu beharrekorik! 
Otsailean hasiko naiz”, erantzun nien, 
lainezatuta. Haiek baietz, eta halaxe hasi 
nintzen, Bruselan, baina lanean batetik 
bestera nenbilela beti. Batean, Turkian; 
bestean, Georgian, edo Errumanian, edo 
Bulgarian… Nonahi. Nire lantokia, nire 
bulegoa, ibiltaria izan da, egiaz eta be-

giaz. Bizpalau egun toki batean, eta aire 
beste batera! Eta idatzi ere, halaxe egin 
dut, han eta hemen. Nik esatera, gehiago 
idatzi dut hegazkinetan eta hoteletan, 
neure etxean baino.

Galegoz idazten duzu, literatura 
genero guztiak landuak dituzu. 
Haatik, gaztelaniaz egin zenituen 
ikasketak, ezinbestean garai hartan, 
bestela landu behar izan zenuen 
galegoa…
Landu, eta ikasi, esango nuke. Hiru mur-
giltze linguistiko egin ditut nire bizian. 
Batetik, txikitan, urtero, galegoz egiten 
nuen komunikazioaren laurden bat. 
Gure aitaita-amamak landa eremuan bizi 
ziren. Ez ziren laborariak, baina etxaldea 
zuten, eta lurrak. Errenteroak zituzten, 
eta ez zuten kolpe zorrik jotzen. Ume-
tan, haraxe joaten ginen senideok, uda 
pasa. Ekainaren erdialdera amaitu ohi 
zen ikastaroa, eta, hasi, berriz, urriaren 
lehen astean-edo. Hiru hilabeteko opo-
rrak genituen, landan, eta, hiru hilabete 
haietan landako umeak ginen. Aitaita-
amamak gaztelaniaz hitz egiten saiatzen 
ziren, baina nekez lortzen zuten. Galegoz 
bizi ginen, hirian ez bezala.

Hiru murgiltze, esan duzu.
Bigarren murgiltzea baino lehen, suzedi-
do bat, galegoari tankera txarra emana-
razi zidana. Udan galegoan murgiltzen 
ginen, baina, gainerako bederatzi hila-
beteetan gaztelania eredu puru-puruan 
bizi ginen Santiagon. UBIn [Unibertsita-

Senarrak zera 
esan zidan, ‘nik etxean 

galegoz hitz egiten diat, 
eta lagunartean ere bai. 

Iruditzen bazaik, guk biok 
ere galegoz egingo 

diagu’”
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tera Bideratzeko Ikasturtea], literatura 
irakasle bat izan genuen, galegozko esko-
lak eman zizkiguna. Baina irakasle hura 
desastre hutsa zen, oso zen autoritarioa, 
galegista bai, baina kabroi hutsa: ikasleok 
umiliatzeko tirria gaiztoa zeukan, oso zen 
biolentoa, eta, ondorioz, traza onik ez 
nion eman gure hizkuntzari. Galegoa, hiz-
kuntza, irakasle harekin batera etortze-
kotan, ez nuen galegorik nahi. Gero, or-
dea, bakailao- eta izozkailu-ontzietakoan 
lan egin nuenean, itsasturi denak galego 
hiztunak zirela, nire bigarren murgiltze 
linguistikoa gauzatu nuen. 

Hirugarrena gelditzen zaigu...
Unibertsitatea, hantxe hasi bainintzen 
erabat galegoz hitz egiten. Lehenik, Letra 
Galegoen egunean. Hurrena, lagunartean 
kanpinera joaten eta alderdi politikoen 
inguruan militatzen hasi ginenean. Garai 
hartan, ezker muturreko alderdiak ere, 
gayak alderditik kanporatzen zituzte-
nak-eta, gaztelaniaz ari ziren. Horretan, 
1986an, senar dudanarekin harremane-
tan hasi nintzen, eta hizkuntza aldaketa 
gauzatu zen nigan. Senarra Vigoko auzo 
batekoa da, Grapokoak-eta zebiltzan 
girokoa. Total, egun batean esan zidan: 
“Nik etxean galegoz hitz egiten diat, eta 
lagunartean ere bai. Iruditzen bazaik, 
guk biok ere galegoz egingo diagu”. Eta 
halaxe. Eta jarrera hori indartu besterik 
ez zen egin lanera Bruselara joan nin-
tzenean, 1989an, zeren orduantxe hasi 
bainintzen idazten, eta galegoz. 

Grapo aipatu duzu, eta horrek orduko 
borroka armatura narama. Vigokoak 
ziren 1975ean fusilatuetako bi, 
FRAPeko Xose Luis Sánchez Bravo eta 
Xose Humberto Baena... 
Urte bat lehenago, 1974an, batxilergoa 

amaitzen ari nintzela, [Salvador] Puig 
Antich akabatu zuten, garrotean. Ikas-
turte hartan irakasle batek kazetaritza 
kluba eratu zuen. Irakasle hura ez zen 
ezkerrekoa, ez zen Vigoko institutuko 
Mendez Ferrin bat, adibidez. Ramón Va-
lle Inclán azaltzen hasi zitzaigun, gerra 
karlistak, hau eta hura, eta bandoen kon-
tua ulertzen hasi nintzen; liberalak ba-
tetik, kontserbadoreak bestetik. Behin 
edo behin, gerra zibilaz hitz egin genuen, 
baina adoktrinamendurik gabe, ekidis-
tantziatik, nolabait. Horretan, garroteaz 
hitz egin zigunean, hura aditu nuenean, 
inor garrotez hiltzea lesa humanitateko 
delitua iruditu zitzaidan. Ikaragarria. 

Kontzientzia hartu zenuen.
Batean eta bestean aditutakoak josi ni-
tuen, besterik gabe, eta Francoren erre-
gimena doilorra ez ezik bortxazalea zela, 
eta odolzalea, jabetu nintzen. Bestalde, 
banituen lagun batzuk, erregimenaren 
kontrakoak zirenak. Adiskideak nituen. 
Eta haiek ere kontatzen zuten: gerra-
ko kontuak, kontzentrazio-esparruak… 
Gure amak berak ere kontatu izan zuen, 
baina bestela bezala: “Bai, hementxe 
bertan, Padrón ondoan, bazen presoen 
kanpamentu bat. Azukre-fabrika zahar 
batean zegoen. Hainbeste urte egon zi-
ren han presoak!”. Eta jakin genuen Geo-
metria irakaslea, adibidez, teniente izana 
zela kontzentrazio-esparru txiki hartan. 
Edo beste noizbait aitak esan ziguna: 
“Halakori titulua eman zioten, falangista 
zelako”. Eta hariak lotzen hasi nintzen. 
Farmakologia katedraduna, eman de-
zagun, gerra krimenen ordainetan egin 
zuten katedradun, matxinatuen –zeren 
matxinatuak baitziren, ez “nazionalak”–, 
bandoko teniente edota kapitain izan 
zelako. Eta halaxe gure kontuak... 

Jauregi auzoa, 75
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 943 552 828
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KARMELO LANDA
HISTORIALARIAZorioneko nortasuna

E sku bat zabaldu zaigu aurten eus-
kaldunoi iragan urrunetik, eta boz-
karioz hartu dugu, sorioneku iraku-

rri dugun tokian geure nortasuna ikusi 
dugulako. Berton ginen, beraz, duela bi 
mila urte eta lehenagotik ere, pentsatu 
dugu. Arkeologia eta Hizkuntzalaritza 
lagungarri gertatu dira euskaldunon ko-
munitatearen iragan urrun hori  argitze-
ko, eta horrela jakin dugu Kristo aurre-
tiko I. mendean, erromatarren legioen 
lehen erasoak baskoien eremuetara 
luzatu zirenean, ager vasconum izenez 
deitu zuten lurraldeko biztanleek ba-
zutela beren hizkuntza, proto-euskara, 
eta  idatzi egiten zutela alfabeto propio 
egokituan, zeinutegi iberiarra fonetika 
propiorako moldatuz osatua.

Berehala zubi luze bat marraztu 
dugu iruditegi kolektiboan, Irulegiko 
baskoien herritxo hartako etxe-atari 
batean ikusi dugu eskegita brontzezko 
eskua, zoriona opatuz, eta gure gabon-
bezpera hauetaraino dakargu zorion 
beraren partaide garen ustean. Eta une 
horretantxe sortzen zaigu, ezinbestean, 
galdera: nola heldu da, milaka urtetako 
bide malkartsu horretan, mezu pozga-
rri hori gure gaurko euskal komunitate 
honetara?

Historiari esker dakigu Irulegiko 
gure herritxoari erromatarren arma-
dak eraso ziola Sertorioren guda dei-
tuan, eta etxeak suntsitu eta erre egin 
zituztela. Era horretan ezarri zen pax 
romana baskoien lurraldeetan. Ordutik 
aurrera, atzerriko armaden inbasioak 

zerrenda luzean erregistratzen dira: he-
rrialde germaniarrekoak, arabiarrak, 
frankoak, britaniarrak, normandiarrak, 
gaztelauak, naziak, espainiarrak… Baina 
gure herriaren historia kolonizatzaileek 
beraiek idatzi digute orain arte, matxi-
natuen nortasuna ilunduz: nortzuk ziren 
V. mendeko bagauda matxinatu haiek? 
Nortzuk eta nola borrokatu ziren fran-
koen aurka? Nola eta zergatik erraztu 
zuten ahaide nagusien guda deituek ge-
roko Gaztelaren nagusitasuna eta inba-
sioa? Zer zegoen benetan XVI. mendean 
Espainiako zein Frantziako koroek Eus-
kal Herrian antolatu zuten  sorgin ehiza-
ren atzean?

Historia zientzia bada, Euskal Herri-
tik bertatik landu behar dugu zientzia 
hau, euskal komunitatea denean zien-
tzia horren objektu zein subjektu nagu-
si. Ezingo dugu bestela bi mila urteko 
zulo beltz horretan argirik egin.

Beste horrenbeste gertatzen zaigu 

Soziologiaren eta Soziolinguistikaren 
ataletan. Gaztelerak eta frantsesak gaur-
ko Euskal Herrian duten nagusitasuna 
ulertzeko, hizkuntza propiotik elebita-
sun deitu duten fasera eta hortik hiz-
kuntza propioaren ordezkatzera eta 
galerara daraman bidea modu zientifi-
koan ezagutu eta iraultzeko, ezinbeste-
koa zaigu Soziolinguistika zientifikoaren 
diskurtsoa lehenestea gaurko fabulazio 
ofizial asimilazionistaren ordez.

Kulturaren Soziologiatik ikasi behar 
dugu euskal kulturak bizitzeko behar 
duen Kultur Polisistema nola osatu 
behar dugun, nola antolatu, euskara ar-
datz hartuta, gure hezkuntza, komunika-
zio-sistemak, lan-mundua, administra-
zioa eta politika, artea, aisialdia, kirola…  
Gure nazio propioa bere aniztasun eta 
konplexutasun osoan, gaurko mundu 
honetan.

Zientzia Politikoa ere behar dugu 
euskaldunok, ez sinisteko lehendakari 
baten fabula, hark dioenean “indepen-
dentzia XIX. mendekoa dela eta ez gaur-
koa”. Datu zientifikoek argi adierazten 
baitigute, adibidez, 1975. urtetik 2022. 
honetara 49 estatu independente sortu 
direla, eta horietako bost, XXI. mende 
honetan. Orain bertan badirela estatu 
osatzeko bidean Europako zenbait herri 
gure antzekoak.

Gure zorioneko euskal nortasunak 
gorde dizkigu euskara eta euskal komu-
nitatea azken bi mila urteetan, eta zien-
tziak zabalduko digu euskal naziogintza-
rako bidea hemendik aurrera. 

Historia zientzia bada, 
Euskal Herritik bertatik 

landu behar dugu, 
euskal komunitatea 

denean zientzia horren 
objektu zein subjektu 

nagusi
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PAULA ESTÉVEZ

BEA SALABERRI
IRAKASLEA

Euskalwashing 

Euskaraldia bukatzear da lerro 
hauek idazten ditudan orduan, 
oraindik bukaera argazkiak eskas 
dira. Ez da dudarik ederrak izanen 

direla, besta handi batean hartutakoen 
antzekoak. 

Bizkitartean, artoski irakurri ditut, 
hemen edo beste zenbait agerkaritan, 
ni baino adituagoak direnek idatzi lerro, 
erran dezagun, minduak, EAE edo Na-
farroan iragandakoez. Aitortu behar da, 
bestalde honetan ere, Euskaraldiaren 
edizio hau sentsazio gazi gozoarekin bu-
katzen dela.

Beste aldietan bezala, txapa jantzi 
da, konbikzioz, eta euskararen alde den 
edozein gauza, ezdeusena ala potoloena, 
denak baitira baliotsu. Alta, aurreko ho-
rien gisa, Euskaraldiaren ondotik pasa 
garelako sentsazioa partekatzen dut. 
Hala diot, ororen buru ez baita iragarri-
tako lurrikara gertatu, euskararen alde-
kotasuna handituz omen doan lekuan.

Edizio honetan, agerian egon dira 
instituzioak, aurrekoetan baino anitzez 
gehiago. Eta iparraldean behintzat, ez da 
instituzio horien partetik ezohiko ezer 
gutxi agertu, inbertsio eta komunikazio 
ariketatik haratago. Erran nahi dut insti-
tuzionalki ez dela izan berritasunik, suz-
ko efetua eraginen zuenik. Adibidez, epe 

ertaineko engaiamendu batetik harago, 
ekintza konkretu bat markatuko zuena 
norabide aldaketa: berri on bat, zerbitzu 
bat edo besteren euskalduntze masiboa-
ren urratsa, baliabide edo egitasmo be-
reziren baten martxan ematea, erabaki 
bat, gaiarekin hurbiltasun eta inplikazio 
gehiago konkretizatzekoa.

Alta, bazen egiteko, frenteak ez dira 
eskas. Euskalgintza leher egiten ari da, 
hatsanturik; ez da asterik pasatzen herri 
mugimenduko egituretarik batek dituen 
arazoez entzun gabe: AEK-ko langileen 
baldintza eta sariak, Uda Lekuren ezin-
tasuna, Hiriburuko haurren berogailu 
arazoak, azterketen erdaltasun eternala, 
komunikabideen urritasuna. Euskara 
biluzik da. 

Agian Euskaraldiaren baitako edo 
euskararen eguneko berri ona izan zi-
tekeen arlo horietatik baten arazoari 
aterabide duin eta iraunkorra ematea. 
Sinesgarriagoak izateko doia. Ekimen 
puntualetatik harago joan zitekeen.

Alabaina, ordu hauetan, oraindik ez 
da halakorik gertatu. Bazitekeen ausar-
dia gehiago ukaitea egituren partetik. 
Kausitu ala ez, herriaren gain den kontu 
bat egon da.

Ondorioz, herri eta egituren arteko 
komunioa izan behar zena euskararen 

probetxu, epela izan da. Agian, euskarak 
arazo gehiegi dituelako, bestelako ur-
gentziak dituelako eta ezin baita burua 
denetan ukan. Agian hizkuntz politika 
publikoa urtez urte eskasa gertatzen de-
lako, bilanak zuritzearekin akituak gare-
lako eta betebeharra herriaren gain uz-
ten dutela ikusteaz nekatuak garelako. 
Kontua beti delako militantziaren gain.

Euskararen instituzionalizazio pro-
zesuaren kontra ez da deus erraten ahal 
partikulazki, ororen buru urteetako al-
darrikapenen emaitza delako.

Haatik, bada pundu bat, begi bista-
koa gertatzen dena, entzuten ez dena, 
nahiago dena ez aipatu: iparraldean 
ez da egon euskalduntze masiborik, 
ez alfabetatzerik, ez ofizializatzerik, ez 
neurri egokirik. Transmisioaren pro-
blematikari ez zaio itzulirik eman, ez da 
hizkuntzaren aldeko iraultzarik gertatu. 
Gero eta gutxiagok daki, dentsitate txi-
kiagoan, auskalo zein gaitasun edo ero-
sotasun mailarekin. Errealista ote da, 
baldintza horietan, gehiago eta gehia-
gorekin egitea eskatzea, hiztun osoen 
kopurua segurtatua ez denean? Perti-
nentea ote da jokatzea transmisioaren 
kontua konpondua balitz bezala? Dena 
banakoen borondate kontua balitz be-
zala? 
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HIRUKI LARROXA

EvA PEREZ-PONS 
ANDRADE

Herri txiki, aukera anitz

Idazketa

Urte batzuk igaro dira burutik pasa-
tzen zaizkidan gauzak egunerokoan 
edo paperean jasotzeko ohitura 

hartu nuenetik. Formatuak anitzak izan 
dira: poemak, marrazkiak, nik bakarrik 
ulertu ahal ditudan esaldi solteak, na-
rrazio gordinak, letra larriz idatzitakoak, 
xehez… Esan beharra dut geroz eta gu-
txiago praktikatzen dudala unerik kriti-
koenetan salbazioa edo ihesbidea izan 
dudan erritual hori. Eta gutxitan izan dut 
memoria horietara bueltatzeko tentazioa.

Autoezagutza ariketa bikaina da idaz-
keta, bai arrazionaletik emozionalera 
jaisteko, bai eta alde emozionala ulertze-

ko ere. Denerako. Batzuetan autozentsu-
ra kontzientea eta metaforak erabiltzeko 
tendentzia agertzen da, nahiz eta idatzi-
takoa (edo idatzi gabe geratzen dena) 
gelako apalategi batean beste hainbat li-
bururen artean nabarmenduko ez den 
koaderno batean geratuko dela jakin. 
Nahiz eta sekula inork irakurriko ez duela 
jakin. Burutik papererako saltoa oso han-
dia da, ideiek beste dimentsio bat hartzen 
baitute idaztean. Abstrakziotik errealera 
saltoa. Ezagutzen ez zenuen ni-a eta bere 
limiteak onartu. Bai, bertigoa ematen du 
gure egiaren publikoa soilik gu geu gare-
nean ere. 

Z isheterodisidenteak garen per-
tsona gehienok hirietatik at sortu 
gara. Herrietan sortu, hazi eta bi-

zi(raun) izan gara, herrietako dinamika 
heteroarautuek hirietara erbesteratu 
gaituzten arte, sexiliatzera behartu gai-
tuztenera arte.

Hirietara bizigarritasunaren, sarea-
ren, komunitatearen bila jo izan dugu. 
Han jarri izan baititugu gure gogo eta as-
moak, noizbait errotzeko asmoz. Hirie-
tan, gure kideekin korapilatu gara, eral-
daketarako ahaidetasunak eraiki ditugu 
eta, une askotan, jendartea gure ekin-
tzekin eraldatzearen ziurtasuna ere izan 
dugu. Hirietan sortu eta sortzen ditugun 
komunitateak, beraz, beharrezkoak dira.

Baina, nahi gabe, hiri-joera horrek ere 
tranpa kapitalistan erorarazi gaitu. Izan 
ere, progresismoaren ideia faltsuak, ere-
du kontsumista traidore eta suntsikor 
batekin nahastuta, sinestarazi digu den-
dena gertatzen dela hirietan, dena kolo-
rezkoa dela, gure sexualitateak aukeraz 
beteriko lurzoru emankorrean azalera-
tuko direla.

Baina hiriak jada ez dira hain biziga-
rriak eta, Yayo Herrerok esaten duen 
moduan, hiria baliabide materialak kon-
tsumitu eta zaborra (emozionala ere) 
besterik sortzen ez duen egitatea da; 
noski, baliabideez gain, pertsonak kon-
tsumitu eta ikusezindu egiten dituena 
ere, horiek muturreraino eraman arte.

Zer esan hirietan sortzen ari garen 
abangoardiazko komunitateei buruz. 
Askotan, guayismo eta itxurakeriaz be-
teriko harreman endogamikoak direla, 
non botere-asimetrietan oinarrituriko 
hiruzpalau guru kultureta edo akade-
mikoren goraipamen iraunkorrek elite 
kultural, sozial eta politikoak sortzen 
laguntzen dituzten. Oso subertsiboak, 
disidenteak eta aurrerakoiak, bai; baina 
eliteak, azken finean.

Asko eta asko gara hiriak atzean utzi 
eta, zakua bete bizipen, herrietara jo-
tzen dugunok komunitatea sortzeko as-
moz. Eta, bizigarritasunaz ari bagara, 
herrietan pertsonon bizitzak bizigarriak 
egiten dituzten dinamika eta sareak ere 
badaude. Hori bai, horiek sustatu behar 
dira, ez dira ezerezetik sortzen.

Falta dena da, hain zuzen, hirietan 
LGBT+ pertsonok egin dugun lanketa 
guztia. Bailaraz bailara eta herriz herri, 
zisheterodisidenteok geure arteko arti-
kulazioa gauzatu behar dugu.

Aktibista transfeministak garen alde-
tik, ikusten ari gara nola herrietan be-
rraktiba daitekeen ehun sozial eta poli-
tiko zisheterodisidentea. Eta profesional 
gisa, ikusten ari gara nola, udal mailako 
diagnostikoak eginez, posible den zishe-
teroarautik kanpoko sexualitateengan 
eragina izango duten politika publikoak 
diseinatzea. Zeren, bai, herrietan ere ga-
rena izateko aukera egon baitaiteke. 
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“Memoria abandonatu 
ezin den fabrika da”

Mikel Zabalzaren erailketaren 37. 
urteurrenean irakurri nuen behin 
baino gehiagotan esaldi hau: "Me-

moria abandonatu ezin den fabrika da". 
Berehala, torturaren aurkako memoria-
ren fabrikako langile sentitu nintzen, ba-
tzuek ahaztu nahi dituzten piezak egin 
eta ikustarazteko ahaleginetan borrokan. 
Antolatu gabe, nolabait bakoitza bere gi-
sara eta laguntza askorik gabe. Bitartean, 
beste dozenaka fabrika beraien memoria 
inposatu nahian; eta gure sindikatuak? 
Negoziazioetan?

Fabrika horretako langile gisa, izan dut 
abandono sentsazioa behin baino gehia-
gotan. Azkena, Bi arnas dokumentalaren 
inguruan, hain zuzen. Hau da, langileok 
(torturatuok) eta gure familiak-lagunak 
saiatzen garela elkarrekin fabrika eusten, 
baina sindikatuak (mugimendu politikoa) 
ez daudela gurekin borroka honetan, edo 
hori bulego lanetara mugatzen dela. Nola 
ulertu bestela, aurten, 2022. urtean, Ira-
txe Sorzabal 24 urteko kartzela zigorrera 
kondenatzea torturapean egindako de-
klarazioetan oinarrituta, eta horren kon-
tra egindako salaketak beraren lagun eta 
familia ingurutik etorri izana? Edo euskal 
preso politiko ugarik arrazoi beragatik 
espetxean jarraitzea eta grebarik edo-eta 
kalean zalaparta gehiagorik ez egitea? 
Amnesiaren, isiltasunaren, hitzarmena 
sinatu ote dute sindikatuek bizikidetza-
ren izenean? Epaitegi eta bulegoetatik 

haratago joateko garaia da, gogoratzeko, 
berriro ez gertatzeko, aitortzeko eta pre-
soei zigorrak eteteko, grebara!

Euskal herritarrok jasandako tortura 
sistematikoa eta estrukturala izan bada 
ere, horren aurkako erantzuna ez da 
horrelakoa izan, salaketa eta torturaren 
aurkako borroka norbanakoen gain utzi 
delakoan nago. Norbanako torturatuek 
ditugun tresnen arabera doa ateratzen 
tortura kalabozoetako itzaletik kalera, 
eta horrek ahalegin handia eskatzen du 
bizirik atera garenontzat. Izan ere, leku-
kotasunak emateak bortxatu eta txikitu 
zituzten gorputz horiek ikusgai jartzea 
dakar, zauriak irekitzea. Berriro guda 
zelai bihurtutako gorputz hori politiza-
tzea, memoria kolektiboa egiteko. Estatu 
terrorismoa jasan eta biziraundakoak 
garen heinean, legitimitate osoa dugu ha-
tzarekin arduradunak seinalatzeko. Ai-
tortza politikoa lortzeko, ordea, borrokan 

gurekin behar ditugu mugimendu sozial 
eta politikoak!

Une honetan, ezinbestekoa iruditzen 
zait ardura politikoa hartzea memoriaren 
izenean. Batetik, ezin delako torturaren 
aurkako borroka instituzioetara muga-
tu eta delegatu. Batzuentzat badirudi, 
Baskongadak deritzoten horretan, Eus-
ko Jaurlaritzaren txostenean gure izena 
azaltzearekin memoria egina dugula. Ho-
rregatik, Nafarroan egin bezala, tortura-
tuok saretzea, antolatzea eta memoriaren 
eta aitortzaren bidean subjektu politiko 
aktibo bihurtzea beharrezkoa deritzot. 
Berriro errepikatuko ez dela bermatzeko 
zimenduak jarri behar ditugu eta gertatu-
takoa idatzi.

Behar horretatik abiatuta, Bi arnas 
dokumentalarekin pikete lanetan ga-
biltza, beste fabrika eta langileak piztu 
eta sindikatuak desblokeatzeko nahian. 
Torturaren afera ez delako iraganekoa, 
egun ere ondorio latzak uzten dituen es-
tatu biolentzia baizik. Erreibindikaziotik 
egiten da memoria eta ez ahanzturatik. 
Emakume euskaldun gisa jasandako 
biolentzia espezifikoetatik eman ditugu 
lekukotasunak, horiek gatazkaren ira-
kurketa kolektiboan txertatzeko. Hortxe 
gure ekarpena. Orain zeuen txanda. Bi 
arnas milaka arnas bilaka daitezen tor-
tura eta torturatzaileen inpunitatearen 
aurka eta aitortza eta memoria kolektibo 
feministaren alde! 

Euskal herritarrok jasandako 
tortura sistematikoa eta 

estrukturala izan bada ere, 
horren aurkako erantzuna 

ez da horrelakoa izan. 
Norbanakoen gain utzi 

delakoan nago
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EAEko hezkuntza 
aurreproiektutik legera, 
zer espero dezakegu?
Ez dugu bola magikorik, baina hezkuntza akordioa sinatu 
zuten alderdi politiko guztiekin hitz egin ostean, sumatu 
dezakegu zein aldaketa –eta zein ez– aurreikusi daitezkeen 
lege aurreproiektutik behin betiko legera, euskalduntzea, 
Euskal hezkuntza zerbitzua, segregazioa edota erlijioari lotutako 
ataletan. Hainbat kontzepturen atzean alderdi batzuek eta 
besteek ulertzen dutena ere esanguratsua da.

  MIKEL GARCIA IDIAKEZ  

“Aurreproiektuan badirudi itunpeko 
guztiak automatikoki Euskal hezkuntza 
zerbitzuaren parte direla eta interes 
sozialeko ikastetxeak direla”
Alfredo Retortillo
PSE

“Legeak jaso behar ditu 
segregazioari aurre egiteko 
neurriak gutxienez Kataluniako 
Legeak jasotzen dituenak beste”
Ikoitz Arrese
EH Bildu
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Mobilizazioak eta bi greba 
egun eragin ditu EAEko 
Hezkuntza legearen au-
rreproiektuak. Kurioski, 
Eusko Jaurlaritzako Hez-

kuntza sailak idatzitako aurreproiek-
tuaren lehen zirriborroak hezkuntza 
akordioa du oinarri eta akordioa sinatu 
zuten alderdi guztiek diote aldaketak 
behar dituela testu horrek. Azken fi-
nean, oraindik bidea geratzen da behin 
betiko legea onartu arte –ikusi 27. 
orrian kronologia, urratsez urrats–.

Akordioan parte hartu zuten alderdi 
gehienen hitzetan, lausoegia da aurre-
proiektua, edukien hustuketa egon da 
akordiotik aurreproiektura, eta legeak 
zehatzago jaso behar ditu akordioan 
adosturiko puntuak, bereziki Euskal 
hezkuntza zerbitzuan sartzeko bete-
beharrak, segregazioari aurre egiteko 
neurriak, hezkuntza deszentralizatze-
ko –eta udalei protagonismo gehiago 
emateko– pausoak eta eskola publikoa 
erdigunean jartzeko neurriak.

Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen 
testua malguegia da, lege ireki bat bi-

latu delako, markoa jartzea, eta gero, 
teorian behintzat, akordioan adostu-
rikoak dekretu eta ordenamendu bi-
dez garatzea. EAJko Leixuri Arriza-
balagaren hitzetan, legeak bizi luzea 
izan dezan –errazagoa da dekretu eta 
aginduak aldatzea, legea baino– eta 
“adibidez akordioa sinatu ez duen al-
derdiren batek inoiz Hezkuntza saila 
lortzen badu, ez dezan legea aldatu”. 
Oso bestela ikusten dute akordioan 
parte hartu zuten beste kideek (EH 
Bildu, PSE, IU-Elkarrekin Podemos): 
“Lege bat ez da dekretu baten zehaz-
tasun mailara iritsiko, baina akordioan 
adostutako norabidea finkatzeko eta 
bermatzeko adina zehaztasuna behar 
du, bestela unean uneko Hezkuntza sai-
laren gestioaren pean egongo da nora-
bidea. Akordioan definitu ziren gauza 
nuklear eta tronkalek ongi definituta 
egon behar dute legean”.

Edukiak eta neurriak ongi definituta 
ere, kezka agertu dute hezkuntza ko-
munitateko hainbat eragilek (EHIGE 
guraso elkarteak eta Euskal Eskola Pu-
blikoaz Harro plataformak kasu): akor-

dioan adostu diren puntu ugari gaur 
egun dugun araudiak jasotzen ditu da-
goeneko, baina ez dira betetzen. Politi-
kariei galdetu diegu mekanismo betea-
razleak ere ez al lituzkeen jaso beharko 
legeak. “Orain ere mekanismoak egon 
badaude, baina ez dira erabiltzen, adi-
bidez kuoten ordainketekin ikusi dugu-
nez. Kontuak kontu, akordioan adostu 
ditugu mekanismoak eta bai, legean 
eta dekretuetan txertatu behar dira, 
baina gero borondate politikoa behar-
ko da horiek betearazteko –dio Iñigo 
Martinez Zatonek (IU-Elkarrekin Pode-
mos)–. Hain justu, hori da lege honeki-
ko konfiantza falta pizten diguna, gero 
eta berri gehiago ezagutzen ari baika-
ra borondate politikorik ez dagoela 
erakusten digutenak”. Mekanismo zu-
zentzaileak jasotzearen garrantzia ere 
azpimarratu digu Ikoitz Arresek (EH 
Bildu): “Ikastetxeak betebeharrak bete 
dituela ziurtatzeko kontrol mekanis-
moa izan daiteke, adibidez, ikuskaritza 
zerbitzu berezia sortzea, baina beste-
lakoak ere adostu daitezke, auditoria 
publikoak eta abar”.

“Legeak bermatu behar du herri 
guztietan gutxienez eskola publiko 
bat egotea eta hiriguneetan eskola 
publikoa izatea hazten dena”
Iñigo Martinez Zaton
IU-Elkarrekin Podemos

“Euskalduntzean, guretzat 
garrantzitsua da daukaguna 
mantentzea, beherago ez joatea, 
eta hortik gora joaten saiatzea”
Leixuri Arrizabalaga
EAJ
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EUSKAL HEZKUNTZA ZERBITZUAK 
NOLA ERAGINGO DU PRAKTIKAN?
Legearen muinetako bat eta gatazka itu-
rri nagusietakoa da Euskal hezkuntza 
zerbitzua delakoa –sare publiko nahiz 
itunpeko, betebehar batzuei erantzuten 
dien ikastetxe orok %100eko finantza-
zio publikoa jasoko du–. Aurreproiek-
tutik legerako jauziari begira, gauza bat 
ziurra da: betebeharrak gehiago zehaz-
tuko dira testuan, alderdi guztiek eska-
tzen dutenari erantzunez. Leixuri Arri-
zabalagak (EAJ) kontatu digunez, “egia 
da Euskal hezkuntza zerbitzuan egoteko 
ikastetxeek bermatu behar dituzten be-
tebeharrak ez direla beren-beregi jaso 
lehenengo zirriborroan eta mesfidantza 
sortu duela, baina ziur naiz jasoko direla”.

Betebehar horiek zehaztuta ere, si-
nesten zaila da zerbitzu horren baitan 
sartzea erabakitzen duen ikastetxeren 
bat praktikan kanpoan geratuko de-
nik; errealitatea ez al da itunpeko sa-
rea barne hartuko duen aterpea izango 
dela? “Bai, kostatzen da sinestea baten 
bat kanpoan geratuko denik, batez ere 
eskakizunak ikusirik, ez dira betetzeko 
eskakizun zailak, borondatea jarriz gero 
posible da”, erantzun digu EAJren or-
dezkariak. Oso bestela ulertzen du kon-
tzeptua EH Bilduren ordezkariak: “Ongi 
definitu behar da zerbitzua emateko 
zein baldintza bete behar diren, eta ho-
rretarako diseinatu behar da ikastetxez 
ikastetxe maila progresiboan zerbitzu 
horretako partaide izateko plangintza 
bat, zeren oraintxe bertan, zerbitzuaren 
parte izateko baldintza guztiak aztertuz 
gero, ausartuko nintzateke esatera oso-
oso ikastetxe gutxik betetzen dituztela 
%100ean baldintza horiek guztiak. Be-
raz, modu progresiboan egingo dugu, 
beharrezko bitartekoak emanez”. PSE-
ren ordezkariarentzat ere, ikastetxe bat 
zerbitzuaren parte izatea ezin da egin-
tzat eman, lortu beharreko zerbait izan 
behar luke: “Akordioa adostean, PSEn 
ez ginen oso gustura kontzeptu honekin, 
azken muturrean sare publikoa eta itun-
pekoa parekatzera datorrela ulertzen 
dugulako, eta bai ikusi dezakegu zerbi-
tzu hau helmuga gisa, betebehar batzuk 
jarri, bete ditzaten bermatu, eta hala 
eginez gero azkenerako zerbitzu honen 
partaide izan; baina ez dugu ikusten 
abiapuntu gisa, aurreproiektuan badi-
rudielako itunpeko guztiak automatiko-
ki zerbitzuaren parte direla eta interes 
sozialeko ikastetxeak direla finantzazio 
publikoa jasotzen duten heinean, interes 
soziala zer den ere definitu gabe”.

IU-Elkarrekin Podemosen ordezka-
riak argitu nahi izan digu hezkuntza zer-
bitzuarekin ez dela formula berririk sor-
tu, LOMLOE Espainiako legeak jasotzen 
duela eta bertan agertzen dena txertatu 
baino ez dela egin, eta ez dituela sareak 
berdintzen: “Dago eskola publikoa, eta 
daude zerbitzu hau eskaintzen duten 
ikastetxeak, eskola publikoa ez delako 
denera iristen. Guretzat bata eta bestea 
ez dira berdinak eta lehentasuna eskola 
publikoak izan behar du”. Orduan, galde-
tu diogu, ez da bi sareen banaketarekin 
amaitu? “Ez, baina akordioko neurriak 
martxan jarriz gero, eskola publikoa-
ren perimetroa handitzea, plaza publi-
koak leku guztietan bermatzea… eskola 
publikoa pixkanaka indartzen joateko 
neurriak izango ditugu, eta hori da gure 
helburua”.

“Guri gustatzen zaigu Euskal hezkun-
tza zerbitzu publikoaz hitz egitea, pu-
blikoa ere gehitzea eta azpimarratzea, 

zerbitzua publikoa izango delako”, dio 
EAJren ordezkariak. EH Bildukoarentzat 
aldiz, “etorkizunean sortuko litzateke 
zerbitzu publiko hori, gure idurikoz tar-
tean titularitate partekatua izango lu-
keena (instituzionalizazio juridiko bat 
tarteko), baina hasierako egoera hone-
tan, non titularitate ezberdineko ikaste-
txeak dauden eta titularitate horiek bere 
horretan mantentzen diren, zerbitzuan 
zeinek parte hartuko duen eta zein bal-
dintza bete behar dituen ongi definitu 
gabe daudelarik, publiko deitzea arris-
kutsua iruditzen zaigu. Gauza bat da 
zerbitzu publikoa ematea, eta horretan 
ados gaude, baina zerbitzuari izen-abi-
zen horiek jartzea ez da egokiena”.

Ikastetxeen publifikazioan jarri du 
azpimarra hezkuntzako hainbat eragi-
lek, eta sindikatuek deituriko greben al-
darrikapenetan ere, publifikazio proze-
su sendoak eskatu dituzte, titulartasun 
pribatua duten ikastetxeak sare publi-
koan integratu daitezen. Aurreproiek-
tuan, aukera hau xedapen gehigarri gisa 
baino ez da ageri, laburrean. Itunpeko 
ikastetxeek sare publikoan integratzeko 
atea irekita uzten dela eta ikastetxearen 
borondatezko erabakia dela adierazi di-
gute akordioaren sinatzaileek. “Aurre-
proiektuan agertzen den lekuan ondo 
dagoela uste dugu, lege honen helburua 
ez baita sistemako ikastetxeak publifi-
katzea, baina aukera egon badago”, esan 
digu EAJren ordezkariak.

ZER DA ESKOLA PUBLIKOA 
INDARTZEA?
Sare publikoari alderdi guztiek aitortzen 
diote protagonismoa, baina hori zein neu-
rriren bidez islatuko da legean? Inber-
tsio eta azpiegitura kontuak legeak jaso 
behar dituen ala beste mahai eta arau-
ditan garatu behar diren ez dago argi. 
EAJko Leixuri Arrizabalagak gogoratu du, 
“eta hau sindikatuek ez dute esaten, pasa 
den maiatzean oso akordio garrantzitsua 
adostu zutela Hezkuntza sailarekin: ba-
liabide gehiago, profesional gehiago, jarri 
dira publikoaren zerbitzura”. EH Bilduko 
Ikoitz Arreserentzat, “legeak jaso edo ez, 
argi daukagu azpiegiturei dagokienez de-
sabantailan aurkitzen dela euskal esko-
la publikoa eta inbertsio eta azpiegitura 
plan sendoa behar duela”.

IU-Elkarrekin Podemos eta PSEk pla-
nifikazioan jarri dute fokua, plaza publi-
koak bermatu eta hazteko neurrietan. 
“Akordioan planteatu genuen neurri oso 
espezifikoa da adibidez plazen eskaintza 
ez egotea eskaeraren menpe, merkatu 

Akordioko alderdi 
gehienen ustez, 

Jaurlaritzak aurkeztu 
duen testua malguegia 

da eta zehaztasuna 
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Hezkuntza komunitateko eragileen 100 agerraldi edo ponentzia 
entzun zituen Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza batzordeak, 
ekarpenak jaso aldera. Ondoren, 2022ko martxo bukaeran 
hezkuntza akordioa sinatu zuten EAJ, PSE, EH Bildu eta IU-
Elkarrekin Podemos alderdiek. 43 neurri adostu zituzten, datozen 
hamabi urteetan Hezkuntza sailak garatu beharreko hezkuntza 
politika zedarritu asmoz. Apirilaren 7an egin zuten akordioaren 
behin betiko bozketa, Eusko Legebiltzarrean.

Akordiotik legerako jauzian, Hezkuntza sailak egindako lege 
aurreproiektuaren zirriborroa izan da lehen urratsa, akordioa 
oinarri hartuta. Irailaren erdialdean audientzia publikoan jarri 
zen aurreproiektua, nahi zuen orok ekarpenak egiteko bidea 
zabalduz: 34 eragileren ekarpenak eta alegazioak jaso dituzte.

Abendua bukaerarako gobernu kontseilura heldu nahi du 
bigarren zirriborroak, baina ziurrenik ez du denborarik 
emango. Urtarrileko lehen hiru asteak hilabete balioagabeak 
direnez, badirudi urtarrila bukaera aldera iritsiko dela 
gobernu kontseilura, lege proiektu moduan, eta segidan Eusko 
Legebiltzarrera iritsiko litzateke, otsailean.

Eusko Legebiltzarrera lege proiektua iritsiko da. Lehenengo fase 
batean, alderdiek proposatuta lege ponentzian parte hartuko 
duten hezkuntza eragileek beren ekarpenak egingo dituzte; 
bigarren fase batean, Legebiltzarreko alderdi bakoitzak bere 
zuzenketak egingo dizkio lege proposamenari, zuzenketa bakoitza 
negoziatu eta eztabaidatuko da eta aurrera ateratzen den edo ez 
bozkatuko da: testuak bere bidea egingo du, behin betiko legera 
arte. Baliteke 2023ko iraila-abendu artean onartzea legea.

Paraleloki, akordioan parte hartu zuten alderdien jarraipen 
batzordeak biltzen jarraituko du, akordioan adostutakoa betetzen 
dela ziurtatzea eta adosturiko neurriak nola garatuko diren 
kontrastatzea helburu duena.

Noiz aplikatuko da legea? 2023-2024 ikasturtean aplikatzeko 
asmoa agertu du Jokin Bildarratz Hezkuntza sailburuak. Dena 
den, martxan jartzen diren arau, dekretu eta abarretan “espiritua 
aplikatzen ari gara jada”, sailburuaren hitzetan.

Hezkuntza legearen 
kronologia
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logika apurtzea –azaldu du Iñigo Marti-
nez Zatonek–. Legeak bermatu behar du 
herri guztietan gutxienez eskola publiko 
bat egotea (uneotan ez dago bermatuta) 
eta hiriguneetan eskola publikoa izatea 
hazten ari dena, zeren Bilbon esaterako 
itunpeko gehiago ditugu jada publikoak 
baino. Eta hau gakoa da, demografia 
jaisten ari den honetan: itunpekoetan 
ratioak jaitsi dira (alegia, ikasle gutxia-
gorekin gelak zabalik mantentzea ahal-
bidetuko zaie), herri berean egon dai-
tezkeen bitartean ikastetxe publikoak 
plazak bete gabe dituztela. Ez du zentzu-
rik itunpekoei ratioak publikoari baino 
gehiago jaisteak”. “Ezin da gertatu jaio-
tze tasaren beherakadak ekar dezakeen 
ikastetxe batzuen bideragarritasun-eza 
(itxiera) ikastetxe publikoen bizkar egi-
tea”, gehitu du Alfredo Retortillok.

MURGILTZE EREDU OROKORTUA 
BAI ALA EZ?
Bai hezkuntzaren bai euskalgintzaren 
bueltako eragileen eskaera da: egungo 
A, B eta D ereduen aldean, euskararen 
murgiltze eredu orokortua ezartzea 
ikastetxe guztietan, eta euskara izatea 
irakas-hizkuntza bakarra. Bada, batzue-
kin eta besteekin hitz eginda, esan de-
zakegu ziurrenik ez bata ez bestea ez 
dituela jasoko legeak.

“Euskara ardatz duen sistema elea-
niztuna” da akordioak eta legeak jaso-
tzen duten eredua, ez murgiltze eredu 
edo D eredu orokortua. “Guretzat ga-
rrantzitsua da daukaguna mantentzea, 
beherago ez joatea, eta hortik gora joa-
ten saiatzea”, dio Leixuri Arrizabalagak. 
Ikoitz Arreseren esanetan, “ikasleei de-
rrigorrezko hezkuntza bukatzean B2 ir-
teera-profila eskatzea praktikan da ira-
kas-eredu orokortu batera salto egitea”. 
Baina B2 horretara iristeko hizkuntza 
proiektua ikastetxe bakoitzaren esku 
uztea –eskolaren testuinguru soziolin-
guistikoa kontuan hartuz– ez al da eredu 
malguegia? “Guk ez dugu malgu bezala 
interpretatzen, ikastetxe guztiek B2 ber-
matu behar baitute, eta hori ebaluazio 
jakin baten bidez justifikatu beharko 
dute”, erantzun digu Arresek. Ikaste-
txeak benetan B2 helburu horretara iris-
teko bidea egiten ari direla bermatzeko 
–eta zailtasunak dituen eskolara balia-
bide gehiago bideratzeko–, ebaluazio 
jarraitua denek ikusten dute funtsezko, 
baina aurreproiektuan ez dago halako-
rik jasota eta iritzi ezberdinak dituzte 
politikariek, legean jaso ala gero arau-
ditan zehaztu; hurrengo hilabeteetako 

eztabaidan puntuetako bat izango da, 
seguruena.

Hizkuntza proiektuen malgutasunaz 
ari garela, akordioaren arabera irakas-
hizkuntza euskara izango da lehenta-
sunez, baina ez irakas-hizkuntza baka-
rra. Hala, nahiz eta orain arteko inongo 
dokumentutan ez den ageri –batzuek 
kontrakoa zabaldu duten arren– ikasgai 
arruntetan euskara ez beste hizkuntza-
ren bat erabiliko dela (Gizartea edo His-
toria ingelesez ematea, adibidez, gaur 
egun hainbat ikastetxetan jada egin ohi 
duten moduan), legeak atea zabalik utzi-
ko du hala erabakitzen duen ikastetxeak 
egin dezan.

SEGREGAZIOA ETA GURASOEN 
ASKATASUNA
Eskolatze orekatu baten aldeko neurri 
eta irizpideak aurreproiektuan baino 
gehiago eta zehatzago agertuko dira 
legean, hori ere aurreikusi dezakegu, 
alderdi politikoekin hitz eginda. Ez alfe-
rrik, azken urteetako eta baita prozesu 
honetako protagonista handietakoa izan 
da segregazioa, hezkuntzaz ari garelarik, 
baina aurreproiektuan ez da akordioan 
adina sakontzen, berriro ere argudio 
erabilita legean ez baizik dekretu, araudi 

eta abarretan garatuko dela gaia. Lege 
batean zenbateraino konkretatu dai-
tezkeen halako neurriak? Kataluniako 
Legeak pista inportantea ematen duela 
azaldu digu Ikoitz Arresek: “EAEko le-
geak jaso behar ditu segregazioari aurre 
egiteko neurriak gutxienez Kataluniako 
Legeak jasotzen dituenak beste”.

Segregazioari aurre egiteko irten-
bideak askotan errepikatu dira, baina 
legearen arabera “gurasoei dagokie 
ikastetxea askatasunez aukeratzeko es-
kubidea baliatzea”, eta eskolatze ore-
katu baterako planifikazioa printzipio 
horrekin ongi uztartzen ote den galdetu 
diegu politikariei. “Gurasoek aukeratze-
ko eskubidea beti egon da eta egoten ja-
rraituko du, guk gainera beti defendatu 
dugu eta euskal gizarteak hala onartzen 
du –aldarrikatu du Leixuri Arrizabala-
gak–, baina beste faktore bat sartzen 
da jokoan, segregazioa, eta faktore hori 
medio, gerta daiteke seme-alaba ma-
trikulatzeko gurasoek egindako lehe-
nengo aukeraren portzentajea jaistea, 
eta seme-alaba bigarren aukera gisa zu-
ten horretara bideratzea. Gaur egun ere 
gertatzen da”. Gurasoen askatasuna eta 
eskolatze orekatua hizpide, tokiko esko-
latze bulegoen garrantzia nabarmendu 
digu Iñigo Martinez Zatonek: “Hor ma-
trikulatu behar lirateke seme-alabak, ez 
zuzenean eskoletan, eta bulego horie-
tatik banatuko lituzkete ikasleak. Akor-
dioak jasotzen ditu bulego hauek, bai-
na gakoa izango da nola gauzatzen den, 
bakarrik informazio eta aholku bulego 
izango diren, ala eskumen handiagoak 
izango dituzten”. Alfredo Retortilloren 
ustez, ez da beti ongi ulertzen ikaste-
txea aukeratzeko gurasoen eskubidea: 
“Edonola, eskubide horrek ezin du admi-
nistrazioaren planifikazioa baldintzatu, 
adibidez plaza publikoak gordeko direla 
erabakitzea”.

ERLIJIO ORDUEK IZANGO AL DUTE 
MUGARIK?
Akordioa garbia zen: LOMLOE Espai-
niako legeak Erlijio ikasgaia eskaintzera 
behartzen ditu ikastetxeak, eta ikasgai 
horri jartzen dion gutxieneko ordu ko-
purua Euskal hezkuntza zerbitzuaren 
partaide izateko gehienezko Erlijio ordu 
kopuru gisa finkatu zuten alderdi sina-
tzaileek. Aurreproiektuan, ordea, ez da 
halako mugarik ageri, eta laikotasuna 
zer den hobeto definitzeko ere eskatu du 
hainbat eragilek, testuan nahiko modu 
lausoan azaltzen dela iritzirik. Doktri-
natzea debekatuta dagoela dio aurre-
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proiektuak, baina testua irakurrita, 
ikastetxe bat izan daiteke laikoa eta kris-
taua aldi berean: eskatzen da “laikota-
sunean oinarritutako hezkuntza-eredua 
garatzea, itunpeko ikastetxe pribatuen 
berezko izaera errespetatuz”. Ez dugu 
ahaztu behar, itunpeko ikastetxe pribatu 
horien portzentaje handi baten izaera 
kristaua dela.

Adostutakora bueltatuz, legeak Erlijio 
ordu kopuruen muga berreskuratzea 
eskatuko dute IU-Elkarrekin Podemosek 
eta EH Bilduk, PSErentzat “ez da guri 
gehien kezkatzen gaituen gaia”, eta EAJ-
ren ustez, orain ere legean ez, “ondoren 
araudi bidez garatu beharreko gaiak li-
rateke”. Hurrengo hilabeteetan puntu 
honek eztabaida piztuko duela dirudi, 
are gehiago aintzat hartuta zeinen irmo 
agertu den Jokin Bildarratz Hezkuntza 
sailburua, honen inguruan galdetu zaio-
nean: “Hemen ez da inongo aldaketarik 
egon eta ez da inongo aldaketarik egon-
go; ikastetxe guztiek izango dute euren 
nortasuna mantentzeko aukera, ikaslea-
ren nortasuna errespetatuz”.

Beste puntu batzuetan ere badago sal-
tsa eta eztabaida. Kontratu programen 
bidez garatuko den ikastetxeen autono-

miari begira, esaterako, edo hezkuntza-
ren deszentralizazioari lotuta. Udalei eta 
udal eskola kontseiluei rol garrantzitsua 
atxikitzen zitzaien akordioan, hezkuntza 
tokian tokira gerturatzeko asmoz, baina 
funtzio eta eskumen horiek asko urardo-
tu dira legearen aurreproiektuan, ikusi 
beharko da zein forma hartzen duten 
azkenerako.

Akordioaren lorpenak ere nabarmen-
du nahi izan dituzte elkarrizketatuek: 
hala nola Partzuergoko haurreskolen 
doakotasuna –2023-2024 ikasturtetik 
aurrera errealitatea izango den aspal-
diko eskaera– segregazioa lehen lerrora 
ekartzea eta eskola publikoa hazteko 
prozesua eztabaidatzea. 

BA AL DU LEGEAK ZILEGITASUN 
SOZIALIK?
Kritikak, mobilizazioak, greba egunak… 
Bor-bor dago giroa eta legeak hezkun-
tza komunitatean nahikoa zilegitasun 
izango al duen galdetu diegu. Legeak gi-
zartearen eta eragileen babesa izatea 
ezinbesteko jo dute denek, eta horretan 
urratsak eman behar direla diote, he-
rritarrak pauso bakoitzaren inguruan 
ongi informatu, eragileei entzun… Mar-

txoan alderdiek lortu zuten akordioa 
minimoen akordioa izan zela gaineratu 
du Martinez Zatonek, “ez da guk egingo 
genukeen hezkuntza proposamena, bai-
na abiapuntu gisa ongi ikusten dugu”. 
Eta konfiantza eskatu du EAJko Arriza-
balagak: “Mesfidantza dago, baita pro-
zesuaren inguruko desinformazioa ere. 
Akordioarekin hasieran gauza bera pasa 
zen eta bukaerarako eragile ugari pozik 
agertu ziren emaitzarekin. Batzuk kon-
tra agertu ziren, baina batzuk beti daude 
kontra, berdin du zer egiten duzun. Eta 
orain ere, lehenengo zirriborroa baino 
ez daukagu, bidea luzea da eta izan kon-
fiantza, izan parte-hartzaileak, denon 
artean lege proiektua aberasteko eta 
ahalik eta adostasun maila handienera 
heltzeko, hori delako helburua. Egia da 
eragile bakoitzak bere esparrua edo txo-
koa defendatzen duela eta ezin izango 
dutela norbere txokoarentzako guztia 
jaso lege honetan, gauza batzuk atzean 
utzi beharko dituzte, denon artean akor-
dio batera heltzeko, hori da akordio ba-
ten oinarria, eta uste dut horretarako 
esfortzu bat egin beharko luketela, kon-
tuan hartuz helburua oso ona dela gure 
gizartearentzat”. 

“Publikoa, euskalduna eta propioa helburu. Hezkuntza lege aurreproiektu honi ez, legea langileokin erabaki” lelopean, 
greba egunak egin ditu EAEko irakaskuntza publikoak, ELA, LAB eta STEILAS sindikatuek deituta.

STEILA
S
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Zein aldarterekin hartu duzu ardura 
berria? 
Urduritasuna eta bertigoa badauzkat, 
beti sortzen zaizkigun zalantza horieta-
koak gure gaitasunei buruz, baina, era 
berean uste dut gogoak gainditu egin 
duela hori. Euskararen biziberritzearen 
prozesua kezkaz bizi dut. Hala ere, mo-
mentu honetan jendartean eragiteko, 
eta ez bakarrik Euskal Herrian, irudi-
tzen zait hizkuntz auziena oso leku inte-
resgarria dela. 

Zorion mezu mordoa jasoa zara sare 
sozialetan, albistearen harira. Jakin 
daiteke instituzioren batetik deitu 
zaituzten?
Bai, Eusko Jaurlaritzako hizkuntz politi-
katik jaso dut mezua.

Nola ikusten duzu Kontseiluak 
25 urteotan eginiko lana? 
Zer nabarmenduko zenuke?
Kontseiluaren izaera bera. Euskalgin-
tza esaten diogun askotariko espazio 
honetan ikuspegi ezberdin asko bil-
tzen dira. Beste diferentzien gainetik 
euskara ardatzean jarri eta elkarrekin 
jarduteko borondate eta egite dinami-
ka bat egote hutsa, eta beraz, erakun-
de bat, garrantzitsua iruditzen zait. 25 
urtek askorako ematen du, bestalde, 
eta Kontseiluaren ibilbidea lotzen dut 
euskalgintzarenarekin. Batean atze-
man ditzakedan argi-ilunak euskalgin-
tzan orokorrean suma ditzakedanak 
dira. Gehituko nuke azken urteetan 
momentu interesgarrian dagoela Kon-
tseilua.

Euskalgintzari eskatzen zaion ziklo 
aldaketaren harira, euskalgintza 
jada aro berrian murgilduta 
dagoela aldarrikatu duzu Durangon 
eginiko kargu-hartze ekitaldi 
ofizialean.
Bai, asko aipatu da azken urteetan 
euskalgintzaren baitan aro berri ba-
ten beharra, ziklo berria, biribilgunea 
eternal bihurtzeraino. Gatozen ziklo 
politikotik gatoz, ordea, zentzu guz-
tietan. Euskal Herrian gatazka arma-
tuak asko markatu du guztia eta ziklo 
hori ETAk armak utzi eta disolbatzeko 
erabakiarekin aldatu zen. Horrek izan 
du tximeleta efektu propioa politika-
ren arlo guztietan, baita euskararen 
biziberritzearenean ere, nire ustez auzi 
politikoa den heinean. Mugimenduan 

  LANDER ARBELAITZ MITXELENA      DANI BLANCO

Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusi berria da Idurre Eskisabel 
Larrañaga (Beasain, 1970). Kazetaria, antropologoa eta EHUko irakaslea 

izana da. Euskaldunon Egunkariako langile zen Guardia Zibilak bidegabeki 
itxi zuenean. Goseak janak poesia liburua eta Trikua esnatu da saiakera 

idatziak ditu, bigarren hori Lorea Agirrerekin batera. Euskararen 
biziberritzearen aldeko mugimenduari aire berria ekarriko diolakoan gaude, 
borroka hau justizia sozialaren esparruan kokatu eta euskararen iraupenetik 

hizkuntzaren biziberritzera pasatzen laguntzeko gogoz aurkitu baitugu.

IDURRE ESKISABEL LARRAÑAGA 

“Euskara hizkuntza gutxitua dela 
aintzat hartu gabe, 

nekez egingo dugu aurrera”
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birpentsatze handia gertatu da. Ez soi-
lik Euskal Herrian, munduan ere seku-
lako aldaketak gertatzen ari baitira, eta 
nahiko objektiboa da esatea azken bi 
hamarkadetan aldaketen abiadura aze-
leratuta dabilela. 

Munduaren beraren dinamikak uler-
tzeko eta geureganatzeko prozesuak 
askoz bizkorragoak dira eta beraz, lan 
konplexua bihurtu da gurea bezalako 
hizkuntza gutxitu baten biziraupena 
eta hizkuntza gutxitu batean geure bu-
rua ardazten dugunon bizitzak biziga-
rri egitea. Gogoeta fase horretan dago 
euskalgintza, diskurtsoak eta prakti-
kak birpentsatzen, eta dagoeneko hartu 
ditu noranzko batzuk: adostasun sozia-
la handitzea adibidez, euskalgintzatik 
kanpo bere burua kokatzen duten era-
gileekin, justizia eta kohesio sozialaren 
terminoetan planteatuz auzia. Horrez 
gain, Kontseiluak Batuz Aldatu dinami-
ka abiatu du eta bi zutabe proposatu 
ditu bidea egiteko: euskararen ezagu-
tza unibertsalizatzea eta euskaldunon 
bizitzak bizigarri egiteko eremu ero-
soak sortzea. 

Nola irakurtzen dituzu azken 
neurketa soziolinguistikoak, non 
erabilera behera doan batean eta 
bestean?
Galderak sortzen zaizkit gehien. Atzera-
goko ziklo horretan egin zen irakurkete-
tako bat zen ezagutza zabaldu ahala era-
bilera igoko zela. Ikusten ari gara ezetz. 
Ezagutzatik erabilerara jauzi egiteari 
buruz, ezinbestekoak iruditzen zaizkit 
euskara funtzionalitate eta balio batzue-

kin lotzen duten irakurketak. Ez dugu 
ahaztu behar gurea hizkuntza gutxitu 
bat dela botere sare erraldoi batean ko-
katuta eta berez erabilera nekez etorri-
ko dela, hautu bat izango dela. Eta ho-
rretarako motiboak behar dira, berdin 
da izan funtzionalak (behar duzulako la-
nerako edo egunerokoari aurre egiteko) 
edo balio sinboliko bat (emozioetan eta 
izaeran eragingo dizuna). Alde horreta-
tik, hezkuntzari lotuta, oso interesgarria 
iruditzen zait Iratxe Retolozak-eta egi-
ten duten irakurketa. Ikasleek euskara 
jasotzeaz gain, zoru bat behar dute era-
bil dezaten. Zoru hori kultur eremuak 
emango die, erreferentzia batzuek, non 
zentzua hartzen duen hizkuntza hori au-
keratzeak. Gabezia handia dugu euska-
rari egunerokoan zentzua bilatzen eta 
ematen. Hori ez da norbanakoen pul-
tsioetatik etorriko, dinamika sozialak ez 
baitira ezerezetik sortzen; politika pu-
blikoek bultzatu eta sustatu behar dute. 

Nola ikusten dituzu hizkuntza 
politikak herri honetan? Iparraldetik 
has gaitezke.

“Gurea hizkuntza gutxitua 
da botere sare erraldoian 

kokatuta eta berez 
erabilera nekez etorriko 
da, hautua izango da”
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Itxaropen bat ikusten dut, mugimendu 
bat eta eginbide bat sortu da instituzio-
nalizazioa lortzen ari den momentutik. 
Nolabaiteko babes bat edo politika pu-
blikoen inplantazio gutxieneko bat eka-
rri du erakundetzeak. Baina, aldi berean, 
ikusten dugu hizkuntzaren ofizialtasu-
nera pixka bat mugitzen garen aldiro 
segituan datorrela Frantzia hori moz-
tera. Borroka horren adibide politena 
da ikasleak azterketak euskaraz egiteko 
eskubidea eskatzen ari direla. Ikasleak 
azterketak aldarrikatzen!

Nafarroakoak?
Mataza konplexua da. Zonifikazioa gaitz 
handia da, nafarren artean injustizia 
handia sortzen baitu euskararekiko iris-
bidean. Nafarroa estatu auzia izan da 
eta da, eta hizkuntzaren alorrean egin 
diren politika asko hortik egin dira. 40 
urtez soro hori landu dute eta asko egin 
da atzera. Batzuetan emateraino euska-
raren alde planteatzen den edozein au-
rrerapauso txiki sekulako eskaera dela. 
Eta alderdiak ikusten ditut, abertzale 
eta euskaltzaleak barne, presio horretan 
korapilatuta, euskaltzaleok nahi baino 
dexente atzerago.

Eta EAEkoak?
Estatusaren aldetik eremu errazena da 
eta 40 urtez garatu dira beste eremue-
tan trakzio indar izan daitezkeen araudi, 
lege eta politikak. Baina lehen aipatu di-
tugun emaitzek erakusten digute ez dela 
nahikoa. Euskararen estatus ofizialaren 
ideian oinarritzen dira diskurtsoak eta 
politika publikoak EAEn, oker, ahaztu 
egiten baita hala ere hizkuntza gutxitua 
garela. Hori ekuazioan ez badugu ain-
tzat hartzen, nekez egingo dugu aurrera 
sustapen politiketan. Horrez gain, gutxi-
tan aipatzen da euskararen biziberritze 
prozesua eraldaketa sozialeko prozesua 
dela. Jendarteko botere harremanetan 
aldaketak ekarri behar dituela derri-
gor, eraldaketa prozesu guztietan beza-
la. Beti sortzen dira erresistentziak eta 
horien kudeaketan dago gakoa. Dauka-
gun politika egiteko ereduan –ez gurea 
esklusiboki, gaitz hau ere oso zabaldua 
baita–, politika bera baino alderdien 
politikak egiten dira, oso epe laburrean 
pentsatuta, eta botoak galtzeko beldu-
rrez. Euskararen biziberritzea bezalako 
prozesuak eskatzen duen tenplantzarik 
ez dago. Klima aldaketari edo energia 
krisiari begira ez daukagun bezala. Gai 
batzuk handiak eta oinarrizkoak dira, 
Politika letra larriz egitea eskatzen dute-

nak, baina, joko politikoa den bezalakoa 
delako, ez dago gaitasunik horretarako.

Ez dago gaitasunik edo instituzioetan 
jaun eta jabe direnek ez dute bultza 
nahi aipatzen duzun eraldaketa 
soziala?
Hori ere gerta liteke, baina diskurtsiboki 
ez da azaltzen. Gainera, nik nahiago alde 
horretatik inozo iruditu arren itxaro-
pentsu izan.

Kontseiluak estrategiko jo du 
ezagutzaren unibertsalizazioa 
lortzea. Nola da posible oraindik ez 
doakoa izatea euskara ikastea, EAEn 
behintzat?
Ez dagokit niri erantzutea eta aurrekora 
itzuliko naiz: kosta egiten zaigulako eus-
kararen biziberritzea ardatzean jartzen 
duten politika sendoak martxan jartzea. 
Ziur aski ez daukatelako berehalako 
hautes-errentagarritasunik. 

Esan duzu aliantzetan sakontzea 
izango dela zure helburua. Batetik, 
euskalgintzako eragileekin. Nola 
ikusten duzu panorama?
Zorionez, askotarikoa da. Gauza oso 
monolitiko eta homogeneoak ez zaiz-
kit gustatzen. Aurreko ziklo politikoak, 
ETAren jardun armatuak, arrasto han-
dia utzi zuen momentu hartan euskal-
gintzan bertan ere. Alde horretatik, 
esango nuke orain errazago dela elkar 
ulertzea. Momentu honetan, dezenteko 
batasuna ikusten dut egoeraren diag-
nostikoan eta nik planteatzen suma-
tzen ditudan estrategietan ere ez dut 
ikusten sekulako dibergentziarik. In-
teresgarria litzatekeena eta hainbeste 
ikusten ez dudana da belaunaldi berri 
baten etorrera –eta Gazte Euskaltza-
leen Sarearen sorrera oso pozgarria 
da–, belaunaldiek izaten dituzten iner-
tziak puskatzen lagunduko luke. 

Aliantzetan instituzioekin sakontzeko 
asmoa ere aipatu izan duzu egunotan. 
Ez zaizu iruditzen instituzioek 
planteatzen duten elkarlanarekin 
edo “zubigintzarekin” mugimendu 
sozialak neutralizatzen dituztela 
askotan, are gehiago dirua jartzen 
hasten direnean? Ikusten duzu 
horretarako arriskurik?
Arazo hori arlo guztietan gertatzen da, 
sistemikoa da. Gainera, eraldaketa so-
zialean jarduten duten mugimenduen 
ezintasunetako bat da arrakala siste-
mak bere egiten duela segituan. Oso ongi 
pentsatu behar dugu eta ez daukat irten-
biderik. Kezkatzen nauen zerbait da: gi-
zarte eragileek nola eragin dezakegu sis-
temak dena bere egiteko gaitasuna duen 
honetan? Ez dugu dena aldatu nahi ezer 
ez aldatzeko, ezta? Horrez gain, pentsatu 
behar dugu irabazten den eremu txiki 
bakoitza garrantzitsua dela.

Paul Bilbaok esan berri du Berrian: 
“Adostasun politikoek edukia behar 
dute; ez gaude argazkien garaian”.
Bai. Mami eta epe zehatzak jaso behar 
dira. Administrazio publikoaren lege-
ra, Kontseilutik, adibidez, proposamen 
zehatzekin goaz eta Hezkuntza Legeare-
kin ere horrek izan behar du hurbilpe-
na. Gainera, adostasunak ebaluatu egin 
behar dira aldiro. Horretan indar gehia-
go jarri behar dugu.

“Euskarak izan behar du hezkuntza 
sistemako hizkuntza normalizatua”, 
eskatu duzue Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Legerako zuzenketa 
gisa, 200 lagunek aurkeztutako 
manifestuan. Ez bada zuzenketa 
onartzen, euskalgintzako eragileak 
ikusten dituzu Jaurlaritzarekin 
gatazkan sartzeko prest? 
Oraindik ez dut astirik izan eragileekin 
pultsu hori hartzeko, ez dut erantzun 
zehatz bat.

“Euskaraz eroso bizitzeko espazioak 
sortzea” ere identifikatu du 
Kontseiluak lan ildo gisa. Orain 
arte erabiltzen zen “normalizazioa” 
helburu zehazgabearen formulazio 
berri gisa hartu behar da?
Bai. Euskaraz ardazten garenok estres 
linguistikoa oso presente dugu. Adibi-
dez, azken Euskaraldi honetan batek 
esan dit berak belarriprest aukeratu 
duela estres horri ez aurre egitearren. 
Alegia, ariketa ongi egin, deserosota-
sunaren sortzaile izan eta euskara iku-

“Momentu honetan, 
dezenteko batasuna 

ikusten dut egoeraren 
diagnostikoan”
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sarazi beharrean, erabaki du besteek 
egin diezaiotela berari euskaraz. Zeren 
deserosoa baita, gorputzetik pasatzen 
zaigu hizkuntza. Euskara bermatuta da-
goenik ez dakidan lekuetan euskaraz 
hasten naizenean, izan komertzio edo 
lagunarte bat, inposatzaile sentimendua 
sortzen zait. Eta konpartitu xamarra da, 
euskaldun gehienoi gertatzen zaigu, “su-
balternoen konplexua” deituko nioke. 
Bizitza bizigarriagoak izango genituzke 
dinamika horiek ez balira sortuko. Eta 
gainera, gure eskubideak aurrera erama-
teko garaia da. Edozein hitzartze egiten 
dugunean, osasun sistemara goazenean, 
adibidez, gure ahotsa murriztuta edo 
hain ongi moldatzen ez garen hizkun-
tzan aritzera behartuta egoten gara. Ero-
sotasuna bizigarritasunaren zentzuan 
planteatzen dugu.

Euskararen borroka justizia 
sozialaren esparruan kokatzeari 
garrantzia ematen diozu.
Nahiz eta masa kritiko handia dagoen 
hizkuntza belaunaldiz belaunaldi pasa-
tzen, gizartea orokorrean hartuta, eus-
kararen gauza hau gutxi batzuen kontua 
da zoritxarrez. Euskaltzale euskaldunen 
kontua. Baldin eta iraupenari ez ezik bi-
ziberritzeari ekingo badiogu, zutoinak 
izango badira euskararen unibertsali-
zazioa eta euskaraz ardazten garenon 
bizitzak bizigarriak izatea, erabilera 
eremu erosoak sortzeko ez da nahikoa 
euskaltzaleon inplikazioa. Beste batzuek 
ere etorri beharko dira eta beste horiei 
adierazi behar diegu hizkuntza ez dela 
corpusera mugatzen den zerbait, biziki-
detzan, justizia sozialean eta demokra-
zian sakontzeaz ari garela. 

Euskararen aldeko borroka edukiz 
betetzeko modu bat da?
Munduan gero eta deserosoago gau-
denon sentsazioa oso zabala da, egun. 
Jendeari galdetuko bagenio munduaren 
martxaz, oso erantzun apokaliptikoak 
jasoko genituzke. Diagnostiko txar ho-
rren parte bat homogeneizazio erral-
doi horretatik dator. Hor harrapatzen 
gaitu kapitalismoaren aldaera basati 
honek. Bakarrik eta arroztuta aurki-
tzen gara, eta jende guztia bilatzen ari 
da komunitatea sortzea, elkar saretzea 
eta abar, ez da bakarrik Euskal Herrian. 
Hizkuntza gutxituko kide izateak nola-
baiteko abantaila ematen digu komu-
nitategintzan aritzeko. Eta lehen aipatu 
ditut klima aldaketa eta kolapsoa, eta 
gehitu nahi nuke lurrari begira hiz-

kuntz ekologiaren ideia garrantzitsua 
dela. Hizkuntzak, ezaugarri funtziona-
lez harago, zutoinak direlako pertsonok 
geure buruak eratzean, komunitateak 
eratzean. Gainera, argi utzi behar dugu 
euskararen alde egiteko eskatzean, ez 
dugula esan nahi egun batetik bestera 
euskaldundu eta zure bizitza euskaraz 
ardaztu behar duzunik, exijentzia ez da 
hori. Euskararen alde egitea da ulertzea 
hori guztia, ulertzea ez dela hizkuntza 
auzia bakarrik, justizia eta demokra-
ziarekin zerikusia duela, proaktibitatea 
eskatzen duela, pazientziaz egotea bi-
garren leku batean. Feminismoek ere 
beren proiektua marrazten dutenean 
botereen birbanatzea planteatzen dute. 
Gizonezko zuri hetero hegemonikoei 
esaten die: “Hartu pazientzia eta egon 
bigarren lerroan”. Agian, euskararen 
alde egotea euskaldunekiko pazientzia 
hori asumitzea ere izan behar da.

Batuz Aldatu dinamikarekin 
euskalgintzatik kanpoko eragileak ere 
subjektu aktibo bihurtu nahi dituzue. 
Zein eragile batu dituzue?
Askotariko 113 eragile gaude: Athletic 
fundaziotik hasi, Karta Sozialetik pasa 
eta arrazakeriaren inguruko elkarteeta-
ra heltzeko. Zentroa eta ertzak, bietan jo-
katzea dagokigu. Derrigorrezkoa da ertz 
horietara hurbiltzea. Horrekin lotuta, 
Amelia Barquinek oso artikulu interes-
garria argitaratu berri du, oinarrizkoa 
esanez: euskarak migrazioa edo euskal 
herritar berri horiek behar dituela, arra-
zializatu izatearen gainkarga dutenak, 
klase ikuspegitik ere azpi-azpian egotea-
ren zama dutenak. 

Azken urteak egin dituzu feminismoa 
eta euskaltzaletasuna elkar lotzeko 
lanean. Ikusten dituzu euskalgintzako 
eragileak feminismoan urratsak 

emanez beren buruak eraldatzeko 
prest? 
Eraldaketa sozialeko prozesu guztiak 
bezala, astiro doa eta erresistentziak to-
patzen dira. Egia da, lehen aipatu dugun 
ziklo aldaketak behartuta, euskalgintzak 
bere baitako gauza asko berrikusi behar 
izan dituela. Niretzat, Bertsolari Txapel-
keta Nagusian ikusten ari garena oso in-
teresgarria da. Alde batetik, bada multzo 
handi bat eraldaketaren premia ikus-
ten duena, baina eraldaketa abiatzean 
erresistentziak aurkitzen ditu, askotan 
inkontzienteak. Uste dut estrapolagarria 
dela euskalgintzara orokorrean. Ez gara 
inor baino hobeak edo okerragoak, baina 
geure alde dugu geure burua birpentsa-
tzen edo berrasmatzen ari garela, men-
pekotasunetik ari garelako, eta errazago 
sartzen direla ideia berriak.

Euskararen aldeko borroka 
maskulinitatetik asko eraikitzen 
al da?
Ez dut erantzun garbirik. Esango nuke 
euskararen arnasgune esaten diogun ho-
rietan, euskararen defentsa eta aktibis-
moa maskulinitate jakin batetik eraiki-
tzen dela eta hori deserosoa dela hortik 
kanpo geratzen direnentzat. Miren Ar-
tetxek tesian aipatzen du begiak itxi eta 
euskalduna nola irudikatuko genukeen 
galdetuko baligute, ia-ia Olentzero bat 
datorkigula. Kar, kar. Horren ifrentzua 
ere badago, dena den. Euskararen aldeko 
aktibismoa eta erabilera feminizatuta 
daude. Lurralde guztietan eta adin tarte 
guztietan, zaharrenetan izan ezik, ema-
kumeek gehiago erabiltzen dute euskara. 
Datu bat ematearren, Euskaraldian as-
koz emakume gehiagok hartzen du par-
te. Eta euskararen kultur ekitaldietara 
bagoaz, emakumeak askoz gehiago dira 
ia beti. Saretzen eta eraldaketa proze-
sutik tiraka ari direnak ere emakumeak 
dira. Gizarte eragileen artean ere, nola-
bait euskararena bizikidetzara eta justi-
zia sozialera lotutako praktika gehienak 
feminismoan gertatzen dira. Askotariko 
mugimendu feminista horretan ez ote da 
kontzientzia gehiago landu beste espa-
rru batzuetan baino?

Feminismoak ikusten dituzu, beraz, 
euskararen aldeko borroka bere 
egiten? 
Feminismoa askotarikoa da eta denak ez 
datoz bat horretan, baina esango nuke 
baietz, eta gainera, orain dela ez askora 
arte euskararen biziberritzetik eta hiz-
kuntzaren auzitik urrun xamar egon di-

“Gizarte eragileek 
nola eragin dezakegu 

sistemak dena bere 
egiteko gaitasuna duen 

honetan?”
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ren mugimendu feministako sektoreak 
ere azken urteetan jabetu dira honen 
dimentsio sozial eta eraldatzaileaz. Ari 
dira bidea egiten. 

Feminismoak emakumeen 
ahalduntzean lan politiko potentea 
egiten du. Nola ikusten duzu 
euskalgintza esparru horretan? 
Egun bakarra adibide gisa hartuta, 
Martxoak 8 eta Abenduak 3 zuria eta 
beltza bezala dira.
Ukigarria da aldea momentu honetan. 
Euskaltzale gisa, askoz zilegitasun gu-
txiago ematen diegu geure buruei al-
darrikapenerako, interpelatzeko, es-
katzeko. Gihar faltaren ondorioa da. 
Aldi berean, lehenago aipatu dut Gazte 
Euskaltzaleen Sarea sortzea sekulako 
albistea izan dela, ez soilik beste belau-
naldi bat engaiatu delako hizkuntzaren 
biziberritzearekin, baizik eta eraldaketa 
sozialari lotuta ikusten dutelako bizibe-
rritze prozesua. Azken urteetan, agian, 
hori falta izan zaio. EAEn, ofizialtasu-
nak, gauza on guztiez gain, lasta batzuk 
ere ekarri baititu. Normalizazioaren 

ideian, adibidez, gehiegi murgildu gara 
edo hezkuntza sistemarekin lotu dugu 
belaunaldi batzuen euskalduntzea, be-
raien gaineko normatibizazio handiare-
kin, hezkuntzatik eta agindutik jasotako 
mandatu bat bezala. 

Kontseiluko idazkari nagusi 
gisa lehen ekitaldi publikoan 
desideologizazioaren aurka egin 
zenuen gogor: “Askotan aipatu eta 
bultzatu dugun ideia da euskarak 
politikatik at behar duela. Nago, 
ideia hori itzulikatu behar dugula eta 
esan euskarak zerbait behar badu 
hori politika dela, alderdikerietatik 
harago, goi arnasadun politika”.
Oso txertatuta dugun ideia da, belaunaldi 
askotan errepikatu zaiguna. Ulertzen dut 
abiaburuko zergatia, nolabait, euskaltza-
leek beren buruak babesteko estrategia 
bat da, oso zafratuak izan garelako. “Ez 
gatoz inorekin borroka egitera”, esango 
bagenu bezala. Horrekin baina, kendu 
egiten diogu kontzientziarekin lotuta 
duen potentzialitate handia. Politika dio-
danean, letra larriz idatziriko Politikaz 

ari naiz, alderdien oilar-jokoetatik kanpo 
geratuko dena eta feminismoaren ideia-
rekin lotzen dena, erakutsi baitigu guztia 
dela politikoa. Hain inportantea delako 
pentsatu behar dugu euskarari buruz po-
litikoki, baina epe luzeetan.

Euskaldunon aurkako oldarrak ere 
ez du etenik. Areagotzen ari da ala 
arazoaren kontzientzia da hazten ari 
dena?
Ez dut azterketa zehatzik. Esango nuke 
Espainiako Estatuan botere judiziale-
tik datorren oldarraldia areagotu egin 
dela. Iñigo Urrutiak aipatzen zuen, alde 
batetik, estatuen betiko joera zegoela, 
homogeneizaziora daramana guztia. 
Toleratu bai, baina berdintasunik ez. 
Horretarako beren bermea botere judi-
ziala da, oraintxe Espainian gauza asko-
rekin ikusten den bezala. 'Bai baietz da' 
legearen inguruan sortu den guztia adi-
bidez, matxismo instalatuaren erresis-
tentziaren isla da, botere judizialaren 
bidez. Frantzian ere botere judizialetik 
datoz askotan erasoak, 'Molac' legea 
adibidez.
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Naturalizatuta daukagu bigarren 
mailako hizkuntza hitz egiten dugula?
DNAren parte balitz bezala. Lehen esa-
ten nizun, ni neu inposatzaile sentitzen 
naizela euskaraz egiten dudanean hiz-
kuntza bermatuta ez dudan leku batean. 
Hor neure buruari begiratzen diot eta 
ikusten ditut konplexuak, ez molesta-
tu nahia eta abar. Mendeetan barrena 
belaunaldiz belaunaldi etorri zaizkigu 
bizi izan ditugun konplexuak. Eta maila 
pertsonalean gertatzen zaiguna, maila 
kolektiboan ere gertatzen zaigu. Uste 
dut hor subalternitatea dela daukagun 
zama eta hori dela eragozten diguna 
ikustea geure burua besteen berdinta-
sun mailan. 

Euskara eta euskal kultura etorkizu-
naren ardatz! manifestuaren lehen 
esaldiaz galdetu nahi nizuke. “Euskara 
da gure herriko berezko hizkuntza”. Ez 
dago garbi ala?
Batzuetan ez. Gainera, askotan esentzia-
lista izatea aurpegiratzen digute hala-
koak esatean. Subalternitatearen fakto-
rea ikusten dut hau garbi utzi beharraren 
atzean. Zergatik egin gaitu sorionekuk 
hain zorioneko? Etengabe ari garelako 
geure buruari ere azaldu beharrean zer-

gatik hartzen ditugun zama hauek guz-
tiak. Errelato bat eman behar diogu geu-
re buruari, beste kultura, talde, herrialde 
guztiek egiten duten moduan. Baina guk 
subalternitatetik egiten dugunez, seina-
latuagoak gara eta berehala bihurtzen 
gaituzte esentzialista, geure zilborrari 
begira bizi garela esaten digute. Ez ote 
ginateke erosoago biziko gaztelera edo 
frantsesera joanda eta beste era batera 
erlazionatuta bai gure buruarekin, baita 
munduarekin ere? Gu geu izateari uz-
tea esan nahi luke horrek, ordea, hiztun 
askoren kasuan. Eta askotan hori ez da 
ikusten. Horren harira, Hasier Arraizek 
jarri zuen txio bat gustatu zitzaidan: he-

mengo lur hauek osatzen dute euskara-
ren berezko lurralde bakarra.

Azken galdera, Euskaraldia amaitu 
berri da. Zer iritzi duzu ekimen horri 
buruz?
Abiaburuan ekimen bikaina iruditu zi-
tzaidan. Teoria feministatik ere jasotzen 
du, badagoelako edo egon daitekeelako 
interpelazio zuzena: Nik ezin dut eus-
karaz hitz egin, zuk ez didazulako uz-
ten, parean zauzkadan horrek, beraz, har 
ezazu pazientzia eta izan belarriprest. 
Alde horretatik interesgarria da. Baina 
halako kanpainak milaka pertsonaren 
testuingurura eramatean, baldin eta 
lehen ariketa bukatu eta ondorenak ez 
badira egoki jorratzen, ez dira nahikoa. 
Falta zaigu lanketa efektibo iraunkor bat 
egitea. Badakit ariguneak ere badaudela 
erabilera erosorako espazioak sortzea-
rekin lotuta, baina testimonialitatean 
geratzeko arriskua ikusten diot. Politika 
publikoan erabakiak behar ditugu –era-
gile sozialek ere egin ditzakete politika 
publikoak instituzioekin esku hartuta–, 
baldin eta efikazia bilatuko badugu Eus-
karaldia amaitzen den egunetik aurrera. 
Behar duguna da: lanketa, lanketa, lanke-
ta eta inbertsioa, inbertsioa, inbertsioa. 

“Hizkuntza gutxituko 
kide izateak nolabaiteko 
abantaila ematen digu 

komunitategintzan 
aritzeko”
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NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

Jordan ibaiaren harana, duela 
780.000 urte. Hominido talde 
batek arrain egosia jan zuen 

Hula lakuaren ertzean. Israelgo 
Gesher Benot Ya’aqov aztarna-
tegian arkeologoek aurkitutako 
arrain arrastoei esker iritsi dira 
ondorio harrigarri horretara. Ba-
genekien hominidoak duela 2 mi-
lioi urte inguru hasi zirela arrain 
gordina jaten, baina orain arte 
adituek uste zuten gizakia duela 
170.000 urte hasi zela elikagaiak 
prozesatzen. Hortaz, nazioarteko 
ikerlari talde batek Nature Ecology 
and Evolution aldizkarian argitara-
tu berri duen lanak lehen gizakien 
dietaren iraultza uste baino askoz 
lehenago gertatu zela frogatzen du.

Lehenik eta behin, desagertu-
tako hainbat arrain espezieren 
arrasto asko topatu dituzte aztar-
nategian, eta horrek adierazten du 
kontsumoa ohikoa zela. Gainera, 
hainbat geruzatan aurkitu dituz-
te arrastoak, luzaroan kontsumitu 
izanaren seinale. Espezie horieta-
ko bat Cyprinus carpio edo zamo 
arruntaren familiako arrain han-
di bat zen. Arrainaren hortzeko 
esmaltea osatzen duten kristalak 
handitu egiten dira beroaren era-
ginez. Kristal horiek aztertuz ikusi 

dute karpa handi horiek egosteko 
tenperatura egokian jarri zituztela, 
eta ez zituela su espontaneo ba-
tek erre. Finean, komunitate haiek 
arraina egosteko tradizioa zutela.

Elikagai gordinak deskonposa-
tu eta digeritzeko askoz energia 
gehiago behar da. Hortaz, lehen 
gizakiak janari prestatua jaten 
hasi zirenean, denbora eta ener-
gia gehiago izan zuten sistema so-
zial eta jarrera berriak garatzeko. 
Gainera arrainak omega 3 azidoak, 
zinka ea iodoa dauzka, garunaren 
garapena bultzatzen duten subs-
tantziak.

Ikerlariek uste dute ur geza zeu-
katen eremuak funtsezkoak izan 
zirela Homo erectusa Afrikatik ha-
ratago hedatzeko. Ur geza edateko 
erabiltzen zuten, jakina, baina, ani-
maliak ere edatera hurbiltzen zi-
renez, ehizarako gune ezin hobeak 
ziren. Eta arrainak ere hominidoen 
migrazio bideak baldintzatu zituen 
neurri batean: sakonera txikiko 
uretan arrainak harrapatzea erra-
za zen eta sari nutrizional handia 
ematen zuten.

Eta, hala, arrain errezeta soil 
horrek giza garunaren eboluzioa, 
ingurumenarekiko harremana eta 
migrazioa taxutzen lagundu zuen. 

Arrain egosia, 
hominido erara
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Maria bainuaren jatorria
K.o. II. mende inguruan, Maria izeneko 
alkimista judutar bat bizi izan zen Ale-
xandrian. Lehen emakume alkimista-
tzat jotzen da eta, haren idatzirik iritsi 
ez bazaigu ere, beste egile klasiko ba-
tzuek eman zuten bere lanaren berri. 
Substantzia kimikoen destilaziorako 
eta sublimaziorako gailu konplexuak 
asmatu zituen, baita egosketa teknika 
berezi bat ere: hareaz eta errautsez be-

tetako ontzi batek urez betetako beste 
bat berotzen zuen eta gainean hiruga-
rren ontzi bat jartzen zen. Denboraz, 
oinarriko errautsak kenduko zituzten.

XIV. mendean Arnau de Vilanova me-
diku eta teologo valentziarrak balneum 
Maria edo Maria bainua deitu zion tek-
nikari, sortzailearen omenez, eta orduz 
geroztik hala esaten zaio jakiak presta-
tzeko modu horri.  
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“SENDABELAR BARATZEA” AURKEZPENAREN KRONIKA

Azaroak 26, larunba-
ta. Ordurako bete da 
Hernaniko Kulturar-
teko Plaza Feminis-

tako aretoa. Eta sarri ez beza-
la, ordurako hasi da Garbiñe 
Larrea Iturralderen azken 
liburuaren aurkezpena. Han 
da bera, landareen babesean, 
hamabi sendabelarrez osatu-
tako palaxuaren atzean. Iri-
diologo batentzat itxura ezin 
aproposagoa eman diote Sen-
dabelar baratzea. Urte osoa 
loretan liburuari. Polita da, 
berezia, egitea proposatzen 
den baratzea bezalakoxea.

Liburuaren errepasoa 
egin du egileak, landarez lan-
dare geldialdia eginez eta ba-
koitzaren berezitasunak edo 
azpimarratzekoak aipatuz. 
Gehiegi luzatu gabe, esplika-
tu du zergatik eta nola egin 
biribila, horrelako espazio-
rik eduki ezean balkoiak ere 
ematen dituen aukerak eta 
paso eman die bertaratuta-
koen galderei, esplikatuta-
koa praktikan jartzera joan 
aurretik. 

Hitzaldiaren ostean, han 
bildu gara, Kulturarteko Plaza 
Feministaren atarian, lur-mu-
tur baten bueltan, Garbiñek 
inguratutako hamabi senda-
belarrak landatzeko. Denon 
artean osatu dugu baratze be-
rria eta pasa gara sukaldera 
malba tortila dastatzera. Ez 

nuen berehalakoan pentsatu-
ko hain gustura jango nuenik! 

LORE ERLOJUA 
INSPIRAZIO ITURRI
Carl von Linneo naturalista-
ren lore erlojuari begira jarri-
ta otu zitzaien biribila egitea 
eta urtaroka antolatzea, hila-
bete bakoitzeko sendabelar 
bati leku eginez. Hori bai, le-
kuaren arabera eta klimaren 
arabera sendabelar hauek ez 
dira erlojuaren hurrenkeran 
helduko. Halako perfekziorik 
ezin eskatuko diegu!

Sendatzeko baratzea lan-
tzen lagunduko digun liburu 
biribil honekin geure beha-
rretara egokitzen diren sen-
dabelarrak landuz osasuntsu 
egoteko behar ditugun erre-
medioak prestatu ahal izango 
ditugu. Hasberrioi zaintzen 
lan handirik emango ez di-
guten hamabi sendabelarren 
baliabide terapeutiko, kos-
metiko eta gastronomikoak 
ekarri dizkigu Garbiñek orri 
hauetara.

Durangoko Azokan eroste-
ko aukera izan ez baduzu, la-
sai, eskuragarri duzu Azoka.
argia.eus-en. Sendabelarren 
inguruan hitzaldia edo sen-
dabelar baratzeari buruzko 
tailer praktikoa antolatu nahi 
baduzu, jar zaitez harrema-
netan bizibaratzea@bizibara-
tzea.eus helbidera idatzita. 

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Sendabelarrek 
espazioa 
merezi dute
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

Garbiñe Larrearen Sendabelarrek 
dakitena liburuak iaz izandako 
arrakastaren ondoren, propo-
samen berri batekin datorkigu 

aurtengoan: Sendabelar baratzea. Au-
rreko lanean sakonean landutako 12 
sendabelar aukeratu eta horiekin ba-
ratzea sortzea proposatu digu, horre-
tarako aholku eta gomendio praktiko 
zehatzak eskainiz. Honezkero eskuraga-
rri duzue ohiko liburudendetan eta AR-
GIAko Azokan (azoka.argia.eus). Hauxe 
kontatu digu egileak.

Formatu berezia du liburuak. Senda-
belar baratze horri emateko forma 
biribila irudikatu duzue, ezta?
Bai, hor bada landareen sailkapenean 
lan handia egin zuen botaniko suediar 
bat, Carl von Linneo, eta berak aztertu 
zuen erlojuaren norabidean nola lora-
tzen ziren landareak. Batik bat loreekin 
egin zuen lan, baina sendabelarrekin ere 
badira horrelako planteamenduak, eta 
hori ekarri nahi izan dugu. Dena dela, 
ez da proposamen itxia, norberak nahi 
duen eran landatu dezake: karratuan, 
triangeluan…

Iaz atera zenuen Sendabelarrek 
dakitena liburutik zertan 
desberdintzen da hau?

Hasteko, tamainan, hau liburuxka dela 
esanen nuke. Bestetik, aurreko liburuan 
planteatzen genituen “ezagutu/bildu/
erabili” aditz horietan, ikusi dugu “bil-
du” hori askotan “landatu” izaten dela, 
eta horretan jarri dugu arreta. Kasu ho-
netan lorezain izan behar da prozesu 
osoa zaintzeko, eta horrek ematen di-
gun autonomia hedatzea izan da asmoa, 
norberarentzako adinako botikin bat 

egiteko aukera emanez, adibidez. Gaine-
ra, aurrekoan kanpoan utzi behar izan 
nituen hainbat eduki ere sartu ditut, lan 
honetan planteatzen den praktikotasu-
nari begira egokia baitzen horiek era-
biltzea.

12 sendabelar aukeratu dituzue, 
zergatik horiek?
Gogorrak eta sendoak direnak aukeratu 
ditugu, mantenu errazekoak eta gain-
gainean egotea eskatzen ez dutenak. 
Nahi nukeena da hasberri batek erraz 
egiteko modukoa izatea. Ezohiko hautu 
bat ere egon da malbaren kasuan: leku-
tik hartu eta baratzera ekarri behar den 
landare basatia da, eta horrexegatik au-
keratu dut. Bestetik, hain komertzialak 
eta ezagunak ez diren landareak ere 
badaude, pixa-belarra kasu, horiek sus-
tatzea eta hedatzea gure ondarea zain-
tzea ere badelako. Bestela, gehienak 
oso arruntak dira: erromeroa, salbia, 
ezkaia, ilena, garraixka, mendabeltza… 
Dena dela, ziur horien artean berbena, 
pasmobelarra, asuna eta bere burua 
gonbidatuko duten beste zenbait sen-
dabelar aterako direla, bada, horiek bi-
zitzen uztearen aldekoa naiz. Eta, nos-
ki, nik egindako aukerak norbaitentzat 
egokiak ez badira, beste landare ba-
tzuekin egin daiteke. 

GARBIÑE LARREA EGILEARI ELKARRIZKETA

“HASIBERRIEK ERE ERRAZ EGITEKO 
MODUKO SENDABELAR BARATZEA 
PROPOSATU DUGU”
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

P orruaren kolore urdina nabar-
men agertzen da neguak gorritu-
tako paisaian. Urdinezko olatuen 
itsasoak dira porru sailak. Beha-

zunduta dabil, baina, azken urte hauetan 
porruzaintzaile jendea. Aspaldi arerio 
zuten sits bat (Acrolepiopsis assectella), 
zeinak hostoetan arrautza jarri eta han-
dik sortzen zen harrak goitik behera jan 
eta zulatzen duen porruaren mamia. Az-
ken urte hauetan euli petral batek kendu 
nahi die loa: Phytomyza gymnostoma.

Atentzioa emango du negu parte 
honetan porrurik ez duen baratzeak. 
Porrua (Allium porrum) eta aza jendea 
(Brassica spp.) dira neguko barazkien 
erreginak. Bestelakorik ere topatuko 
duzu, haien abarora hurbildu nahian: 
besteak beste, baratxuria (Allium sati-
vum), eskarola (Cichorium endivia), zer-
ba (Beta vulgaris var. cicla), erremolatxa 
(Beta vulgaris subsp. conditiva), ziazerba 
(Espinacia oleracea), txikoria (Cichorium 
intybus), tipula (Allium cepa), errukulak 
(Eruca vesicaria var. sativa eta Diplotaxis 
tenuifolia), kardua (Cynara carduncu-
lus), orburua (Cynara cardunculus var. 
scolymus), mihilua (Foeniculum vulgare), 
errefaua (Raphanus sativus), morroina 
edo borraja (Borago officinalis), Daikon 
arbi zuria (Raphanus sativus), azenarioa 
(Daucus carota subsp. sativus) arbi-apioa 
(Apium graveolens var. rapaceum) eta 
apioa (Apium graveolens var. dulce). Ne-
guan eguna luzatu ahala barazkien pla-
zara azalduko dira zainzuria (Asparagus 
officinalis), ilarra (Pisum sativum), baba 
handia (Vicia faba).

Porruaren kolore urdina nabarmen 
agertzen da neguak gorritutako pai-
saian. Freskurak eta urak bizia ematen 
diote, eta azala urdintzen dute; urdinez-
ko olatuen itsasoak dira porru sailak. 
Dotoreenak haizetokietan landatuta-

koak; mendebalak jotzen duenean bere 
hostoak txima-jario egoten dira.

Behazunduta dabil, baina, azken urte 
hauetan porruzaintzaile jendea. Aspaldi 
arerio zuten sits bat (Acrolepiopsis as-
sectella), zeinak hostoetan arrautza ja-
rri eta handik sortzen zen harrak goitik 
behera jan eta zulatzen duen porruaren 
mamia. Azken urte hauetan euli petral 
batek kendu nahi die loa: Phytomyza 
gymnostoma. 2015ean azaldu zen izu-
rria Pennsylvanian, AEBetan; eta oso 
urte gutxi da hona iritsi zela, baina da-
goeneko ia Euskal Herri osoan zabalduta 
dago. Hostoetan arrautza nanoak jarri 
eta handik sortutako harrek, helduek 
bezala, izerdia zurrupatzen dute. Gero 
porruaren beheko buruan pupa edo kri-
salida sortuko dute, heldu bihurtzeko 

bidean. Goitik beherako bidea eginez 
porruaren hostoak zartatzen dituzte eta 
porruak zuzen hazi ordez kiribildu, kiz-
kurtu eta makurtu beste aukerarik ez 
du. Euli txatxuaren aurkako tratamen-
tuak badaude, baina eraginkorrena po-
rru saila begi itxi-itxiko (0’8 mm baino 
txikiagokoa) sare batez estaltzea da. Eta 
sarea altu samar jarri behar da, porrua-
ren hosto luzeak ukituko ez duen goie-
ran; gainontzean euliak saretik barrena 
jar dezake, lasai asko, arrautza hostoan.

Eta denok behazunduko gara sare 
zuriekin estalita porruaren urdinak ne-
guan sortzen dituen lehorreko olatu ur-
dinezko itsasoak akabo izango direlako. 
Adio, agur, fini neguko ikuskizun ederre-
netakoari. Euli ziztrin bat gorabehera, 
alajaina! 

PORRUA ETA EULIA, 
NEGUKO URDINAREN PORROTA
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L au hitzeko laburpena egite-
kotan egon naiz, akaberan 
dena lehertzen da hain zu-

zen ere, baina horrek laburpena 
hain laburra ez izatea ekartzeaz 
gainera, ez litzateke egia. Akiran, 
aldian behin dena lehertarazteko 
beharra sentitzen dute Otomo-
ren pertsonaiek; Akiran, zenbait 
orrialdetik zenbait orrialdera, 
den-den-dena ez bada, estadio 
olinpiko batek edo zeruorratz 
erraldoi batek –edo batzuek– edo 
hegazkin-ontziren batek eztanda 
egin behar du, edo erroiztu, edo 
hondoratu, su eta ke hodei iziga-
rrien artean.

JAPONIAKO, EUROPAKO 
ETA AEB-ETAKO KOMIKIEN 
BIDEGURUTZEAN
1954ko apirilaren 14an Japonia-
ko Miyagi prefeturan sortua, Ka-

tsuhiro Otomo Akiraren bi ber-
tsioen sortzailea da, mangarena 
–komikia alegia, arestian erran 
bezala 1982tik 1990ra argitara 
emana– eta animearena –filma 
alegia, 1988an estreinatua, ar-
tean manga akitu gabea zelarik–, 
eta Akira da dudarik gabe ha-
ren famaren zutabe sendoena, 
baina bertze lan batzuen egilea 
ere bada. Komikiaren munduan, 
aipatzekoak dira, bertzeak ber-
tze, Domu –1980koa, frantse-
sez eta ingelesez paratu zioten 
izenburuari jarraiki, Haurren 
ametsak euskaratuko genukee-
na, baina espainolez Amesgaiz-
toak izena duena– edo Memoriak 
–1990ekoa–; Batman ere ma-
rraztua du, The Third Mask (Hi-
rugarren maskara) istorio labu-
rrean, 1996ko Batman Black and 
White bilduman sartua. Animea-

  SANTI LEONÉ

Akira. Bi mila orrialdetik gora da Katsuhiro Otomo mangakak 
1982tik 1990era bitarte argitaraturiko istorioa, sei tomo handitan 
–japonieraz tankobon deitzen zaie aldizka publikaturiko istorioak 
biltzen dituzten liburukiei–. Irakurtzeko astirik edota gogorik ez 

duten irakurleendako hiru solaseko laburpena: dena lehertzen da.

OTOMO-REN KOMIKIAK 40 URTE BETE DITU

Leherketaren uhinak 
gaur arte ailegatu dira
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ren muduan ere Akira ez da haren lan 
bakarra izan, baina, irakurlea Interneten 
aise aurkitzen ahal den informazioare-
kin ez nekatzeko, hemen 2004ko Steam-
boy baizik ez dugu aipatuko.

Agian ez da mundu zabalean aho ba-
tez onarturiko egia, baina naski ez da 
gezur handia erratea Jiro Taniguchi dela 
komikigile japonarrietan europarrena. 
Bere estiloan, Katsuhiro Otomo ere aski 
europarra da, baina akaso komeniko li-
tzateke hiru bideren artean kokatzea.

Otomoren eragin japoniarren artean, 
gaztetan irakurritako edo animazioko 
filmetan ikusitako bi izen aipatu behar 
dira nahitaez. Batetik, Osamu Tezuka 
(1928-1989), Astroboy-ren sortzailea, 
eta, bertzetik, Mitsuteru Yokoyama, 
50eko hamarkadan Tetsujin 28-go man-
ga sortu zuena, geroago, 60ko hamarka-
dan, animea ere izan zena. Pertsonaia 
nagusia, Tetsujin 28-go izeneko robota, 
Japoniatik kanpo Iron Man 28 edo Gigan-
tor gisa ezaguna izan zen. Alde horreta-
rik, segur aski ez da kasualitatea Akirari, 
erran nahi baita Akira pertsonaiari, zein 
eta 28. zenbakia eman izana.

Baina, Japoniako eraginekin bate-
ra, Europako zientzia fikzioaren itzala 
ere sumatzen da Otomoren estiloan, 
koloreetan eta gaietan; batez ere Fran-
tziako zientzia fikziozko komigintza-
rena, eta, ororen gainetik, Jean Giraud 
Moebiusena (1938-2012), zeinarekin 
harreman pertsonala ere izan baitzuen. 
Eta, azkenik, AEBetako underground 
komikiaren eragina edo gustua ere ezin 
aipatu gabe utzi, aski nabarmena Aki-
ran ageri diren gai batzuen tratamen-
duan, hala nola bortizkeria edo droga-
ren erabilerarena.

MANGA ETA ANIMEA
Segur aski, Akiraren irudirik ikonikoe-
na Kaneda, gibeletik ikusia, itxura fu-
turistako moto gorri aldera doanekoa. 
Eta, horrekin batera, Neo Tokion barna-
ko moto lasterketak dira ezagunenak. 
Ez dira beharbada guti izanen Akira, 
funtsean, motozale errebeldeen isto-
rio bat dela uste dutenak. Eta, neurri 
batean, hala da animean. Animazioko 
bertsioan gauzak dezente urruntzen 
baitira mangatik. Komikian pisu han-
dia duten pertsonaia batzuk bigarren 
mailan agertzen dira –konparaziorako, 
Lady Miyako– eta pasarte esangura-
tsu batzuk –amerikarren parte hartzea, 
errate baterako– arruntean desager-
tzen dira. Izan ere, filma batez ere lehen 
tomoan dago oinarritua, eta tomo ho-
rretan du inportantzia motozaleen is-
torioak. 

Mangan, berriz, kontakizuna korapila-
tsuagoa da, agertokiak askotarikoagoak, 
eta pertsonaien eta egoeren bilduma za-
balagoa. Narrazio osoak hogeita hama-
rren bat urte lehenago zenbait haurrekin, 
haien gaitasunak hedatzeko eta garatze-
ko asmoz, egindako esperimentuetan du 
abiapuntua. Gaur egun –etorkizunean 
gaude, 2019. urtean– armadak altxatuak 
edo bahituak ditu –nondik begiratzen 
zaion– Tokio suntsitu zuen III. Mundu 
Gerraren ondotik haur berezi haietarik 
biziraun zutenak. Bakoitzak bere zenba-
kia du, 25, 26, 27, baina denak beldur dira 
noizbait 28.a, lotan dagoena, itzarriko ote 
den. Eta itzarriz gero, bere boterea kon-
trolatzeko gauza izanen ote den edo Neo 
Tokiora hondamendia ekarriko ote duen. 
28.a. Hau da, Akira. Eta mangan itzarri, 
itzarriko da.

Akiraren inguruan harilkatzen den 
matazaren aitzakian, pertsekuzioak iza-
nen ditugu –batek kasik liburuki oso bat 
hartzen du–, Mad Maxen estiloko egoe-
ra postapokaliptikoa, intriga politikoak, 
traizioak, berradiskidetzeak, ustekabeko 
birak eta gogoeta sasimistikoak. Akiran, 
komikian, etengabe ari dira gauzak gerta-
tzen baina, aldi berean, istorioak emeki-
emeki egiten du aitzinera. Elkarrizketak 
ez dira guti, baina badira orrialde ugari 
batere hitzik ez dutenak eta, ondorioz, 
Otomoren marrazki ikusgarri eta detai-
lez betearekin gozatzeko aukera ematen 
dutenak –tebeoak ez baitira irakurtzeko 
soilik–. Bertze Akiran ere, animean, eten-
gabe gertatzen dira gauzak, baina akaso 
hasmentatik akaberara doan lerroa man-
gan baino zuzenxeagoa da. Halere biek, 
mangak eta animeak, hainbat ezaugarri 
eta gai konpartitzen dituzte. Hasteko, zer 

'Akira' mangaren 
lehenbiziko 

zenbakiaren azala. 
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ikusten ari garen ulertzen ez dugularik 
ere –eta sentsazio hori tarteka izaten du 
irakurleak–, irudien dinamismoak eta in-
darrak aitzinera eramaten gaitu. Segitze-
ko, manga baino laburragoa izanda ere, 
animeak mangaren gai nagusiei eutsi die: 
dagoeneko aipatua dugun motozaleen 
kultura –interesgarria, horri dagokionez, 
1976ko dokumentala, Godspeed You Black 
Emperor, Mitsuo Yanagimachik zuzen-
dua–; gazteak, etorkizunik gabeak baina 
gobernuak erabiliak esperimentuak egi-
teko; politikarien ustelkeria; karrikako 
protestak, ageriagagoak filmean komi-
kian baino. Eta, azkenik, bi formatuen er-
digunean dagoen sinbolo nagusia: Akira 
lotan dago, baina inoiz itzarriko balitz, zer 
ekarriko luke haren indarrak, bertze de-
sastre bat edo etorkizun berri distiranta? 
Akira paratzen duen tokian, irakurleak 
jar dezala Japonia, eta animea eta manga 
zeharkatzen dituzten nahia eta izua –II. 
Mundu Gerrako porrotaren eta okupa-
zioaren ondotik Japonia behingoz esna-
tzeko desioa, eta, aldi berean, izu-laborria, 
Japonia esnatzeak zer ekarriko duen– iku-
siko ditu. Japoniako pop kulturako bertze 
zenbait produktutan bezala –Godzilla da 
burura etortzen lehena–, Akiran gerraren 
itzala ere luzea baita: bonba atomikotik 
hasi amerikarren okupazioraino. Nola-
nahi ere, animean ez bezala, mangan bi 
mila orrialdetan pasatu diren desastre 
guzietarik bizirik atera direnek, gure mo-
tozaleak buru dutela, “laguntzera” eto-
rririko nazioarteko armada Neo Tokiotik 
kanporatuko dute.

TETSUO, STRANGER THINGS, 
TERMINATOR
Berrogei urte pasatu dira Katsuhiro Oto-
mo Akira marrazten hasi zenetik, eta 

oraindik irakurlea liluratzeko indarra 
duen lana da. Ez da soilik manga gustuko 
duen orok irakurri beharko lukeen lana; 
orokorrean, komikiak edota zientzia fik-
zioa maite duten guziek ezagutu beharko 
luketen opus magnuma da. Akira 1988an 
hasi ziren AEBetan argitaratzen, Marve-
len parte zen Epic Comics-en eskutik. Ja-
torrizko manga zuri eta beltzean egina 
badago ere, edizio amerikarra koloretan 
egitea erabaki zuten. Otomok hautatua, 
Steve Oliff arduratu zen AEBko edizioari 
kolorea emateaz, eta haren lanak manga-
karen oniritzia izan zuen. Orobat, Otomok 
onartu zuen orrialdeen hurrenkera men-
debaldeko ohituretara moldatzea; alegia, 
irakurleak ezkerretik eskuinera irakurri-
ko luke komikia, ez eskuinetik ezkerrera, 
Japonian ohikoa den bezala. Gaur egun, bi 

bertsioak erraz eskura daitezke, zuri eta 
beltzekoa, eskuinetik ezkerrera irakur-
tzekoa dena, edo mendebaldartua, Oliffen 
kolorearekin. Biak dira eder-ederrak, eta 
normalean jatorrizko bertsioa nahiago 
izaten dudan honek aitortu behar du ber-
tsio koloreztatua ere ikaragarria dela.

Akiraren eragina, animearena zein 
mangarena, gaur egun artio ailegatzen da. 
Tetsuo du izena pertsonaia nagusietarik 
batek, eta segur aski ez da kasualitatea 
Shinya Tsukamotoren Japoniako ziber-
punkaren maisulanak, 1989an estreina-
tuak, Tetsuo izena izatea. Tsukamotoren 
filmean protagonistaren gorputza errotik 
aldatuko da metalarekin bat egin ahala, 
eta Otomoren mangan ere aldaketa ikus-
garriak izanen ditu Tetsuoren gorputzak. 
Izan ere, Tetsuoren beso metalikoak –gal-
du duen egiazko besoaren ordezkoak– 
gogora ekartzen du Terminator-en biga-
rren partean Arnold Schwarzeneggerrek 
erakusten duen beso metalikoa. Etor gai-
tezen honatago: 80ko hamarkadako erre-
ferentzia bilduma den Stranger Things 
telesailean gobernua, sekretupean, espe-
rimentuak egiten ari da botere telekine-
siko bereziak dituzten haur batzuekin. 
Hara! Akiran bezala. Eta lerro hauek ida-
tzi bitartean zinema aretoetan dagoen 
Eskil Vogt-en De Uskyldige (Errugabeak) 
filmean, hiru haurren botere mentalek 
hobeki funtzionatzen dute elkarrekin sin-
kronizatzen badira, berriz ere Akiran ger-
tatzen den bezala.

Komikiaren eta zientzia fikzioaren kla-
siko bat da Akira, eta oraindik haren era-
gina nabarmena da gaur egun, berrogei 
urteren ondotik, sortzen ari diren hainbat 
lanetan. Guri, orain, falta zaigun gauza 
bakarra da noizbait Akiraren liluraz eus-
karaz gozatu ahal izatea. 

Komikiak edota 
zientzia fikzioa 

maite duten guziek 
ezagutu beharko 

luketen opus 
magnuma da 

‘Akira’
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Museo Bikoitza 2018. urtetik 
Donostiako museoan abian 
dagoen proiektua da. Artista 
bati museoko bilduman eta 

ondarean ikertzeko gonbidapena egiten 
zaio, eta haren begiradatik, bai bilduman 
zein museoko museografian eragingo 
duen esku-hartze edo proiektu artistikoa 
aurkezteko abagunea eskaintzen zaio. 
Sortzen duen horrek –pelikula, bideo, es-
kultura edota marrazkia–, museoaren 
hiru denborekin du zerikusia: iragana-
rekin, museoko bilduma edo ondarea 
duelako abiapuntu; orainarekin, egungo 
begiradatik museoa bera eta honen era-
keta analizatu, interpretatu edo itaun-
tzen duelako; eta etorkizunarekin, sortu-
tako artelana museoko bildumaren parte 
izatera pasako delako. Horrexegatik da 
berezia eta garrantzizkoa programa hau: 
urtetik urtera artista garaikideek sortzen 
dituzten obrak San Telmo Museoko arte-
bildumara gehitzen direlako, eta obra 
horiek gainera, bildumaren eta ondarea-
ren parte diren pieza, artelan, objektu, 
dokumentu edo edizioei egiten dietelako 
erreferentzia, egungo begiradatik. 

Proiektuaren sorburua Asier Mendi-
zabal artistaren Soft Focus erakusketa 
izan zela esan daiteke. Ordiziarrak era-
kusketa museoan bertan aurkeztu zuen 
2014an, eta aurkeztutako lana museoko 
erakusketa iraunkorrera batu zen ondo-
ren. Mendizabalen instalazioak 80 dia-

positiba inguru erakusten zituen, eta soft 
focus deitutako iragazki hedatzaile baten 
bidez, diapositiba horiek Sigfrido Kochek 
1976an Euskal Entziklopedia Handia-ren-
tzat ateratako museoko piezetako batzuk 
erreproduzitzen zituzten. Lan horrek ar-
gazkigintzari eta etnografiari buruzko 
gogoeta egiten zuen, eta museoko bildu-
mako inbentarioko irudietan oinarritzen 
zen. Esan daiteke operazio hura izan zela 
Museo Bikoitza martxan jartzeko hazia. 

Izan ere, San Telmo Museoa gizarte-mu-
seoa eta arte-bilduma den aldetik, artis-
ta garaikideen esku-hartzeak txertatuz 
arte-bilduma hori hedatzeko nahia ba-
zegoen. Tipologia horretako museoetan 
beti da gai delikatua arte ederren eta et-
nografiaren arteko banaketa zorrotza. 
Programa honekin, ordea, bi kategorien 
arteko esperimentazio gune aitzindari 
bat zabaldu da, arriskuak ere badakar-
tzana, baina praktika artistikoen bitartez 

 JONE ALAITZ URIARTE      OSKAR MORENO

Jorge Luis Borgesek 1946 urtean Del rigor de la ciencia (Zientziaren zorroztasunaz) 
ipuin laburra idatzi zuen. Bertan, mapen eta lurraldeen arteko erlazioaz idatzi 
zuen, eta antzinako inperio batez, non mapak hain ziren zehatzak islatzen zuten 
herrialdearen tamaina bera zutela. Kartografoek marraztutako mapa perfektuek 
herriaren, probintziaren eta inperioaren beraren tamaina hartu zuten, alferrikako 
tresna bilakatu ziren arte. Borgesen istorio horri heldu diote Iratxe Jaio eta 
Klaas van Gorkum artistek Donostiako San Telmo Museoan, Museo Bikoitza 
programaren baitan, aurkeztu duten proiektua testuinguratzeko.
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museoaren bilduma etnografikoari eta 
erakusketako narratibei buruzko ikuspe-
giak zabaltzen dituena.

Bide horretatik abiatuta, Iratxe Jaio 
(Markina-Xemein, 1976) eta Klaas van 
Gorkum (Delft, Herbehereak, 1975) 
artistek Paperezko inperio baten atla-
sa izenburua eman diote Museo Biko-
tza proiektuaren baitan aurkeztu duten 
obrari. Urtebetez museoko funtsean lan 
egitearen ondorioz argia ikusi duen lan 
itzela da. San Telmoko eliza izandakoan 
dago ikusgai ikus-entzunezko forma har-
tu duen lana, Josep Maria Sert pintorea-
ren hamaika mihisez inguratuta; kaperan 
nagusitzen den argi leunak besarkatzen 
duen proiekzioa da. Peana baten gainean 
eta atril batean sostengatuta, eskuz 
enkoadernatutako liburu handi bat 
dago zabalik, eta orri zuri eta huts 
horietan, tipologia ezberdinetako 
mapak ikusiko ditugu proiektatuta, 
pantaila bat balitz bezala.  

Proiektatzen diren mapak mu-
seoaren artxiboan gordetzen di-
ren mapa, kartografia eta plano 
zaharren aukeraketa bat dira. Pi-
nakotekako biltegian eta Iruneko 
Gordailun hainbat hamarkadaz bil-
tegiratu eta artxibatu diren mapak 
aukeratu eta horiek fotografiatzen 
hasi ziren, xehetasunez, oso kali-
tate altuan, ondoren digitalizatu 
ahal izateko. Lan hori ondo egite-
ko, beso robotiko bat asmatu zuten 
eta zoom makro objektibo batekin 
mapak zehaztasunez fotografiatu 
zituzten, mapen beren kartografia 
bat eginez, zentimetroz-zentime-
tro mapa horiek islatzen zituzten 
lurraldeak zeharkatuz, distantziak 
laburtuz, hemengo eta hango men-
diak, itsasoak, landa-eremuak eta 
hirietako kaleak beren osotasu-
nean erregistratuz, Borgesek bere 
ipuinean azaldutakoaren antzera-
ko operazio batean. Digitalizatu-
tako milaka irudi horiek artxibatu 
eta algoritmo baten menpe biltegi-
ratu zituzten, algoritmoak aukera 
zezan ze irudi proiektatu momen-
tu bakoitzean. Paperezko inpe-
rio baten atlasa, beraz, museoko 
funtsean gordeta dauden mapen 
erregistro zehatza da, orri zurizko 
liburu batean gorpuzten den mapa 
bizi baten erretratua. Mapa be-
rriak etengabe doaz proiektatzen, 
akaberarik ez duen bidaia batean. 
Gainera, mapen digitalizazioaren 
kalitatea hain da altua, non mapen 

tinta, grafia, paperaren granoa edo lito-
grafoaren hatz markak bereizi ahal diren. 
Proiekzioa 2023ko uztailera arte egongo 
da museoko kaperan ikusgai, eta ondo-
ren museoko bildumara batuko da, bide 
batez, Museoko arte-bilduman artista ga-
raikideen lanek presentzia nabarmena-
goa izan dezaten.  

Jaio eta van Gorkum-en esku-hartzea 
Museo Bikoitza programaren laugarren 
parada izan da. Hauen aurretik, Jose Mari 
Zabalak, Erlea Maneros Zabalak eta Ibon 
Aranberrik parte hartu dute programan. 
Zabalak film bat egin zuen, museoko ar-
txibo eta dokumentuetatik abiatutako 
dokumentala, Magia, materia eta beharra 
izenburupean. Pelikula hori, egun, ikus-

gai dago bilduma iraunkorreko Indus-
tria, aldaketaren eragile atalean. Zabalari 
programan parte hartzeko gonbidapena 
Erlea Maneros Zabala artistaren bitartez 
heldu zitzaion. Maneros Zabalak Norusta 
izena zeraman proiektu ederra aurkeztu 
zuen 2020/21 paradarako. Pandemiak 
erabat markatu zuen denbora tarte ho-
rretan, Lekeitioko artistak bildumako 
litografia batean jarri zuen begirada: 
Lekeitioko kostaldeko Antzoritz lurmu-
turra irudikatzen zuen estanpa. Artista 
konturatu zen errealitatetik nahiko urru-
ti geratzen zela Pedro Pérez de Castrok 
XIX. mendean egindako estanpa hura, eta 
egiaztatzeko, piragua hartu eta inguru 
hartara hainbat irteera egin zituen ar-

gazki kameraz. Norusta, beraz, Le-
keitioko kostako argazki bildumaz 
eta arestian aipatutako litografiaz 
gain, bideo-lan bat aurkezten zuen 
proiektua zen. Maneros Zabalak, 
gainera, bere familian hainbat be-
launaldiz gorde izan zen orkatz ba-
ten adarra museoari eskaini zion 
dohaintzan. Irudiak nola sortzen 
diren, eta iruditegien garrantziaz 
hausnartzen duen artistaren esku-
hartzea oso argia eta adimentsua 
izan zen, besteak beste iragana, 
oraina eta geroa oso modu organi-
koan planteatzen zituelako.  

Zabala Manerosen gonbitea, 
aldiz, Ibon Aranberriren bitartez 
heldu zen. Aranberri Museo Bikoi-
tza programa inauguratzen lehen 
izan zen, eta bai museoko klaus-
troetan nola almazenetan pilatuta 
zeuden hilarrietan jarri zuen fo-
kua. Estela horiek, berez modu ho-
rizontalean erabiliak izan direnak, 
museoan bertikalean ipintzen hasi 
ziren toki gutxiago okupa zezaten, 
baita tente aurkezten ere, eta ho-
riek biltegiratzerako orduan era-
bili ohi ziren estrukturetan erre-
paratu zuen Aranberrik. Behaketa 
horretatik, tamaina handiko bilte-
giratze estruktura baten berrin-
terpretazioa egin zuen artistak, 
klaustroan bertan aurkeztu zuena. 
Bestalde, hilarrietako erliebeetan 
kalkoak egin zituen, harrian zizel-
katutako grafiari eta sinbologiari 
protagonismoa emanez. Hinrich 
Sachs artista suitzarrak jaso du 
datorren urtean Museo Bikoitzan 
parte hartzeko gonbidapena, mu-
seoaren logiketan, ondarean eta 
arte-bilduman esku hartzeko pro-
posamena. 
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Dezaketena egiteko aldartea 
izatea opa diet bertsolariei finalean
Iñaki Murua

Zein modutan jaso zenuen txapela 
janzteko proposamena?
Duela denbora dezente zuzendaritzako 
kide batek esan zidan. Nire “lan” horre-
tan gustura aritu naiz, zoriontsua izan 
naiz, eta alde horretatik harriduraz har-
tu nuen, ez nuen espero. Jakin denean, 
jendeak azaldu didan pozarekin gustura 
nago, poz horren ordezkari izan naiteke 
finaleko oholtzan. 

Txapelketa publikotik jarraitu duzu. 
Zerk eman dizu arreta?
Batetik, gaiek: ausartak iruditu zaizkit, 
gaiek bere lekua eta protagonismoa har-
tu dute. Orokorrean gai desberdinak, 
berriak izan dira, asko gustatu zait gaien 
aldaketa.
 Bestalde, iruditzen zait bertsolari 
gazteak oso indartsu datozela. Inbidia 
handia ematen du, gaiei zer txispa eta 

zer mami ateratzen dieten ikusita. Bat 
aipatzearren, Bilboko saioan Saioa Al-
kaizak ganbarako lanean Gabriel Aresti-
ren “Nire aitaren etxea defendatuko dut” 
poemako ekarpenak sartu zituen. Ni neu 
han nengoen, baina Jon Martini telebis-
tako iruzkinetan entzun nion arte, mo-
mentuan ez nintzen jabetu. Martinek hor 
egin duen ekarpena kontuan hartzekoa 
da eta bestalde, horrek Saioaren alde 
hitz egiten du, nahiz eta ez den sailka-
tu. Eta Saioa bezala beste saio asko egin 
duen jendea ekarri nahi nuke gogora.

Zein dira aurtengo finalaren 
bereizgarriak?
Finalerako geratu den zortzikotean de-
nek erakutsi dute sekulako lana egiteko 
gai direla, eta espero dugu saio bikain 
bat egitea. Dezaketena egiteko aldartea 
izan dezatela opa diet.

 

  ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA

Gabirian 1956an jaioa. Bertsolaria. 1982 eta 1986ko Bertsolari Txapelketa Nagusietako finaletan 
kantatutakoa. Bertsozale Elkarteko lehendakaria 2005etik 2018ra. Aurtengo argazki nagusian 
aterako dela dakien bertsolari bakarra. Umore zorrotzez begiratzen dio momentu goren horri.

Bertsolari Txapelketa Nagusian galdezka
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Finalistak

Amets Arzallus Antia
Hendaia,1983

  2013 
 2022, 2017, 2013, 2009, 

2005, 2001
  2022, 2017, 2013, 2009, 2005

 NA: 2000, 2001, 2002, 2003 
 Xilaba: 2008, 2010, 2012, 

2021 

Beñat Gaztelumendi 
Arandia

Añorga,1987
 2022, 2017, 2013, 2009

  2022, 2017, 2013
 GI: 2015, 2019

Aitor Mendiluze 
Gonzalez

Andoain,1975
  2022, 2017, 2013, 2009, 

2005, 2001, 1997
  2022, 2017, 2013, 2009, 

2005, 2001
 GI: 1995, 2007

Joanes Illarregi 
Marzol

Leitza,1999
  2022
  2022

Alaia Martin 
Etxebeste

Oiartzun, 1987
 2022, 2017, 2013

  2022

Euskal Herriko txapela jantzi duen urtea Zein urtetan izan da Txapelketa Nagusiko finalistaZein Txapelketa Nagusitan hartu du parte
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Hiru emakume
Historian lehen aldiz hiru emakume arituko 
dira Txapelketa Nagusiko finalean. Alaia Mar-
tin da txapelketan orain arte puntu gehien 
eskuratu duen bertsolaria, fase guztietan.

Nafar bat 
55 urteren ondoren
Joanes Illarregi leitzarra izan da txapelketa 
honetan parte hartu duen gazteena eta bere 
lehen Txapelketa Nagusian finalera sailkatzea 
lortu du. Sustrai Colina Iruñean bizi da azken 
urteetan. Iragan dira jada bost hamarkada ho-
nen aurretik nafarrek finalean kantatu zute-
netik: azkenekoak Migel Arozamena Larralde 
(Lesaka 1930 – Hernani 1976) eta Bautista 
Madariaga Elizondo (Arantza 1926-2018) 
izan ziren, 1967an kantatu zuten, Xalbadorri 
txistu jo zioteneko final famatu hartan.

Nongoak dira finalistak?
GIPUZKOAKO 4
LAPURDIKO 2 
BIZKAIKO 1
NAFARROAKO 1

Finalean zer ariketa 
ikusiko ditugu?
GOIZEAN: ohikoak diren ariketa hauek egingo 
dituzte binaka: zortziko handian eta zortziko 
txikian. Horrez gain, sei puntuko motzean 
(“maiñontzi” doinuan, adibidez) arituko dira 
eta ganbarako lanak emango dio bukaera 
goizeko saioari: bakarka gai berari kantatuko 
diote guztiek.

ARRATSALDEAN: binaka arituko dira hamarre-
ko txikian eta puntuka. Eta bakarkako gaia-
rekin bukatuko da finalista guztiek egingo 
duten saioa (bakoitzak egokitutako gai bati 
kantatuko dio).

BURUZ BURUKOAN: goizeko eta arratsaldeko 
puntuak batuta, bi bertsolari pasatuko dira 
azken txanpara eta lan hauek egin beharko 
dituzte bi horiek: binaka “Iparragirre abila 
dela” doinuan arituko dira lehenik, eta zortzi-
ko txikian ondoren. Eta bien arteko ganbara-
ko lanak errematatuko du dema handia: hitz 
bera emango zaie gai modura eta bederatzi 
puntuko bertsoa osatu beharko dute, eta az-
kenik, gai bera emanda bakarka arituko dira.

Finalak baditu beharrezko osa-
gaiak bertsozaleok gustuko eli-
kagaia izan dezagun. Nafar bat 
izatea, gu txapelketa antola-
tzen ari garen garaietan lehen 
aldiz, ederra da. Gaztea da gai-
nera, txapelketako gazteena.
 Genero ikuspegitik begiratu-
ta, lehen aldia izango da histo-
rian hiru emakumezko arituko 
direna. Hori ere kontuan har-
tzekoa da.

Zu zara oholtzara igoko den 
bederatzigarren bertsolaria. 
Finaleko une gorenean, doi-
nu berririk aterako duzu?
Doinu parkinsonianoa deitu 

beharko diogu. Ez dakit ikarak 
aukerarik emango didan kan-
tatzeko. Ez nuke momentuan 
arriskatu nahi, txapeldunak 
izango duen emozio guztia-
rekin, eta ni hor garai batean 
elizaren ordezkari Juan Pablo 
II.a bezala, sekulako dardare-
kin neure buruari loreak jarri 
nahian hasi eta ezer tajuzkorik 
ez egiteko... Oraingoz behintzat 
lasai nago. Ez daukat kantatze-
ko konpromisorik ez obligazio-
rik, eta gustura nago. Gainera 
Joxe Agirrek txapela janztera-
koan hiru bertso kantatu zituen 
eta Imanol Lazkanorena eta ni-
rea ere hor botea izango du... 
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Zuri, Bertsozale Elkarteko lehendakari zinela, egokitu 
zitzaizun txapela eman behar zuenari deia egitea. 
Ba omen duzu pasarte berezi bat...
Zuzendaritzako bilera batean, txapelketa antolatzen buru-
belarri zebilen Jon Agirresarobe "Torrotxo"k esan zidan 
Sebastian Lizasori ahalik lasterren esan behar zitzaiola 
txapela berak jarriko zuela.
 Joxe Lizaso bertsolari handiaren errautsak Txillarramendin 
boteak zeuden eta Sebastiani hots egin nion leku hori 
bisitatzeko asmoz. Hor joan ginen Aritz Zerain eta biok.
 Leku hartara iristean, Joxeri hizketan hasi nintzaion: 
“Joxe, zuk erabaki zenuen mundu honetatik ti-ta joatea, bere 
garaian bertsotan adierazi zenigun izaera horren froga gisa. 
Zeu beti txapelarekin ibili zinen, baina txapeldun bati txapela 
janzteko aukerarik ez genizun utzi. Hala ere, baduzu seme 
bat txapeldun izana, eta orain berak jarriko dio txapeldunari. 
Zuk izan ez zenuen aukera eskainiko diogu”.

Sebastian pasatuta geratu zen, maldizio bat atera zitzaion.

Ganbarakoa

Final honen 
bereizgarriak

NereaIbarzabal 
Salegi

Markina-Xemein,1994
  2022, 2017

  2022
 BI: 2021

Sustrai Colina 
Acordarrementeria

Urruña,1982
 2022, 2017, 2013, 2009, 

2005, 2001
  2022, 2017, 2013, 2009, 

2005, 2001
 Xilaba: 2014, 2016

Maialen Lujanbio 
Zugasti

Hernani,1976
 2017, 2009 

 2022, 2017, 2013, 2009, 2005, 
2001, 1997

  2022, 2017, 2013, 2009, 2005, 
2001, 1997

 GI: 2003

Herrialdeko txapela irabazi duen urtea
Abenduak 18, 2022
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 LIBURUA

W hartonen Etham Frome iraku-
rri aurretik bi hitzaurre aur-
kituko ditu irakurleak: lehe-

nengoa ,itzultzaileek beraiek idatzitako 
sarrera argigarri bat da, eta autorearen 
testuinguru zein datu biografiko ba-
tzuk jasotzeaz gain, liburuaren analisi 
zehatza ere egiten dute; eta bigarrena, 
autoreak egindako hitzaurrea da, bizi-
ki interesgarria gainera. Izan ere, ema-
kume idazle batzuk erabili izan  zuten 
(edo duten?) estrategia erabiltzen du: 
umiltasun inpostatu bat performatzen 
du (nire meritu bakarra da, agian, igarri 
izana obra haietan erabilitako prozedu-
ra orobat aplica lekiokeela nire kontaki-
zun xumeari) berarengandik espero ez 
dena egiten jarraitzeko: idatzi. 

Liburuaren lehen esaldiak harrapatu 
nau ni. Irakurri orduko jakin nahi izan 
dut zein den ahots narratiboak zatika- 
zatika eta jende askoren ahotik hainbes-
tetan entzun duen historia hori. Esaldia 

intrigaz beterikoa da, misteriotsua. Bai-
na informazio esplizitu horretaz gain, 
jendea elkar ezagutzen den espazio ba-
tean kokatzen gaitu. Ziurrenik herri txi-
ki batean, ziurrenik landa eremuan. 

Gauza askotan asmatzen du Whar-
tonek (arrazoi askogatik da XX.mende-
ko idazle garrantzitsuetako bat) baina 
bereziki pertsonaien arteko tentsioan 
eta orekan egiten du distira. Hirugarren 
pertsona orojakilea da ahots narratiboa; 
autoritatezko ahotsa da, dena dakiena: 
besteak beste, pertsonaiek esaten eta 
(bereziki) isiltzen dutena edo esaten du-
tenaren, erdizka erakusten dutenaren 
eta egiten dutenaren arteko desberdin-
tasuna. Ahotsak konplize egiten gaitu 
eta irakurtzen ari garenaren testigu. 

Ethan Fromek bi emakumeren ar-
tean hautatu behar du: maite ez duen 
Zeena emaztea, kexatia eta iluna dena 
(XIX. Mendeko etxeko aingeruaren adi-
bide bat izan daitekeena) eta Mattie, 

gaztea, bizipozez betea dagoena (XX.
mende hasierako emakume berrearen 
adibidea). Liburuak aurrera egin ahala 
intentsitatea igo egiten da eta Zeena-
ren mesfidantzak eta jelosiak, Ethan 
Fomeren barne borroka kartsuak eta 
Mattieren maiteminak egoera atomikoa 
sortzen du. 

Liburu ingeniosoa da benetan, iro-
niaz betea eta dilema moral baten au-
rrean jartzeko gaitasuna duena, sakona. 
Erritmo pausatua du baina intrigaren 
elementuak aurrera egiten laguntzen 
digu eta oso ongi irakurtzen da.

Liburu hau azken urteetan ikusten 
ari garen gorakadaren beste adibide bat 
da (bide batez, esan guztiz beharrezkoa 
eta zoritxarrez nahikoa ez dela): ema-
kumeek sortutako literatura unibertsa-
la euskaraz irakurtzeko aukeran beste 
urrats bat. Miren Arratibel eta Aintzane 
Atelak egin dute euskararako zubi lan 
benetan profesionala. 

Hiru(ki)

  AINHOA ALDAZABAL GALLASTEGUI

ETHAM FROME
EDITH WHARTON
EREIN ETA IGELA, 2022
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 MUSIKA

 Babesleak

 Laguntzaileak

 Hedabide laguntzaileak

IZEN EMATE EPEA IREKITA!
2023EuskarAbentura
www.euskarabentura.eus

1_FALDOIA_EUSKAR_ARGIA_186X55.indd   1 2/12/22   10:29

B izitzak buelta ugari ematen 
ditu, ugari eta ustekabekoak. 
Zea Mays-en sorrera oso hur-

biletik bizi izan nuen arreba zale 
amorratua izanagatik, baina gerora 
haienganako arreta galdu nuen nola-
bait, lanean jarraitzen zutela jakinda 
eta horregatik pozik, baina beste tal-
de batzuei erreparatuz. Duela urte 
batzuk, baina, zuzenean ikusi nituen, 
eta hura zaplastekoa! Taldetzarra, 
betea eta irmoa erabat. Gerora, pan-
demiaren hasieran etxean Atera dis-
koan erreparatu nuen txundituta, 
a ze lana! Eta paradoxak paradoxa, 
pandemia ilunean ikusi nuen lehen 
kontzertua, sinesgaitza, haiena izan 
zen, Victoria Eugeniakoa, eta a ze 
kontzertu, ze hunkidura, eta zenbat 
emozio bizi izan genituen –guztiok- 
oraindik arrotz genituen maskara 
haiek ia bi orduz jantzita–.

Eten luzea egin behar izan du tal-
deak, baina bizitza –beti bizitza– os-
patu beharra gailendu da oraingoan 
ere. Atera-n protagonismoa hartu 
zuten sinte-ak gelditzeko etorri dira, 
eta oraingoan ere baliatu dituzte lau 
pizti hauek kantuei gorputz borobi-

lagoa emateko. Adore-k dauka tal-
dearen DNA erabat itsatsita: suitza-
rren pareko erritmoa, doinu itsaskor 
eta sentikorrak eta kantu borobilak; 
Zuk borroka hasi pausatuagoa da 
baina irmoa, eta murgiltzen da post-
punk-aren eta Alemaniako aitzinda-
rien erritmoetan. Kemena-k, aldiz, 
uztartzen ditu pasarte orkestralak, 
rockeroak eta dantzagarriak. Inon-
dik inora-k gitarra sarkor eta disti-
ratsuak ditu, 90eko hamarkadaren 
gerizpean. Kuraia da zerutiarragoa, 
baina intentsitate, kadentzia eta dra-
matismoz bustiz doa. Corazón de tan-
go da bocho-ko klasikoa sinte-ekin 
eta gitarrekin biziberritzeko ariketa 
(eta emaitza) aberatsa. Adore, keme-
na, kuraia da metalero pisutsu jaio 
eta post-punkaren erlojuak gidatzen 
duen gezia. Ez naiz ni goxo pausa-
tuan Rozalen batu dute haiekin. Ez 
zaitez sartu deiadarra elektronika 
minimalistak eta rock indartsuak 
arintzen dute. Eta, azkenik, Bizia 
da ospakizunaren rave-a. Izan ere, 
lehen eta orain, Zea Mays-en kantu 
bakoitza, ezaugarri eta arrazoi des-
berdinengatik, ospakizun bat da. 

Jarrera
  IKER BARANDIARAN

ADORE KEMENA KURAIA
ZEA MAYS
GARDEN RECORDS, 2022
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Z enbateko pisua du boterearen 
erantzukizunak? Nork eta zergatik  
hartzen ditu herri xeheari eragi-

ten dioten erabakiak? Nola idazten dira 
ordena soziala finkatzen duten legeak? 
Noiz hartzen ditugu gure kontrara doa-
zen jarrera eta bideak? Noiz arte? So-
zialki baztertuak izateko eta legalki zi-
gortuak izateko beldurrarekin bizi gara. 
Onartzearen edo ez onartzearen langan, 
obedientzia eta desobedientziaren arte-
ko talkan.

Egungo eztabaida bat dirudi eta bada, 
Horman Poster kolektiboak Antigone, 
ezetzaren beharra antzezlanarekin eka-
rri duena. Jatorriak, ordea, 2.500 urte 
ditu. Greziako antzerki klasikoan jarri 
dute hazia, bertako mitologiako Antigo-
ne eta bere familiaren historia kontatuz: 
Polinizes hilda dago erregearen aurka 

borroka egiteagatik eta bere arreba An-
tigonek duintasunez ehortzi nahi du, 
Creonte boteredunaren ezezkoaren au-
rrean. Ismenek, ahizpak, Estatuarekiko 
leialtasuna eta etikaren artean aukeratu 
behar du, herritar onaren edo herritar 
txarraren artean. Antzerkiaren historian 
bertsio gehien izan dituen antzezlana da, 
euskaraz eta 2022an ere zentzua har-
tu duena. Une batean, egun existitzen 
diren muga, lege edo aldarrikapenak 
aipatzen dituzte, eta bestela botereaz, 
legeaz, debekuez, mugez eta ausardiaz, 
desobedientziaz, arriskuaz eta duinta-
sunaz aritzen dira. Eta traizioaz. Nor da 
traidorea?

Gaia bezain interesgarria dute konta-
tzeko modua. Objektu berberen erabile-
ra anitza, ordena eta desordena literalki 
eszenografian. Erritmo eta hizkera des-

berdinak lehengoaz eta oraingoaz hitz 
egiteko. Gorputzak eta gorpuzkerak. Eta 
koloreak: Greziara zuzenean garama-
tzan zuriaren presentzia eta gorriaren 
kontrastea, indarra, kemena eta ahulta-
suna nahasten dituena. Bizitza eta herio-
tza bat eginda, kontrastean. Antigoneren 
esentzia dauka antzezlanak: ausarta eta 
desobedentea. Erabat garaikidea da eta 
irudiak indar handia duena. 2021. ur-
tean Donostia Antzerki Saria jaso zuen 
antzezlanak. 

Obra hau tragedia bat denez, garbi 
dugu pertsonaiek ezingo dutela patua-
ren aurka egin. Bakoitzak, ordea, erre-
sistentzia egingo du sinesten duen hori 
defendatu nahian, baina galtzailerik 
egongo dela argi dago. Kontua da, zenbat 
modu dauden hiltzeko, bihotzak taupa-
ka jarraitu arren. 

  AINHOA MARIEZKURRENA   

  YURI AGIRRE

Ahultasunaren
hiltzailea

ANTIGONE, EDO EZETZAREN BEHARRA
NOIZ: abenduaren 4an
NON: Sarobe antzokia (Urnieta)
GIDOIA: Sofokles, Jokin Zaitegi, Anouilh, Brecht, 
Zambrano eta Zizek-en testuetatik abiatutako idazketa kolektiboa.
SORKUNTZA: Horman Poster
AKTOREAK: Xanti Agirrezabala, Maite Aizpurua, 
Matxalen de Pedro, Jon Ander Urresti
ZUZENDARIA: Igor de Quadra

KULTUR-KRITIKAK
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Aske
-----------
Ilobak 

(Bizkaian)

Indiako 
hizkuntza

-----------
Pare bat

Iritzi, 
aburu

Burutapen
-----------
Garran-

tzitsuena 
adierazteko 

grafikoa

Zuberoako 
mendatea
-----------

Narrasti 
izena

Gesal
-----------

Jaurtigaia

Adarraren 
muturra
-----------

Dago

Ahul, 
indargabe

-----------
Gatzatzera 

behartu

Islandiako 
domeinua
-----------
Landare 

urtar

Dut (alde-
rantziz)
-----------

Eskuz 
kardatzeko 

tresna

Pertso-
naiaren 

izena
-----------

Nafarroako 
herria

  
          

Bilatzea
-----------

Arau

Hegazti 
harrapari

-----------
Ordaintze-
ko betebe-

har
Ekintza bat 
adierazten 
duen hitza

-----------
Jarraibide 

on

Leku 
atzizkia
-----------

Gero, 
geroago

Pertso-
naiaren 
abizena

Erori 
aditzaren 
infinitiboa

-----------
Eskumena, 

boterea

Ondoez, 
alditxar
-----------

Beldurrak
Urri

Nafarroako 
herria

-----------
501 

erromatar 
zenbakiz

Hego 
Ekialde
-----------

Zuhaitzetik 
fruitua

erori

Denda mota
-----------

Errepika-
tuz, barre 
algararen 

onomatopeia

Hitz, mintzo
-----------

Kalabaza 
(alderan-

tziz)

Ohitura
-----------
Zintzo

  
          

Kiloa
-----------

Modu 
atzizkia

Iraina, 
desohorea

-----------
Barnerakoi

Dudarik 
gabekoa
-----------

Oxigenoa

Erabateko 
nahaste

Hitz gezidunak

5x5
ZEHARRETARA ETA GOITIK BEHERA, 

HITZ BERA.

1. Laster, azkar.
2. Gerrak.

3. Udak irauten duen denboraldi.
4. Baia luzanga.

5. Jateko haragia.

Sudokua
BETE ITZAZU GELAXKAK 1ETIK 9RAKO 

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

3 2 1

4 5 1 8

6 7 4 2 9

1 8 6 9 2

9 8 1 6 4

7 8

5 3 9 6

6 4 8 1

7 9 1 2 4

EBAZPENAK

5X5:
1. AGUDO

2. GUDAK

3. UDATE

4. DATIL

5. OKELA

438629157
792451863
561873429
145786932
983215674
627394518
214538796
356947281
879162345

LTABG

LOBAKESKEMA

KIMAMALET

DAISTGOIATZ

BILAKETAMIRU

LEGEADITZAAN

EROREZONGI

LABANDIBARELE

HEBAZARARAS

JALKIUSADIOK

LAIDOAZIURRA

BARRENKOIKAOS

D
A

N
I B
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N
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Apurtzailea da 2023ko Frantziako 
Tourreko kartela. Zerekin nahi 
zenuen hautsi?
Aspergarria ez izatea eta irudiak ira-
dokitzea nahi nuen, horregatik, alai-
tasuna eta mugimendua eman diz-
kiot. "Super diseinu grafikoa" baino, 
marrazkia ikustea nahi nuen. Tou-
rreko giroa ez da sekula kartelean 
islatu, eta bizitasun hori transmititu 
nahi nuen.

Hasiera batean irudiko eguzkia 
gorria zen, baina sariduna nintze-
la esatean moldaketa txiki batzuk 
eskatu zizkidaten; batik bat Gug-
genheimen irudia gehitzeko. Dena 
den, asko errespetatu dute nire lana, 
eta pozik nago.

Tourrekoa da zure irudi izarra, 
baina ez da nazioartean egindako 
lan bakarra.
New York Times, The New Yorker, 
Time Out, HBO, El País, El Salto, Pika-
ra Magazine... Askorentzat egin dut 
lan, baita bezero txikientzat ere. Eus-
kal Irudigileen Elkarteak egiten duen 
lana garrantzitsua da horretarako, 
100 pertsona baino gehiago baikau-

de hor. Sare lana funtsezkoa da, gure 
lana oso bakartia baita. Balio digu el-
kartasuna sentitzeko eta ikusteko ez 
garela etxean bakarrik gaudela ma-
rrazten dugun frikiak. [Jorge] Oteiza 
ez da existitzen den euskal artista 
bakarra.

Euskal ilustratzaileen markak 
oharkabean pasatzen dira?
Bai. Nire ustez, instituzioetako zu-
loaren ondorio da. Museoetan ikus-
ten ditugun artistak hilda daude, edo 
atzerritarrak dira. Zergatik ez dira 
baloratzen, aitortzen edo erakusten 
Euskal Herriko artistak? Guggenhei-
men ere hori gertatzen da. 

Nazioarteko fokupeak ate berriak 
irekiko dizkizula uste duzu?
Ez dut uste bizitza asko aldatuko 
zaidanik. Kalean jende askok geratu 
nauela zoriontzeko, asko poztu naiz, 
baina orain arte bezala jarraitzea es-
pero dut. 

Garai batean artea museoetan 
eta galerietan zegoen. 
Gaur egun, non?

Raisa Alava Robina (1990, Zuhatza) ilustratzailearena 
da 2023ko Frantziako Tourreko kartela. Lan ikusgarri 
bezain ikusezina da berea, beste askorena bezala. 
Jakin-minaren saguak eraman gaitu aiararraren 
zuloetan klik egitera. Ikusleen buruetan klak 
egitea bilatzen du bere prentsa, liburu, diskografia 
ekoiztetxe eta kartelgintzako sormen lanekin. 

“Egungo arte galeriak 
Instagram-en eta 
Tik Tok-en daude”

ILUSTRATZAILEA

Raisa Alava Robina

  IZAR MENDIGUREN COSGAYA       AIMAR GUTIERREZ / AIARALDEA

TOURRAREN BACKSTAGE-A
Kolaborazio asko egindako ilustratzai-
lea da Raisa Alava. Besteak beste, The 
New York Times egunkarirako zein Pi-
kara Magazine aldizkarirako egin izan 
ditu lanak, eta orain, txirrindularitza 
zalea izan gabe ere, goi-mailako txa-
pelketa ospetsuenari jarriko dio irudia: 
"Onartu behar dut ez naizela txirrin-
dularitza zalea, eta, beraz, niretzat ez 
da ametsa izan Frantziako Tourreko 
kartela egitea. Poza bai: sekulakoa 
izango da nire irudi bat Bilbon horren-
beste euskarritan eta hain handian 
ikustea. Bultzada ekonomikoa han-
dia da, baina badakit, bizitzan behin 
baino ez zaidala gertatuko. Uztailean 
jakin nuen Frantziako Tourreko kar-
tel lehiaketa irabazi nuela, eta ordutik 
ezin izan dut urrira arte ezer esan, ezta 
marrazkia inori erakutsi edo bidali ere".
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Instagram-en, Internet-en, edota Tik 
Tok-en. Egungo galeriak aipaturiko sare 
horietan daude oro har. Badira gauza 
ikaragarriak egiteko erremintak dituz-
ten umeak ere! Nire eguneroko lanabe-
sak Youtube-n ikasi ditut, eta ezagutza 
komunitario hori ederra da. "Titulitis" 
deritzonak dagoeneko ez du zentzurik.

Arkatzen gisan, begirada eta punta 
zorrotz. Marrazkitik harago, zer 
bilatzen duzu zure lanekin?
Nire interesa marrazkian dago, eta pisu 
zein lanketa guztia bertan jarri ohi du-
dala esango nuke. Irudia konplexutzea  
gustatzen zait, eta fluor koloreak sartzea 
ere bai. Bakoitzak bere “eskua” eta esti-
loa ditu. Nik, adibidez, gogoko dut gorpu-
tzaren azala berdea izatea, edo ez jakitea 
pertsonaren generoa. Neska edo mutil 
argal eta proportzionatuak ez ditut mai-
te, gorputzak desegitea eta interesa ma-
rrazkian egotea baizik. Bizitzan bezala, 
aniztasuna bilatzen dudala esango nuke.

32 urterekin, zortzi urte daramatzazu 
ilustrazio bizietatik biziz… Lehengo 
Raisa Alava eta egungoaren artean 
bada alderik?

Bai, profesionalizazioa. Orain ideiak eta 
emaitzak azkarrago datozkit burura. Nik 
Arte Ederrak ikasi nituen, eta masterra 
egin gero. Gogoan dut oraindik ere ira-
kasleak esaten zidana: “Zu artista zara, 
super purua, eta ilustrazio eta komikiak 
umeentzat dira…”, ahots hori isildu zait. 

Jada berdin zait. Heldutu naiz, gustatzen 
zaidana hau da, eta  neure buruarekin 
lasai nago.

Ilustratzaile gisa bizitzeko oso azka-
rra izan behar zara: prentsarako bi egu-
netan sortu behar dituzu ilustrazioak 
(zirriborroa bidali, onartu eta landu; ez 
du gehiagorako ematen denborak). Hor-
taz, ideiak azkar etorri behar zaizkizu; 
eta gaiak sarri ez dira samurrak. Uneotan 
prentsan, liburuekin, disko portadekin 
eta kartelekin ari naiz lanean.

Gaurko ogia, biharko gosea. 
Ezinegona sortzen du horrek?
Bai. Horretara ohituta gaude, ordea. Oso 
lan bakartia da gurea. Hilabete batzuetan 
gainezka gaude, beste batzuetan ez.  Lan 
bat enkargatzen didaten aldiro pentsa-
tzen dut: zergatik idatzi ote didate niri? 
Non ikusi ote dituzte nire lanak? Gure 
lanaren alde politena bihar zein proposa-
menekin lan egingo dugun ez jakitea da; 
bestela zenbait gai edo ideia ez genituzke 
landuko eta. Prentsan gaiekin zorrotzak 
dira, marrazkiak gauza jakina transmi-
titu behar baitu. Baina beste batzuetan 
proposamenetarako libre gaude, eta hori 
ere oso polita da. 

"Museoetan ikusten ditugun artistak hilda daude, edo atzerritarrak dira. Zergatik ez dira baloratzen, aitortzen edo erakusten Euskal Herriko artistak?".
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U
rteari azken bizarrak depila-
tzen ari garen honetan, hasiak 
dira zoko orotan agertzen 
mota guztietako sailkapenak 

eta zerrendak. Bateko aurten gehien 
entzun dituzun kanta spotifykatuak, 
besteko 2022ko ezinbesteko liburuen 
listak –Durangoko Bazokaz armatuta 
geronek ere jaurti ditugu batzuk, barka 
kaltetuei–, baina lerro hauek idazten 
ari garenean oraindik Euskaltzaindiak 
ez du adierazi zein izan den urteko eus-
kal hitza. 

Eta nik, horren esperoan azkazalak 
jan eta jan hatz puntak haragitan uzte-
raino, azkenean traizio egitea erabaki 
dut. Barka biezadate gure hizkuntzaren 
akademiako kide txit prestuek: ingele-
sezko aurtengo hitza zein den gugeldu 
behar izan dut abstinentzia sindromeak 
akabatuko ez baninduen –bekatu barka-
garria egin dudala uste dut, nolanahi ere, 
akaso aurki urteko euskal hitza ere Bas-
que Word of the Year in the Middle of the 
Night berrizendatuko baitute: Bermeo 
Tuna World Capital hura gertatu zenetik 
espantugintza makalduta dabilkigu–.

To-tal (enroilatzen ari gara-eta): 
“Goblin mode” dela aurtengo ingele-
sezko hitza Oxfordeko unibertsitatea-
ren arabera, asuntua aukeratzeko ja-
rri duten atarian demokratikoki botoa 
eman dutenen erabakiz. Eta zer arraio, 
kristo eta demonio da “Goblin mode”? 
“Portaera mota bat, konplexurik gabe 
auto-barkabera dena, alferra, zarpai-
la edo sabelkoia, normalean arau- edo 
aurreikuspen-sozialak alde batera uz-
ten dituena”. Goizeko hiruretan ohetik 
jaiki eta sukaldean gaileta batzuk ma-
rruskatzen ari zarela astegun buruzuri 
batean? Goblin mode ON zaude. 2020ko 
martxotik garbitzera bota ez duzun pi-
jama soinean pasa duzula egun guztia? 
Goblin mode premium. Eta abar. 

Antza denez, aurtengo udaberrian, 
neurri pandemikoak laxatzearekin 

batera hasi ziren espresioa erabiltzen 
gringolandietan, jende askoren aldar-
tea ez baitzen “bizimodu normal” de-
ritzogun horretara bueltatzearen oso 
aldekoa. Etxe zuloan sartuta hainbeste 
denbora pasa ondoren, has zaitez be-
rriz makarrak kentzen, arropa sozialki 
onargarria bilatzen Eroskiren publia 
daukan kamiseta gastatu horren or-
dez; has zaitez orrazten, has zaitez ma-
killatzen, has zaitez txapinetan kalera 
ateratzeko tentaldiari eusten... a ze gal-
bana. Eta hilabete batzuk pasa diren 
arren, batzuek oraindik otsoen kontra, 
sikatearen kontra, lukurreriaren kon-
tra, justiziaren kontra, defenditu egiten 
dugu gure goblinaren etxe zuloa. 

Goblina, antzinako pertsonaia mitolo-
gikoa, ez da giza-fantasiak sortu dituen 
beste piztien aldean oso diferentea itxu-
raz: azal berdekoa, belarri zorrotzekoa, 
deabru txiki baten tankera eman izan 

diote kondairek. Bizitzaren aurrean har-
tzen duen jarrera du diferentea, ordea. 
Goblina ezkutatu-zalea da, zokokoa, ko-
bazulo batetik zelatatzen dio munduari; 
edo etxeetan haurrak ikaratzeko sortu 
ziren eskailerape eta armairu hondoeta-
tik. Baina ez pentsa, gero Pintto txakurra 
bezain kaltegabea da, ez du koska egiten 
eta bi begiak ixten ditu, alfer hutsa dela-
ko, noski; ez izorratu siesta gero. 

Garaiaren espirituarekin bat egiten 
du guztiz goblin mode hau aktibatuta 
egoteak –“aktibatuta egon”, portzierto, 
oso lokuzio goblina da–. Ez dakit, or-
dea, zer ekar dezakeen jarrera horrek 
aurrerantzean: depresio kolektibo sa-
konagoen atarikoa besterik ez ote den 
ala, agian, intsumisio forma berriak ins-
piratuko dituen, goblina pixka bat poli-
tizatzea lortzen bada. Nagien iraultza: 
kontzeptu tentagarria denik behintzat 
ezin uka [aharrausia]. 

Goblin mode

Bridget Jones goblin 
mode jarri zen kontzeptua 
asmatu baino lehen ere.






